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Opsummering

Globalt vil én ud af fire personer i løbet 
af deres liv opleve alvorlige psykiske pro-
blemer såsom depressioner og angst iføl-
ge oversigtsartiklen fra Steel m.fl. (2014). 
Psykiske problemer og psykiske sygdom-
me fører ofte til store økonomiske om-
kostninger som arbejdsløshed og reduk-
tion i indkomst og personlige problemer 
som skilsmisse og manglende overskud. 
Disse omkostninger og problemer gælder 
ikke kun for de mennesker, der er ramt, 
men også deres pårørende. Psykiske pro-
blemer er blevet en stor global belastning, 
og OECD anslog således, at de samlede 
udgifter til psykiske sygdomme i Euro-
pa udgjorde 3,5% af BNP i 2010 (OECD, 
2016). Samtidig viser Jensen m.fl. (2018), 
at der fra 2010 er sket en stigning i an-
delen af mennesker, som føler, de har et 
dårligt mentalt helbred i Danmark. Der-
for er mange lande, inklusive Danmark, 
meget optaget af håndtering af psykiske 
sygdomme inden for social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedspolitik.

Tidligere undersøgelser har vist, at sær-
ligt genetiske faktorer spiller en rolle i 
forhold til udvikling af psykiske sygdom-
me. Derudover har flere studier vist, at en 
blanding af genetik, personlige karakteri-
stika og stressende hændelser kan have 
en betydning for udvikling af en psykisk 
sygdom (Kendler m.fl., 1995). Udover at 
undersøgelser har vist, at der eksisterer 
en sammenhæng mellem personlige ka-
rakteristika og psykiske sygdomme, så 
mener forskere, at nabolaget, man bor i, 
kan bidrage både negativt og positivt til 
udviklingen af psykiske sygdomme. Der 
er dog meget få empiriske undersøgelser, 
som rent faktisk undersøger nabolagets 
effekt på beboeres mentale sundhed.

I dette temahæfte undersøger vi net-
op, hvordan det at bo i et udsat nabolag 
– defineret ved en høj andel af beboere 
uden tilknytning til arbejdsmarkedet el-
ler uddannelsessystemet og med en lav 
gennemsnitlig bruttoindkomst (se fak-
taboks 1.2) – påvirker forbruget af psy-
kofarmaka for den enkelte beboer. For-
brug af psykofarmaka er bare én måde 
at definere forekomsten af en psykisk 
sygdom på, og forbrug er målt ud fra, om 
personen modtager receptpligtig medicin 
for psykiske sygdomme, som defineret i 
faktaboks 1.1. Temahæftets undersøgel-
se af den kausale påvirkning af nabolag 
på beboerens mentale sundhed beregnes 
for en bestemt gruppe af ressourcesvage 
beboere, der er i bolignød og har sociale 
problemer og derfor får anvist en bolig via 
Københavns Kommunes Boligsociale An-
visning (KKBA).

Hvorfor er det, man mener, at et nabolag 
kan påvirke en beboers mentale sundhed? 
Svaret er komplekst og ikke entydigt, da 
både nabolagets fysiske indretning og 
sociale sammensætning kan påvirke en 
persons mentale sundhed gennem mange 
forskellige kanaler, som illustreret i figur 
0.1. Overordnet set udgør alle kanalerne 
tilsammen det, man populært kalder na-
bolagseffekten. En kanal kan være den, vi 
kalder naboeffekten, hvor en beboers na-
boer påvirker beboerens adfærd og men-
tale sundhed. Internationale studier har 
blandt andet vist, at en person kan risike-
re at imitere omgangskredsens forbrug af 
rusmidler eller psykiske sygdomsniveau 
(Hatfield m.fl., 1993; Manski, 1993; Man-
ski, 1995). I forbindelse med en flytning 
giver nye naboer anledning til en ny soci-
al sammenligningsgruppe, der, afhængigt 
af per   son   ens relative ressourcer, kan ha ve 
en positiv eller negativ indvirkning på per-

sonens mentale sundhed. Når mennesker 
for eksempel sammenligner sig med nye 
og mindre ressourcestærke naboer, kan 
disse sammenligninger give midlertidig 
lindring og højere selvværd, idet de kan 
se, at der er mennesker, der lever under 
dårligere forhold end dem selv (Exline og 
Lobel, 1997). Således kan ”nedadgående” 
sammenligninger have en positiv indvirk-
ning på mental sundhed. Omvendt kan 
”opadgående” sammenligninger have en 
negativ indvirkning på mental sundhed. 
Det betyder, at nabolaget kan påvirke 
mental sundhed positivt eller negativt 
afhængigt af personens udgangspunkt. 

Den fysiske indretning af boligområdet, 
i forhold til muligheden for social inter-
aktion med naboer og adgang til grønne 
områder og andre udendørsområder, kan 
være en anden kanal, der påvirker beboers 
helbred og dermed også forekomsten af 
psykiske sygdomme (Jones-Rounds m.fl. 
2014). Det vil sige, at fysiske omgivelser, 
uden grønne områder til fysisk aktivitet 
eller offentlige rum, som indbyder til ak-
tiviteter, kan forværre beboerens mentale 
sundhed. 

Specielt i udlandet taler man om de in-
stitutionelle rammebetingelser som en 
kanal, hvor nabolaget påvirker beboeres 
mentale sundhed. Det vil sige, at hvis 
boligområdet er forbundet med nogle in-
stitutionelle rammer, som fx øger eks-
ponering for kriminalitet eller begrænser 
adgang til sundhedsvæsnet, så kan det 
påvirke en beboers mentale sundhed.
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Der er tidligere lavet kausale studier om 
nabolagseffekter i USA baseret på Mo-
ving to Opportunity-programmet (MTO), 
som viser, at det at flytte til et bedre na-
bolag med færre fattige naboer kan have 
en positiv effekt på det mentale helbred 
(Kling m.fl., 2007; Leventhal og Brooks-
Gun, 2000; Ludwig m.fl., 2013). I dette te-
mahæfte undersøger vi det modsatte. Vi 
undersøger, hvad der sker, når man flytter 
til et udsat boligområde. Vi vil se på, hvor-
dan mental sundhed, målt i form af forbrug 
af psykofarmaka, påvirkes, når man flytter 
ind i et udsat boligområde –defineret ved, 
at der i området bor mange personer uden 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller ud-
dannelsessystemet og med lav indkomst.

Udfordringen ved at undersøge effekten 
af at bo i et boligområde er, at beboer-
ne ofte frivilligt eller ufrivilligt bor i bo-
ligområder med naboer, der ligner dem 
i forhold til etnicitet samt økonomiske, 
uddannelsesmæssige og sociale ressour-
cer. Det er derfor svært at vise, hvorvidt 
det at få en psykisk sygdom skyldes be-
boerens egne ressourcer eller nabolagets 

karakteristika. Ved at benytte data fra 
KKBA, som anviser husstande i bolignød 
til lejligheder, der ligger i boligområder 
med forskellige ressourceniveauer, kan 
vi isolere nabolagseffekten. Det kan vi, 
fordi de anviste husstande ikke har nog-
en indflydelse på deres boligvalg. Det vil 
sige, at deres personlige karakteristi-
ka ikke statistisk set hænger sammen 
med det boligområde, de bliver anvist 
til. Vi kan derfor i analysen sammenlig-
ne personer, der er ens på personlige ka-
rakteristika, men flytter til boligområder 
med forskellig beboersammensætning.  
Vi kombinerer Danmarks Statistiks admi-
nistrative registerdata fra 1996-2013 med 
oplysninger om borgere, som har fået et 
boligtilbud fra KKBA fra 2000-2007. Ud-
over oplysninger om boligen, demografi, 
socioøkonomi og flytninger anvender vi 
oplysninger fra den psykiske sundheds-
tjeneste og lægemiddeldatabasen for 
recept pligtig medicin fra 1996-2013, som 
giver os mulighed for at følge alle beboe-
re over tid. Ved hjælp af disse data kan vi 
undersøge, hvordan et udsat boligområde 
påvirker beboeres mentale sundhed.

Temahæftet indeholder følgende kapitler:

I kapitel 1 kortlægger vi fordelingen af 
forbrug af psykofarmaka i Danmark både 
geografisk og i forhold til specifikke bo-
ligområder i perioden 1996-2013.

I kapitel 2 beskriver vi KKBA, og hvorfor 
gruppen af boliganviste giver mulighed 
for et optimalt undersøgelsesdesign. Vi 
sammenligner gruppen af beboere, som 
har fået tildelt en bolig fra KKBA med re-
sten af Danmarks befolkning i forhold til 
socioøkonomiske karakteristika. 

I kapitel 3 viser vi, hvordan nabolaget i 
udsatte boligområder påvirker sandsyn-
ligheden for brug af psykofarmaka blandt 
gruppen af beboere, som er blevet anvist 
en bolig.

I kapitel 4 diskuterer vi resultaterne og 
antagelserne bag effektanalysen i kapi-
tel 3.

ILLUSTRATION AF KANALERNE, HVORIGENNEM NABOLAGET KAN PÅVIRKE BEBOERENS MENTALE SUNDHED.× FIGUR 0.1

Mental sundhed

Naboer Institutionelle rammer

Fysiske rammer
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Hovedresultater

Resultater fra kapitel 1

Temahæftets kortlægning viser, at man-
ge kommuner med en relativ høj andel af 
borgere uden tilknytning til arbejdsmar-
kedet eller uddannelsessystemet også er 
kommuner med en relativ høj andel af bor-
gere, der tager psykofarmaka. 

Andelen af beboere, der har taget psyko-
farmaka, er højere i udsatte boligområder 
end i ikke-udsatte boligområder i perioden 
fra 1996 til 2013. Andelen af beboere, som 
tager psykofarmaka, er også steget mere 
i udsatte boligområder end i ikke-udsatte 
boligområder.

Resultater fra kapitel 2

Københavns Kommunes Boligsociale An-
visning (KKBA) tilbyder i 2000-2007 an-
viste borgere et boligtilbud i et boligom-
råde (m.a.o. et udsat boligområde eller 
ikke-udsat boligområde) uafhængigt af 
borgerens personlige karakteristika. Det 
betyder, at vi kan bruge de anviste borgere 
i et evalueringsdesign, hvor vi undersøger 
effekten af nabolaget på beboerens men-
tale sundhed.

Den beskrivende statistik viser, at de bo-
ligsocialt anviste borgere, som undersø-
gelsen baseres på, er en mere ressour-
cesvag gruppe sammenlignet med den 
gennemsnitlige borger i Københavns 
Kom mune og beboere i den almene sektor 
i Københavns Kommune. Det er netop per-
soner med få socioøkonomiske ressourcer 
og et akut boligproblem, som er målgrup-
pen for KKBA. I forhold til den gennem-
snitlige borger i Københavns Kommune og 
den almene sektor er de boligsocialt an-
viste borgere mindre tilknyttet arbejds-
markedet eller uddannelsessystemet, de 
har en lavere indkomst og uddannelses-
niveau, og de har et dårligere mentalt 
helbred, når man ser på forbruget af psy-
kofarmaka og indlæggelser i forbindelse 
med en psykisk sygdom. 

Resultater fra kapitel 3

Effektanalysen viser, at ressourcesvage 
borgere, som flytter til et udsat boligom-
råde, har større sandsynlighed for at tage 
psykofarmaka end ressourcesvage borge-
re, som flytter til et ikke-udsat boligom-
råde. Det udsatte boligområdes karak-
teristika påvirker hovedsageligt mænds 
mentale sundhed negativt, mens nabo-
laget ikke lader til at have betydning for 
kvinder, når vi kigger på en femårig peri-
ode efter indflytning. 

Sandsynligheden for at forbruge psy-
kofarmaka ser særligt ud til at stige for 
mænd, når beboersammensætningen i et 
boligområde består af en høj andel bebo-
ere med lav tilknytning til arbejdsmarke-
det eller uddannelsessystemet og lav ind-
komst samt en høj andel af beboere, som 
tager psykofarmaka. 

Resultater fra kapitel 4

Effektanalysen tager udgangspunkt i bo-
liganviste, som er en særlig ressourcesvag 
gruppe sammenlignet med resten af den 
danske befolkning, så resultaterne kan 
ikke umiddelbart overføres til at gælde 
for hele befolkningen. Vi vurderer dog, at 
85.000 personer mellem 23-55 år har ka-
rakteristika, som er sammenlignelige med 
de anviste i vores analyse. Effektanaly-
sens resultater kan derfor blive relevante 
for denne gruppe af befolkningen, hvis de 
flytter til et udsat boligområde. 

Endelig konkluderer vi i kapitel 4, at selv-
om vores analyse klart viser, at mænd med 
få socioøkonomiske og helbredsmæssige 
ressourcer, der flytter til udsatte bolig-
områder, har en høj sandsynlighed for at 
forværre deres mentale sundhed, så er 
der behov for mange flere analyser af na-
bolagseffekter på mental sundhed – ikke 
mindst blandt børn, som kan være en eks-
tra udsat gruppe. 
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Geografisk ulighed  
i mental sundhed
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Geografisk ulighed  
i mental sundhed

Flere undersøgelser viser, at borgeres 
personlige karakteristika hænger sam-
men med bosætningsmønstre. Mulalic 
m.fl. (2016) viser blandt andet, at familier 
i Storkøbenhavn med høj indkomst og re-
lativ lang uddannelse i gennemsnit vælger 
at bosætte sig i boligområder med høje 
bykvaliteter såsom historiske monumen-
ter, grønne områder, kulturliv, indkøbsmu-
ligheder og transportfaciliteter. Det mod-
satte gør sig  gæld  en de for familier med 
få økonomiske ressourcer (Brueckner m.fl., 
1999; van Duijn og Rouwendal, 2013). An-
dre undersøgelser viser, at personer med 
få økonomiske og sociale ressourcer har 
højere sandsynlighed for at blive psykisk 
syge (Golberstein, 2015; Macklin m.fl., 

1998). Sammenkobler man resultaterne 
fra de tidligere undersøgelser, kunne man 
forvente, at geografiske områder og bolig-
områder med en høj andel af borgere med 
få økonomiske ressourcer også er områder 
med en relativ høj andel af borgere med 
psykiske sygdomme. 

I dette kapitel vil vi netop kortlægge den 
geografiske fordeling af mental sundhed 
ud fra forbrug af psykofarmaka, som de-
fineret i faktaboks 1.1, fordelt på kommu-
ner og boligområder. Vi viser udviklingen 
i andelen af personer med et forbrug af 
psykofarmaka fordelt på udsatte og ik-
ke-udsatte boligområder, som defineret i 
faktaboks 1.2, inden for den almene sek-

tor i Danmark og Københavns Kommune i 
perioden 1996-2013. Definitionen på et ud-
sat boligområde er lavet, så den til dels er 
sammenlignelig med andre internationale 
undersøgelser, men definitionen er ikke en, 
der anvendes politisk eller i den kommuna-
le anvisning i den tidsperiode, vi undersø-
ger. Dette kapitel er beskrivende og viser 
derfor umiddelbare sammenhænge mel-
lem kommunens og boligområdets bebo-
ersammensætning og andelen af personer 
med et forbrug af psykofarmaka.
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Hovedresultater 
Kapitel 1

Temahæftets kortlægning viser, at man-
ge kommuner med en relativ høj andel af 
borgere uden tilknytning til arbejdsmar-
kedet eller uddannelsessystemet også er 
kommuner med en relativ høj andel af bor-
gere, der tager psykofarmaka. 

Andelen af beboere, der har taget psyko-
farmaka, er højere i udsatte boligområder 
end i ikke-udsatte boligområder i perioden 
fra 1996 til 2013. Andelen af beboere, som 
tager psykofarmaka, er også steget mere 
i udsatte boligområder end i ikke-udsatte 
boligområder.
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Temahæftets definition på 
psykisk sygdom og mental sundhed

En psykisk sygdom er, ifølge WHO: ”En tilstand, hvor et menneske oplever psyki-
ske symptomer i en længere periode (uger), som medfører alvorlig nedsættelse af 
livskvalitet og funktionshæmning i arbejds- og privatlivet” (oversat af Vendsborg 
m.fl., 2015). Definitionen er dog langtfra entydig, da hvorvidt psykiske symptomer 
opfattes som nedsættende i forhold til livskvalitet og som en funktionshæmning 
bl.a. afhænger af kultur, normer og miljø. Behandlingen af psykisk sygdom sker ved 
en diagnosticering af psykiske symptomer, som kan være svære at finde frem til. 
Psykiske sygdomme inkluderer angst og stressrelaterede lidelser, herunder forbi-
gående krisereaktioner, personlighedsforstyrrelser, affektive tilstande såsom de-
pression og mani, psykoser – herunder skizofreni, selvskadende adfærd, spisefor-
styrrelser, demenstilstande og misbrug af rusmidler (Sundhedsstyrelsen, 2018). 

Vi kan igennem registerdata se på personers forbrug af receptpligtig medicin i for-
bindelse med psykiske symptomer (herefter kaldet psykofarmaka) med følgende 
navne og Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)-koder: Antipsychotica (N05A), 
Anxiolytica (N05B), Hypnotica og Sedativa (N05C), Antidepressiva (N06A uden 
Bupropion (N06AX12)), Psychostimulantia, midler for ADHD og Nootropica (N06B), 
Analgetica (N02) og midler mod afhængighedsforstyrrelser (N07B). 

Brugen af registerbaseret information om psykofarmaka er ikke nødvendigvis det 
bedste mål for mental sundhed, men der er en række fordele ved at anvende det-
te mål. For det første er målefejlen meget lav sammenlignet med selvrapporteret 
mental sundhed, som mange tidligere undersøgelser benytter, da forbrug af psy-
kofarmaka kræver, at en læge har stillet en diagnose. For det andet kan vi, når vi 
benytter de administrative registre for hele befolkningen, undersøge forbruget af 
psykofarmaka for alle. Vi undgår derved den skævhed, der ofte forekommer, når 
forbruget af psykofarmaka er selvrapporteret, og alle derfor ikke svarer (eller sy-
stematisk svarer forkert). Vi kan dog ikke udelukke, at vi, når vi definerer mental 
sundhed ud fra registrene, risikerer at undervurdere andelen af mennesker med en 
psykisk sygdom, da de administrative registre ikke inkluderer gruppen af mennesker 
med psykiske problemer, som ikke kontakter en læge og dermed ikke får en diagno-
se. Der kan også være personer, som bliver fejldiagnosticeret og dermed modtager 
psykofarmaka mod psykisk sygdom uden at være psykisk syge. Vi forventer dog, 
at det er en relativt lille gruppe, da læger ikke ønsker at udlevere medicin til raske 
patienter. Der er en række danske og udenlandske analyser, der benytter receptplig-
tig medicin som mål for psykisk sygdom (Andersen og Rosholm, 2011; Kling m.fl., 
2007; Crump m.fl., 2011). Det tyder altså på, at dette mål er anerkendt i både det 
danske og internationale forskningsmiljø. 

× FAKTABOKS 1.1
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Temahæftets definition  
på et udsat boligområde

Tidligere danske og udenlandske studier har defineret boligområders udsathed ved, 
at andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller den gennemsnitli-
ge indkomst i boligområdet er hhv. højere eller lavere end en bestemt grænseværdi 
(Damm, 2014; Rosenthal og Ross, 2015). Vi har valgt at kombinere definitionerne, 
således at en fysisk sammenhængende almen boligafdeling, der opfylder de to ne-
denstående kriterier i 2013, er et udsat boligområde i dette temahæfte:

1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelses-
systemet ligger i den øverste kvartil (dvs. 25 procent) i fordelingen blandt bo-
ligområder. Det vil sige, at mindst 45 procent af beboerne er uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet i boligområdet.

2. Den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst for skattepligtige beboere i alderen 
15-64 år i boligområdet, eksklusive uddannelsessøgende, ligger i den nederste 
kvartil (dvs. 25 procent) af boligområdernes gennemsnitlige indkomstfordeling. 
Det betyder, at den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst i boligområdet er lav-
ere end 189.000 DKK. 

Der er en vis overensstemmelse mellem temahæftets definition på et udsat bo-
ligområde og definitionen fra det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter på et særligt udsat boligområde (SUB) i 2013. Ifølge SUB skal de udsatte 
bolig områder omfatte mere end 1.000 beboere. I dette temahæfte har vi valgt at in-
kludere mindre boligområder. Boligområderne har i gennemsnit 330 beboere, hvilket 
stemmer godt overens med, at nyere forskning indenfor nabolag i Danmark vurde rer 
nabolag til at bestå af mindre end 500 beboere (Hjort m.fl., 2017). SUB-definitio-
nen omfatter fem kriterier inklusive etnisk sammensætning, uddannelsesniveau og 
kriminalitet, hvor temahæftets definition kun omfatter to ovenstående kriterier, 
da vi derved bedre kan sammenligne vores resultater med resultater i udlandet. 

I temahæftet sammenligner vi borgere i de udsatte boligområder med borgere i ik-
ke-udsatte boligområder, dvs. boligområder, der ikke opfylder de to kriterier for at 
være et udsat bolig område. I selve den empiriske effektanalyse sammenligner vi 
boliganviste borgere, som flytter ind i hhv. udsatte boligområder og ikke-udsatte 
boligområder i København. 

× FAKTABOKS 1.2
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Anm.: I alt 3.139.305 observationer. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

ANDEL AF BORGERE I ALDEREN 18-60 ÅR UDEN TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET ELLER UDDANNEL-
SESSYSTEMET I 2013 FORDELT PÅ KOMMUNER. I PROCENT OG INDDELT I FEM FRAKTILER.

× FIGUR 1.1
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Anm.: I alt 3.139.305 observationer. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

ANDEL AF BORGERE I ALDEREN 18-60 ÅR MED ET FORBRUG AF PSYKOFARMAKA I 2013 FORDELT PÅ KOM-
MUNER. I PROCENT OG INDDELT I FEM FRAKTILER.

× FIGUR 1.2
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Forbruget af psykofarmaka 
er ujævnt fordelt blandt 
danske kommuner
Borgeres økonomiske og sociale ressour-
ceniveau i en kommune har stor betydning 
for kommunens økonomi og funktionali-
tet. Hvis en kommune har mange arbejds-
løse borgere, betyder det, at flere borgere 
skal hjælpes økonomisk. Hvis de arbejds-
løse borgere også i højere grad er psykisk 
syge, så øger det presset på kommunens 
økonomi og velfærd yderligere. 

Danmarkskortene i figur 1.1 og figur 1.2 
viser hhv. kommuners andel af borgere 
uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
uddannelsessystem og andel af borgere 
med et forbrug af psykofarmaka i alde-
ren 18 til 60 år i 2013. Ved at sammenlig-
ne figurerne ser man, at kommuner med 
en høj andel af borgere uden tilknytning 

til arbejdsmarkedet eller uddannelsessy-
stemet ofte også er kommuner med en 
høj andel af borgere med et forbrug af 
psykofarmaka. Den statistiske sammen-
hæng mellem de to faktorer er høj. Det 
ser altså ud til, at den geografiske kon-
centration af borgere med dårligt mental 
helbred i form af forbrug af psykofarmaka 
til dels hænger sammen med borgernes 
beskæftigelsesressourcer i de forskellige 
kommuner. 

Højere forbrug af 
psykofarmaka i udsatte 
boligområder
Kraks Fond Byforskning har i en tidligere 
undersøgelse vist, at de særligt udsatte 
boligområder udpeget i 2013 har haft den 
højeste andel af personer uden tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet eller uddannel-

sessystemet samt den laveste gennem-
snitlige indkomst igennem de sidste 30 
år sammenlignet med ikke-udsatte bo-
ligområder og private etageboliger (We-
atherall m.fl., 2016). Det vil sige, at bo-
ligområder inden for en kommune kan 
have meget forskellige socioøkonomiske 
ressourcer, og det er interessant at se på, 
om andelen af borgere med dårligt men-
talt helbred også varierer i forhold til, om 
boligområdet er udsat eller ej. 

Figur 1.3 viser, at andelen af beboere med 
et forbrug af psykofarmaka er højere i 
udsatte bo ligområder end i ikke-udsatte 
boligområder i perioden 1996-2013 i Dan-
mark (eksklusive Køben havns Kommune). 
Samtidig viser kortlægningen, at andelen 
af beboere med et forbrug af psykofar-
maka er steget mere i udsatte boligom-
råder end i ikke-udsatte boligområder i 
samme periode. Andelen i udsatte bolig-

Udsatte  
boligområder

Ikke-udsatte  
boligområder

Anm.: Gennemsnitsværdierne er uden udsatte og ikke-udsatte boligområder fra København. I alt 6.569.178 observationer. I gennemsnit per år 

er der 343.730 og 21.225 personer i hhv. ikke-udsatte boligområder og udsatte boligområder. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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områder end i ikke-udsatte boligområder 
i Københavns Kommune for hele perio-
den. Ligeledes stiger andelen af beboere 
med et forbrug af psykofarmaka mere i 
udsatte boligområder end i ikke-udsatte 
boligområder frem til midt 2008, hvoref-
ter forskellen mellem de to boligområder 
aftager.

Ud fra de beskrivende figurer i dette kapi-
tel ses, at udover at der er niveauforskel  
på andelen af beboere med et forbrug 
af psykofarmaka i udsatte boligområ-
der og ikke-udsatte boligområder, så er 
forskellen også steget i perioden 1996-
2013. Selvom de beskrivende figurer vi-
ser, at udsatte boligområder har en høje-
re andel af beboere med dårligt mentalt 
helbred målt i forhold til forbrug af psyko-
farmaka, så viser figurerne ikke, om sam-
menhængen skyldes beboernes personli-
ge karakteristika, eller om boligområdets 

karakteristika i sig selv påvirker mental 
sundhed. I effektanalysen i kapitel 3 ser 
vi nærmere på sammenhængen. 

områder er steget fra 23 procent i 2001 
til 34 procent i 2011, mens andelen i ik-
ke-udsatte boligområder er steget fra 21 
til 29 procent. Således tager omkring hver 
tredje beboer i udsatte boligområder på 
landsplan psykofarmaka i 2011. Den ge-
nerelle stigning i forbruget af psykofar-
maka kan ifølge Statens Serum Institut 
til dels skyldes, at medicinen bruges i læn-
gere tid end tidligere (Statens Serum In-
stitut, 2012).

Da analysen af udsatte boligområders 
effekt på beboeres forbrug af psykofar-
maka i kapitel 3 tager udgangspunkt i de 
boligsocialt anviste husstande i Køben-
havns Kommune, kortlægger vi kommu-
nens beboeres forbrug af psykofarmaka i 
perioden 1996-2013. Figur 1.4 viser også en 
form for geografisk ulighed, ligesom figur 
1.3, da andelen af beboere med et forbrug 
af psykofarmaka er højere i udsatte bolig-

Anm.: I alt 1.096.801 observationer. I gennemsnit per år er der 56.632 og 4.302 personer i hhv. ikke-udsatte boligområder og udsatte boligom-

råder. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Den boligsociale anvisning  
– et godt evalueringsdesign
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Den boligsociale anvisning  
– et godt evalueringsdesign 

Nabolagets påvirkning på beboeres men-
tale sundhed kan som tidligere nævnt 
være meget svær at undersøge. Det 
hæng er sammen med, at det kan være 
svært at adskille nabolagets effekt fra be-
boernes personlige karakte ristika, efter-
som undersøgelser har vist, at personlige 
karakteristika er medbe stemmende i for-
hold til borgeres valg af boligområde. Det 
kræver altså meget informative data og 
et bestemt evalueringsdesign, hvis man 
skal adskille nabolagseffekter og beboe-
res personlige karakteristika. Ved at be-
nytte data fra Københavns Kommunes 
Boligsociale Anvisning (KKBA), hvor hus-
stande med et akut boligbehov og andre 
sociale problemer får et boligtilbud i pe-

rioden 2000- 2007, kan vi isolere nabo-
lagseffekten fra personlige karakteristi-
ka. Et centralt element i KKBA for den 
tidsperiode, vi undersøger, er, at der er 
mangel på almene boligtilbud, som de 
anviste kan betale. De anviste husstan-
de kan derfor ikke umiddelbart bestem-
me, hvilket boligområde de vil bo i. Her-
udover er det vigtigt at understrege, at 
KKBA ikke opererede med begreber som 
udsatte eller særligt udsatte boligområ-
der i perioden 2000-2007, som KKBA fx 
gør i dag. Vi viser altså i dette kapitel, at 
anviste husstande flytter i en lejlighed i et 
udsat boligområde (jf. faktaboks 1.2) eller 
i et ikke-udsat boligområde uafhængigt 
af deres personlige karakteristika. Selv-

om vi viser, at der ikke er forskel på anvi-
ste, som flytter til udsatte boligområder 
i forhold til ikke-udsatte boligområder, så 
viser vi samtidig, at anviste borgere ge-
nerelt har færre økonomiske og sociale 
ressourcer end resten af befolkningen og 
dermed i gennemsnit også har dårligere 
mental sundhed (jf. faktaboks 1.1).
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Københavns Kommunes Boligsociale An-
visning (KKBA) tilbyder i 2000-2007 an-
viste borgere et boligtilbud i et boligom-
råde (m.a.o. et udsat boligområde eller 
ikke-udsat boligområde) uafhængigt af 
borgerens personlige karakteristika. Det 
betyder, at vi kan bruge de anviste borgere 
i et evalueringsdesign, hvor vi undersøger 
effekten af nabolaget på beboerens men-
tale sundhed.

Den beskrivende statistik viser, at de bo-
ligsocialt anviste borgere, som undersø-
gelsen baseres på, er en mere ressour-
cesvag gruppe sammenlignet med den 

gennemsnitlige borger i Københavns 
Kom mune og beboere i den almene sektor 
i Københavns Kommune. Det er netop per-
soner med få socioøkonomiske ressourcer 
og et akut boligproblem, som er målgrup-
pen for KKBA. I forhold til den gennem-
snitlige borger i Københavns Kommune og 
den almene sektor er de boligsocialt an-
viste borgere mindre tilknyttet arbejds-
markedet eller uddannelsessystemet, de 
har en lavere indkomst og uddannelses-
niveau, og de har et dårligere mentalt 
helbred, når man ser på forbruget af psy-
kofarmaka og indlæggelser i forbindelse 
med en psykisk sygdom.

Hovedresultater 
Kapitel 2
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Boligtilbud i et udsat eller 
ikke-udsat boligområde
Københavns Kommune har siden 1950 til-
delt økonomisk overkommelige boliger til 
borgere med lav indkomst, sociale proble-
mer og et akut boligbehov, som de ikke 
selv umiddelbart er i stand til at løse. I lø-
bet af årene har kommunen været nødt til 
at sælge deres ejendomme og derved mi-
stet anvisningsmuligheder. I 1998 indgik 
Københavns Kommune derfor en aftale 
med alle almennyttige boligorganisatio-
ner, som udgør omkring 20% af boligbe-
holdningen i Københavns Kommune, om, 
at disse organisationer skulle stille hver 

tredje ledige lejlighed til rådighed for kom-
munen (Christensen og Stax, 2002).

Inden en borger og dennes familie får an-
vist en almen bolig i Københavns Kommu-
ne, kortlægger en socialfaglig medarbej-
der borgerens akutte boligbehov, sociale 
problemer, økonomi samt de muligheder, 
borgeren selv har udnyttet for at finde 
en bolig. Hvis kommunens socialfaglige 
medarbejder vurderer, at borgeren opfyl-
der kravene for et boligtilbud, så indstiller 
medarbejderen borgeren til anvisning, og 
KKBA har så den endelige godkendelses-
kompetence. Godkendes ansøgningen, så 
matches borgerens husstandskarakteri-

Anm.: I alt 9.341 personer. De personlige karakteristika er målt, året før de anviste flytter til boligområderne. Kilde: KKBA, Danmarks Statistik 

og egne beregninger.
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× FIGUR 2.1

Anviste til udsat  
boligområde

Anviste til ikke-udsat  
boligområde

stika såsom familiestørrelse og indkomst 
med listen over ledige lejligheder. Ansø-
geren kan angive præferencer vedrørende 
bestemte bydele i København, men KKBA 
bekræfter, at det er meget usandsynligt, 
at der kan tages højde for borgerens præ-
ferencer, da der er mangel på boliger i Kø-
benhavns Kommune. I modsætning til i 
dag kunne ansøgeren tidligere afslå bo-
ligtilbuddet én gang, hvilket dog betød, at 
borgeren skulle vente endnu længere på 
en bolig. Den gennemsnitlige ventetid på 
at få et boligtilbud i 2000-2007 var 7-10 
måneder. 



27

K A P I T E L  2

MODEL FOR EVALUERINGSDESIGN.× FIGUR 2.2

Personer i bolignød

Ikke-udsat boligområde Sandsynlighed for forbrug 
af psykofarmaka

Sandsynlighed for forbrug 
af psykofarmaka

Udsat boligområde

Boliganvisningskontor
KKBA

Ud fra ansøgningsproceduren i KKBA får 
de anviste borgere den første ledige bo-
lig i et alment boligområde. Det er altså 
en relativ mekanisk proces, og den tildelte 
bolig kan enten ligge i et udsat boligom-
råde eller i et ikke-udsat boligområde. Fra 
2000-2007 kigger KKBA på ingen måde 
på, hvilket boligområde de har et boligtil-
bud i. Denne procedure er forandret i dag.

Vi kan statistisk teste om tildeling af bo-
liger er uafhængig af de anviste borgeres 
personlige karakteristika ved at undersø-
ge, om de anviste borgere og deres hus-
stande, der anvises til udsatte boligområ-
der, er signifikant forskellige i forhold til 

anviste borgere til ikke-udsatte boligom-
råder. Således viser figur 2.1, at de anviste 
til udsatte boligområder ikke adskiller sig 
statistisk fra anviste til ikke-udsatte bo-
ligområder. Det betyder, at vi sammenlig-
ner to grupper, hvis karakteristika er ens, 
bortset fra de boligområder, de flytter til. 
For flere statistiske tests, hvor vi under-
bygger, at de anviste husstande i Køben-
havns Kommune er tilfældigt fordelt, se 
Boje-Kovacs m.fl. (2018). 

Efter at have undersøgt KKBAs anvis-
ningsprocedure fra 2000-2007 samt de an-
vistes personlige karakteristika mht. bolig-
område ser det ud til at være realistisk at 

antage, at det er tilfældigt, om de anviste 
borgere får tilbudt en bolig i et udsat bo-
ligområde eller et ikke-udsat boligområde. 
Vi kan derfor undersøge nabolagseffekten 
af et udsat boligområde, som vist i figur 
2.2. Figuren viser to borgere, som har et 
akut boligproblem og derfor søger om at 
få anvist en bolig. Når begge borgere har 
været igennem ansøgningsproceduren og 
er blevet godkendt hos KKBA, så får de et 
boligtilbud enten i et udsat boligområde 
eller i et ikke-udsat boligområde. I kapitel 3 
undersøger vi forbruget af psykofarmaka 
blandt borgerne, afhængigt af om boligtil-
buddet var i et udsat boligområde eller et 
ikke-udsat boligområde.
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Boligsocialt anviste har 
færre økonomiske og 
sociale ressourcer 
Som tidligere skrevet er borgere, der får 
et boligtilbud fra KKBA i 2000-2007, en 
oplagt gruppe at undersøge nabolagsef-
fekter ud fra. Samtidig forventer vi, at 
de boligsocialt anviste per definition er 
en gruppe borgere, som har færre økono-
miske og sociale ressourcer end mange 
andre borgere, hvilket er vigtigt at holde 
sig for øje, når undersøgelsesresultaterne 

Anm.: I alt 2.674.815 observationer. Tallene er gennemsnit i perioden 2000-2007. Alle beboere i København udgør 2.266.114 observationer, 

beboere i almene boliger i København udgør 399.360 observationer, mens de anviste personer udgør 9.341 personer. Kilde: Den Boligsociale 

Anvisning i Københavns Kommune, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

GENNEMSNITLIGE PERSONLIGE KARAKTERISTIKA FOR BORGERE I ALDEREN 23-55 ÅR BLANDT ANVISTE, 
ALLE BORGERE I ALMENE BOLIGER I KØBENHAVNS KOMMUNE OG ALLE BORGERE I KØBENHAVNS KOM-
MUNE I PERIODEN 2000-2007.

× FIGUR 2.3

Anviste personer

Beboere i almene 
boliger i København

Alle beboere i  
København

evalueres. Dette vil vi komme nærmere 
ind på i kapitel 4. Vi viser de økonomiske 
og sociale forskelle ved at sammenligne 
gruppen af anviste borgere med hhv. bor-
gere i alle almene boliger og alle borgere i 
Københavns Kommune. 

Figur 2.3 viser, at gruppen af anviste per-
soner har en statistisk signifikant højere 
andel af personer med grundskole som 
højeste fuldførte uddannelse, en høje-
re andel af personer uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessyste-

met samt en lavere indkomst end gruppen 
af borgere i København eller i den almene 
sektor i København. Desuden er andelen 
af personer, der tager psykofarmaka, hø-
jere blandt de anviste, og de bliver oftere 
indlagt pga. mentale helbredsproblemer 
end de andre grupper af borgere. Dvs. 
at gruppen af anviste i gennemsnit har 
færre økonomiske, sociale og helbreds-
mæssige ressourcer end andre borgere i 
København.
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Nabolagets effekt på beboerens 
mentale sundhed
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I kapitel 1 viste vi, at udsatte boligområ-
der også har mange beboere, der har et 
forbrug af psykofarmaka, men betyder 
det, at beboernes mentale sundhed for-
værres ved at bo i udsatte boligområder? 
Der er som tidligere nævnt tre overordne-
de forklaringer på, at nabolaget påvirker 
beboeres helbred: Først er der Manskis 
kontekstuelle forklaring, hvor ændringer 
i beboerens adfærd og velbefindende, fx 
mental sundhed, skyldes tæt fysisk kon-
takt og sociale interaktioner med naboer 
med en bestemt adfærd (Manski, 1995). 
Et eksempel kan være, at den nye beboer 
påvirkes af naboers forbrug af psykofar-
maka og derved bliver mere opmærksom 
på et behov for psykofarmaka. Et andet 
eksempel kan være, at den nye beboer 
føler sig utryg ved nabolaget og derved 
får psykosociale problemer og behov for 
psykofarmaka. 

En anden forklaring er, at nabolagets fy-
siske miljø påvirker beboerens mentale 
sundhed. Fx kan relativt dårlige boligfor-
hold og få grønne områder påvirke det fy-
siske helbred, hvilket igen har betydning 
for mental sundhed (Jones-Rounds m.fl., 
2014). Endelig er der den institutionel-
le forklaring, hvor beboerne i forskellige 
nabolag har lettere eller sværere adgang 
til sundhedssystemet, skoler mv., hvilket 
påvirker mental sundhed eller netop be-
handlingen af mental sundhed.

I dette kapitel udnytter vi evalueringsde-
signet forklaret i kapitel 2, og vi undersø-
ger, om anviste borgere, der flytter til et 
udsat boligområde (jf. faktaboks 1.2), får 
et højere forbrug af psykofarmaka (jf. fak-
taboks 1.1) end anviste borgere, der flytter 
til ikke-udsatte boligområder. Faktaboks 
3.1 beskriver kort den statistiske model, 
men for yderligere uddybning henvises til 
den bagvedliggende forskningsartikel af 
Boje-Kovacs m.fl. (2018).

Nabolagets effekt på beboerens 
mentale sundhed
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Hovedresultater 
Kapitel 3

Effektanalysen viser, at ressourcesvage 
borgere, som flytter til et udsat boligom-
råde, har større sandsynlighed for at tage 
psykofarmaka end ressourcesvage borge-
re, som flytter til et ikke-udsat boligom-
råde. Det udsatte boligområdes karak-
teristika påvirker hovedsageligt mænds 
mentale sundhed negativt, mens nabo-
laget ikke lader til at have betydning for 
kvinder, når vi kigger på en femårig peri-
ode efter indflytning. 

Sandsynligheden for at forbruge psyko-
farmaka ser særligt ud til at stige for 
mænd, når beboersammensætningen i 
et boligområde består af en høj andel be-
boere med lav tilknytning til arbejdsmar-
kedet eller uddannelsessystemet og lav 
indkomst samt en høj andel af beboere, 
som tager psykofarmaka. 
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Naboerne i udsatte 
boligområder kan påvirke 
beboerens mentale sundhed 
Vi undersøger, om det at flytte ind i et 
udsat boligområde øger beboerens sand-
synlighed for at tage psykofarmaka. Bo-
ligområdets effekt på mental sundhed 
udregnes ved at sammenligne KKBAs 
borgere, der får et boligtilbud i udsatte 
boligområde med KKBAs borgere, der får 
boligtilbud i ikke-udsatte boligområder. 
Den statistiske analyse er beskrevet i fak-

taboks 3.1, og resultaterne er illustreret i 
figur 3.1 De præcise parameterestimater 
kan, som tidligere skrevet, ses i forsk-
ningspapiret af Boje-Kovacs m.fl. (2018). 

Figur 3.1 viser de faktorer, der ifølge tid-
ligere undersøgelser muligvis påvirker en 
anvist borgers mentale sundhed. Under 
hver faktor står et minus, plus eller nul. 
Det illustrerer, om faktoren ud fra vores  
effektanalyse påvirker beboerens men-
tale sundhed hhv. negativt eller positivt 
eller ingen statistisk betydning har. Resul-

taterne er splittet op på mænd og kvinder, 
da tidligere undersøgelser (Sundhedssty-
relsen, 2018) viser, at mænd og kvinders 
adfærd og behandlingsforløb i forbindelse 
med psykiske sygdomme er forskellige. 

Det røde plus (+) i figur 3.1 angiver, at 
når en mand bliver anvist til et udsat 
boligområde, hvor mange beboere har 
en svag tilknytning til arbejdsmarkedet 
og lav gennemsnitlig indkomst, så øger 
det mandens sandsynlighed for at tage 
psykofarmaka de efterfølgende fem år.  

Model og variable  
i effektanalysen

Vi estimerer en lineær model for sandsynligheden for at tage psykofarmaka (jf. fak-
taboks 1.1), når man som voksen bor i et udsat boligområde (jf. faktaboks 1.2). Under-
søgelsen og modellen, der ligger til grund for dette temahæfte, er beskrevet i flere de-
taljer i følgende forskningspapir: ”Can a shift of neighborhoods affect mental health?
Evidence from a quasi-random allocation of applicants in the public social housing 
system” af Boje-Kovacs m.fl. (2018).

Vi anvender den tilfældige mekaniske tildeling af boliger i KKBA til at sammenligne, 
hvordan nabolaget påvirker den anvistes forbrug af psykofarmaka. Hvis borgeren har 
købt et af psykofarmaka-produkterne angivet i faktaboks 1.1 i et givent år, er dette 
en indikation af dårlig mental sundhed. Vi beregner effekten af at flytte til et udsat 
boligområde for hvert af de efterfølgende fem år. 

I den statistiske model tager vi højde for en række personlige karakteristika, som vi 
ved KKBA tager højde for i anvisningen (fx husstandsstørrelse og indkomst). Derud-
over tager vi højde for personlige karakteristika, som tidligere studier har vist hænger 
sammen med mental sundhed (fx køn, alder, etnisk baggrund, beskæftigelsesstatus, 
uddannelsesniveau, tidligere bosat i et udsat boligområde, tidligere brug af psykofar-
maka og hospitalsindlæggelser i forbindelse med mental sundhed). Yderligere inklu-
derer vi årsspecifikke effekter for at tage højde for konjunkturforskelle, og vi cluster 
vores standardfejl på husstandsniveau for at tage højde for, at standardfejlene kan 
være korrelerede inden for husstanden. 

× FAKTABOKS 3.1
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RESULTATERNE FRA EFFEKTANALYSEN. FAKTORER, DER PÅVIRKER SANDSYNLIGHEDEN FOR AT FORBRUGE 
PSYKOFARMAKA FOR MÆND OG KVINDER.

× FIGUR 3.1

Anm.: Ved (+) er der en positiv signifikant sammenhæng mellem den illustrerede faktor og sandsynligheden for at øge forbruget af psykofarmaka, og ved (-) er der en 

negativ signifikant sammenhæng. Ved (0) er der ingen statistisk sammenhæng. Både boligområde- og personlige karakteristika er målt, året før den anviste flytter til 

boligområdet. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og KKBA fra 1996-2013. I alt 41.498 observationer fordelt på 9.341 mænd og 

kvinder i alderen 23-55 år, som KKBA tilbød en bolig fra 2000-2007. Detaljerede resultater er dokumenteret i Boje-Kovacs m.fl. (2018).
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Faktisk øges mænds gennemsnitlige sand-
synlighed for at tage psykofarmaka med 
5 procentpoint (m.a.o. gennemsnitlig ef-
fekt på 15 procent), hvis de flytter ind i 
et udsat boligområde. Tilsvarende effekt 
findes ikke blandt kvinder, når de ekspo-
neres for et udsat boligområde. Vi finder 
altså, at de anviste mænd i højere grad 
påvirkes af det nabolag, de flytter ind i, 
end de anviste kvinder. 

Tidligere undersøgelser peger på, at årsa-
gerne til udviklingen af en række psyki-
ske sygdomme skal findes i en kombina-
tion af genetik, personlige karakteristika 
og stressende hændelser (Kendler m.fl., 
1995). Resultaterne i figur 3.1 bekræfter 
da også, at det ikke kun er det udsatte 
boligområde, der hænger sammen med 
forbruget af psykofarmaka, men at også 
personlige karakteristika betyder noget. 

Psykiske sygdomme har vist sig at udvikle 
sig igennem livet (Karestan m.fl., 2014) og 
det er derfor ikke overraskende, at vores 
undersøgelse viser, at jo ældre den anvi-
ste borger bliver, des højere sandsynlighed 
er der for, at borgeren tager psykofarma-
ka. Det er da heller ikke et overraskende 
resultat, at hvis borgeren tidligere har ta-
get psykofarmaka eller har været indlagt i 
forbindelse med en psykisk sygdom, så er 
der højere sandsynlighed for, at borgeren 
senere tager psykofarmaka.

Vi finder, at hvis den anviste borger er 
beskæftiget, er der mindre sandsynlig-
hed for at tage psykofarmaka. Dette re-
sultat lægger sig op ad tidligere studier i 
forbindelse med uddannelse og indkomst 
(Golberstein, 2015; Kenkel m.fl., 2006), 
hvor personer, der har flere økonomiske 
ressourcer, forventes at have større over-
skud til og viden om, hvordan de kan pas-
se på deres helbred, og derfor på sigt har 

en mindre sandsynlighed for fx at tage 
psykofarmaka. Indkomst og uddannel-
se ser dog ikke ud til at have statistisk 
betydning her, men det skyldes nok i høj 
grad, at vi kigger på en gruppe af anviste 
borgere, som langt hen ad vejen har en 
relativ lav uddannelse og lav indkomst. I 
denne gruppe er det, der adskiller borger-
ne ift. fremtidige økonomiske ressourcer 
faktisk beskæftigelse. Et relativt eks-
tremt tilfælde af få økonomiske og so-
ciale ressourcer kan være, når en person 
er tidligere dømt. Resultaterne i figur 3.1 
viser da også, at en tidligere dom hænger 
sammen med en øget sandsynlighed for 
at tage psykofarmaka senere i livet.

Tidligere studier har fundet forskellige re-
sultater for familiens indflydelse på ud-
viklingen af psykiske sygdomme. Blandt 
andet har man fundet midlertidig og 
langvarig negativ påvirkning af borgeres 
mentale helbred, når familier skilles eller 
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ET EKSEMPEL PÅ EN BOLIGANVIST MANDS SANDSYNLIGHED FOR AT TAGE PSYKOFARMAKA I HHV. ET UDSAT 
OG IKKE-UDSAT BOLIGOMRÅDE.

× FIGUR 3.2

Anm.: Eksemplet er udregnet ud fra de detaljerede resultater dokumenteret i Boje-Kovacs m.fl. (2018). Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks 

Statistik og KKBA fra 1996-2013. 
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er dysfunktionelle (Strohschein, 2012). 
Vores undersøgelse viser, at jo højere an-
tallet af familiemedlemmer er, des lavere 
er sandsynligheden for at tage psykofar-
maka. Dette kan blandt andet skyldes, at 
en familie med mange familiemedlemmer 
måske betyder, at familien ikke er blevet 
skilt eller splittet på anden måde. 

Det at have en ikkevestlig baggrund ser 
ud til at reducere sandsynligheden for et 
forbrug af psykofarmaka blandt gruppen 
af anviste borgere. Det er et interessant 
resultat, for vi ved, at flere personer med 
ikkevestlig baggrund er flygtet eller ud-
vandret fra deres hjemland, hvilket kan 
betyde, at de måske har oplevet trauma-
tiske situationer og derfor burde have en 
højere sandsynlighed for at tage psykofar-
maka. Samtidig kan den lavere frekvens af 
forbrug af psykofarmaka blandt ikkevest-
lige personer skyldes, at de måske i mindre 
grad opsøger læge og dermed ikke er re-

gistreret som syge i denne undersøgelse. 
For at illustrere, hvordan en anvist bor-
gers sandsynlighed for at tage psykofar-
maka ændrer sig, når borgeren flytter ind 
i et udsat boligområde, har vi udregnet et 
eksempel. Figur 3.2 viser et eksempel på 
en boliganvist 37-årig dansk mand uden 
beskæftigelse, som hverken tidligere er 
dømt, har taget psykofarmaka eller væ-
ret indlagt i forbindelse med en psykisk 
sygdom. Hvis manden får et boligtilbud 
i et ikke-udsat boligområde, så har han 
en sandsynlighed på 20 procent for at 
tage psykofarmaka efterfølgende. Hvis 
mand en i stedet blev anvist til et udsat 
boligområde, så har han en sandsynlighed 
på 25 procent for at tage psykofarma-
ka. Sandsynlighederne ville se anderle-
des ud, hvis den 37-årige mand havde en 
ikkevest lig baggrund, var beskæftiget, 
tidligere dømt, tidligere havde modtaget 
psykofarmaka og været indlagt på grund 
af en psykisk sygdom. Denne mand ville 

have en sandsynlighed på 68 procent for 
at modtage psykofarmaka, hvis han fik 
et boligtilbud i et ikke-udsat boligområ-
de. Sandsynligheden ville stige til 73 pro-
cent, hvis manden fik et boligtilbud i et 
udsat boligområde. 

Eksemplerne viser, at det udsatte bolig-
område påvirker borgerens sandsynlighed 
for at tage psykofarmaka afhængigt af 
borgerens initiale økonomiske og sociale 
ressourcer. 

Selvom de anviste borgeres personlige ka-
rakteristika har en betydning for sandsyn-
ligheden for at bruge psykofarmaka, så vi-
ser effektanalysen og eksemplerne, at det 
at bo i et udsat boligområde altid vil øge 
sandsynligheden for, at mænd kommer til 
at bruge psykofarmaka og dermed påvir-
kes deres mentale sundhed.
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Boligområdets 
sammensætning af naboer 
kan påvirke beboerens 
mentale sundhed

I dette temahæfte har vi indtil nu defi-
neret udsatte boligområder ved en be-
boersammensætning med en meget lav 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller ud-
dannelsessystemet og meget lav gen-
nemsnitlig indkomst. Disse boligområder 
kendetegnes dog også ved ofte at have 
en relativ høj andel af beboere med ikke-
vestlig baggrund, dømte og borgere med 
et forbrug af psykofarmaka. Vi kigger 
derfor nærmere på, hvilke karakteristika 
ved boligområdet der har betydning for 
sandsynligheden for at tage psykofarma-
ka blandt de boliganviste borgere. Ved at 
anvende det samme evalueringsdesign 
som beskrevet i kapitel 2 beregner vi her 
nabolagets effekt på beboerens forbrug 
af psykofarmaka i forhold til forskellige 
karakteristika ved boligområdet (fx an-
delen af personer uden beskæftigelse, 
med lav indkomst, dømte, indvandrere, 

med forbrug af psykofarmaka). Vi måler 
disse karakteristika, året inden beboeren 
flytter ind. Resultaterne af effektanaly-
sen af boligområdets sammensætning er 
illustreret i figur 3.3.

Figur 3.3 viser, hvordan forskellige bebo-
ersammensætninger påvirker beboeres 
forbrug af psykofarmaka. Resultaterne i 
figur 3.3 bekræfter resultaterne i figur 3.1, 
hvor det er de mandlige anviste beboere, 
der i høj grad bliver påvirket af boligom-
rådets karakteristika. Figur 3.3 viser altså, 
at en højere andel af naboer, som tager 
psykofarmaka, øger sandsynligheden for, 
at mandlige og kvindelige anviste beboe-
re selv kommer til at tage psykofarmaka. 

For de boliganviste mænd gælder det, at 
kombinationen af mange naboer, der ikke 
er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddan-
nelsessystemet og med en gennemsnitlig 
lav indkomst i boligområdet, øger sand-
synligheden for at tage psykofarmaka. 
Det er jo netop de områdekarakteristika, 
som temahæftets definition på et udsat 
boligområde bygger på. Hvor man i ud-

landet for det meste definerer et udsat  
boligområde ud fra indkomstniveauet, vi-
ser vores resultater, at kombinationen af 
indkomst og beskæftigelse er mere rele-
vant i en dansk kontekst.

Andelen af beboere, som har været dømt 
for kriminalitet, påvirker ikke sandsynlig-
heden for at tage psykofarmaka. Til gen-
gæld synes mænds mentale sundhed at 
blive påvirket negativt af en højere an-
del af beboere med ikkevestlig baggrund 
i boligområdet. 

Det sidste områdekarakteristika, vi har 
undersøgt, er, hvorvidt størrelsen af bo-
ligområdet påvirker de anvistes mentale 
sundhed. Figur 3.3 viser, at jo større et 
boligområde er, desto mindre er sand-
synligheden for, at både mænd og kvind-
er tager psykofarmaka. Undersøgelsen 
af boligområders karakteristika bekræf-
ter nogle af hypoteserne om eksistensen 
af naboeffekter. Der er dog forklaringer, 
som vi ikke undersøger i dette temahæf-
te, men som vi kommenterer og diskute-
rer i kapitel 4. 
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RESULTATER AF EFFEKTANALYSEN AF BOLIGOMRÅDETS BEBOERSAMMENSÆTNING OG BEBOERENS  
MENTALE SUNDHED.

× FIGUR 3.3

Anm.: Ved (+) er der en positiv signifikant sammenhæng mellem den illustrerede faktor og sandsynligheden for at øge forbruget af psykofarmaka, og ved (-) er der en 

negativ signifikant sammenhæng. Ved (0) er der ingen statistisk sammenhæng. I beregningerne er der også taget højde for personlige karakteristika som familiestørrelse, 

bruttoindkomst, alder, etnisk baggrund, uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus, kriminalitet, tidligere boligområde, forbrug af psykofarmaka og indlæggelse på grund af 

psykisk sygdom. Både boligområde- og personlige karakteristika er målt, året før den anviste flytter til boligområdet. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 

fra Danmarks Statistik og KKBA fra 1996-2013. I alt 41.498 observationer fordelt på 9.341 mænd og kvinder i alderen 23-55 år, som KKBA tilbød en bolig fra 2000-2007. 

Detaljerede resultater er dokumenteret i Boje-Kovacs m.fl. (2018).
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Diskussion af resultater
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I kapitel 3 i dette temahæfte viser vi, at 
hvis ressourcesvage mænd flytter til et 
udsat boligområde, så har de en større 
sandsynlighed for at tage psykofarmaka, 
end hvis de flytter til et ikke-udsat bo-
ligområde. Disse resultater kommer fra 
forskningspapiret med titlen ”Can a shift 
of neighborhoods affect mental health?
Evidence from a quasi-random allocation 
of applicants in the public social housing 
system” af Boje-Kovacs m.fl. (2018). 

Undersøgelser har som tidligere beskre-
vet vist, at en blanding af genetik, person-
lige karakteristika og stressende hænd-
elser har stor betydning for udvikling af 
psykiske sygdomme. Resultaterne i det-
te temahæfte bidrager til de eksisterende 
forskningsresultater med ny viden inden 

for nabolagseffekter og mental sund-
hed. Først og fremmest udnytter vi et 
unikt evalueringsdesign igennem Køben-
havns Kommunes Boligsociale Anvisning 
(KKBA), hvor vi kan adskille nabolagsef-
fekter fra beboeres personlige karakteri-
stika, hvilket ikke har været muligt i tidli-
gere undersøgelser i samme omfang. For 
det andet udnytter vi administrative re-
gisterdata om forbrug af psykofarmaka, 
som er særligt nyttigt i undersøgelser af 
ressourcesvage grupper. Vi reducerer der-
ved måleproblemer i selvrapportering af 
psykisk sygdom, hvor personer selv vur-
derer, om de lider af psykiske sygdomme, 
og som derfor kan være meget subjektiv 
og individuelt forskellig. Samtidigt redu-
cerer vi frafaldet, som typisk vil opstå i 
selvrapportering, hvor de mest syge per-

soner nogle gange slet ikke har mulighed 
for at deltage i afrapporteringen. For det 
tredje undersøger vi, hvilke af boligområ-
dernes karakteristika der har indflydel-
se på de boligsocialt anvistes mentale 
sundhed. For det fjerde finder vi, mod-
sat tidligere undersøgelser, som specielt 
har fundet nabolagseffekter blandt børns 
mentale sundhed, klare resultater, der pe-
ger på, at et udsat boligområde påvirker 
voksne beboeres forbrug af psykofarma-
ka. Specielt blandt mænd finder vi, at na-
bolaget har en effekt på mental sundhed.

Vi vil i dette kapitel diskutere undersøgel-
sens bagvedliggende antagelser såsom 
undersøgelsesgruppen, målingen af men-
tal sundhed og nabolagets bidrag til be-
boeres mentale sygdom.

Diskussion af resultater
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Effektanalysen tager udgangspunkt i bo-
liganviste, som er en særlig ressourcesvag 
gruppe sammenlignet med resten af den 
danske befolkning, så resultaterne kan 
ikke umiddelbart overføres til at gælde 
for hele befolkningen. Vi vurderer dog, at 
85.000 personer mellem 23-55 år har ka-
rakteristika, som er sammenlignelige med 
de anviste i vores analyse. Effektanaly-
sens resultater kan derfor blive relevante 
for denne gruppe af befolkningen, hvis de 
flytter til et udsat boligområde. 

Endelig konkluderer vi i kapitel 4, at selv-
om vores analyse klart viser, at mænd 
med få socioøkonomiske og helbreds-
mæssige ressourcer, der flytter til udsat-
te boligområder, har en høj sandsynlighed 
for at forværre deres mentale sundhed, 
så er der behov for mange flere analyser 
af nabolagseffekter på mental sundhed – 
ikke mindst blandt børn, som kan være en 
ekstra udsat gruppe. 

Hovedresultater 
Kapitel 4
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Effektanalysens resultater 
er relevante for borgere 
med få sociale og 
økonomiske ressourcer

Kapitel 2 viste, at de borgere, som får et 
boligtilbud fra KKBA, er en relevant gruppe 
at undersøge i forhold til nabolagseffek-
ter, da vi kan sammenligne borgere, der er 
ens, og som umiddelbart kun adskiller sig 
ved at bo i enten et udsat eller ikke-ud-
sat boligområde. Samtidig viser vi, at de 
boligsocialt anviste er en gruppe borgere 
som i gennemsnit har færre økonomiske, 
sociale og helbredsmæssige ressourcer end 
størstedelen af borgere i Danmark.

Da undersøgelsesdesignet for de anviste 
borgere statistisk ser ud til at være så 
godt, at det kun er boligområdet, der ad-
skiller de to sammenligningsgrupper, be-
tyder det, at vi har kunnet udregne, hvor 
stor betydning nabolaget har for sandsyn-
ligheden for at tage psykofarmaka. Vi kan 
konkludere, at resultaterne af effektana-
lysen er relevante for befolkningsgrupper, 
der ligner de anviste i København. Men da 
der ikke er repræsentanter fra hele den 
danske befolkning i undersøgelsesdesig-
net, kan resultaterne ikke umiddelbart 
overføres til hele befolkningen i Danmark.

Vi har undersøgt, hvor mange mennesker 
der i Danmark i 2013 er sammenlignelige 
med de anviste, der er undersøgt i dette 
temahæfte. Tabel 4.1 viser, at befolknin-
gen fra 18-60 år udgør omkring 3.027.000 
personer. Den 18-60-årige befolkning har 
vi inddelt i de socioøkonomiske og demo-
grafiske karakteristika, som vi i kapitel 
2 fandt kendetegnende for de anviste. I 
2013 er der omkring 85.000 mænd (m.a.o. 

2,8 procent af 18-60-årige), der er mellem 
23-55 år, med en årlig bruttoindkomst på 
højst 166.000 DKK, uden tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, og som har taget psyko-
farmaka i minimum 30 procent af en fem-
årig periode. Disse 85.000 mænd vurderer 
vi til dels har karakte ristika, som er sam-
menlignelige med de anviste, og effekta-
nalysens resultater er derfor relevante for 
denne gruppe af be folkningen. 

Resultaterne af effektanalysen er dog 
kun relevante, hvis beboere flytter til et 
udsat boligområde. Vi har derfor prøvet at 
se på, hvor mange mennesker i befolknin-
gen, som ligner de anviste på socioøkono-
miske karakteristika, og som også bor i et 
udsat boligområde. Sidste kolonne i tabel 
4.1 viser, at omkring 9.220 mænd ligner de 
anviste borgere på socioøkonomiske ka-
rakteristika og bor i et udsat boligområde. 

Hvor mange af disse mænd ville tage 
psykofarmaka, hvis de ikke boede i et 
udsat boligområde? Med resultaterne 
fra effektanalysen kan vi prøve at be-
svare dette spørgsmål. Effektanalysens 
resultat viste, at mænds sandsynlighed 
for at forbruge psykofarmaka øges med 
5 procentpoint (m.a.o. gennemsnitlig 15 
procent inden for undersøgelsesgruppen)
ved at flytte til et udsat boligområde. Ved 
at regne baglæns kan vi illustrere, at der 
ville være færre mænd, der ville tage psy-
kofarmaka, hvis de ikke var flyttet ind i 
et udsat boligområde. Vores simple ek-
sempel viser, at omkring 1.200 mænd ud 
af de 9.220 mænd ikke ville have taget 
psykofar  ma ka, hvis de boede i et ikke-ud-
sat boligområde i stedet for et udsat bo-
ligområde. 

Som sagt har vi analyseret en bestemt 
befolkningsgruppe med få socioøkonomi-
ske ressourcer, men det er muligt, at den 
negative effekt af nabolaget på beboe-
res mentale sundhed kan gælde for an-
dre befolkningsgrupper, som bor i udsatte 
boligområder. Tabel 4.2 viser, at ud af be-
folkningen i 2013 på omkring 5.600.000, 
så bor omkring 1 procent i udsatte 
boligområder. Da der er stor udskiftning i 
de udsatte boligområder, viser tabel 4.2, 
at omkring 86.000 personer (m.a.o. 1,5 
procent af befolkningen) faktisk bor i et 
udsat boligområde over en femårig perio-
de. Disse personer kan risikere at blive ud-
sat for negative nabolagseffekter, selvom 
vi ikke har undersøgt effekten af et udsat 
boligområde for alle befolkningsgrupper, 
som bor i disse områder.

Det er interessant, at den gennemsnitli-
ge forskel i brug af psykofarmaka blandt 
mænd, der bor hhv. i udsatte boligområder 
og ikke-udsatte boligområder i hele Dan-
mark i 2013, er 6 procent-point. Ligesom i 
tidligere undersøgelser finder vi i kapitel 3 
en sammenhæng mellem forbrug af psy-
kofarmaka og personlige karakteristika.  
Vi viste også, at blandt de anviste er ef-
fekten på forbrug af psykofarmaka af at 
bo i et udsat boligområde 5 procent-point. 
Hvis vi nu antager, at gruppen af mænd 
i udsatte og ikke-udsatte områder i hele 
Danmark var perfekt sammenlignelige 
med vores undersøgelsesgruppe beståen-
de af anviste, så ville det betyde, at en stor 
del af forskellen i psykofarmaka-forbru-
get blandt mænd i hhv. udsatte og ikke- 
udsatte boligområder skyldes nabolaget 
og i mindre grad den skæve fordeling af 
personlige ressourcer i de forskellige bo-
ligområder.
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Effektanalysens resultater 
findes blandt mænd og ikke 
blandt kvinder
Gruppen af   personer, der tilbydes en lejlig-
hed gennem KKBA, har forskellige karak-
teristika afhængigt af køn. Mænd, som 
bliver anvist, er oftere enlige uden børn, 
har oftere fået en dom, tager oftere psy-
kofarmaka og har oftere været indlagt 
på psykiatriske hospitaler sammenlignet 
med anviste kvinder.

Gruppen af   mænd ser derfor ud til at 
være en mere sårbar gruppe end gruppen 
af   kvinder, og den sociale sammenligning 
med naboer, der bor i de berørte bolig-
områder, vil derfor sandsynligvis være 
forskellig. Resultatet er i tråd med tid-
ligere undersøgelser af naboeffekter og 
mental sundhed. I en undersøgelse, hvor 
man tilfældigt tildelte samboere blandt 
førsteårs-studerende i USA, fandt Eisen-
berg m.fl. (2013) en forværring af men-
tal sundhed blandt mænd, som tidligere 

havde været deprimerede, hvis de flytte-
de sammen med en værelseskammerat, 
der var deprimeret. De fandt dog ingen ef-
fekter blandt kvinder. I fremtidige under-
søgelser vil det være interessant at for-
søge at afdække de fundne kønsforskelle 
blandt nabolagseffekter.

Anm.: Tallene er afrundet til de nærmeste tusinder. Kilde: Egne beregning på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Anm.: Tallene er afrundet til de nærmeste tusinder med undtagelse af sidste kolonne. Kilde: Egne beregning på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Befolkning i 2013 Befolkning, som bor i et udsat boligområde i 

2013

Befolkning, som har boet i et udsat boligområde 

i perioden 2009-2013

Antal 5.600.000 52.000 86.000

Procent 100 0,9 1,5

18-60-årige i 2013 23-55-årige i 2013 23-55-årige i 2013

mænd

med årlig brutto-
indkomst på højst  
166.000 DKK

23-55-årige i 2013

mænd

med årlig brutto-
indkomst på højst 
166.000 DKK

uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet

23-55-årige i 2013

mænd

med årlig brutto-
indkomst på højst 
166.000 DKK

uden tilknytning til 
ar bejdsmarkedet

har taget psykofarmaka 
i mindst 30 procent 
af perioden de sidste 
fem år

23-55-årige i 2013

mænd

med årlig brutto-
indkomst på højst 
166.000 DKK

uden tilknytning til 
ar bejdsmarkedet

har taget psykofarmaka 
i mindst 30 procent 
af perioden de sidste 
fem år

bosat i et udsat bolig-
område på et tidspunkt 
over en femårig periode

Antal 3.027.000 2.396.000 414.000 269.000 85.000 9.220

Procent 100 79,1 13,7 8,9 2,8 0,3

18-60-ÅRIGE I DANMARK I 2013 FORDELT PÅ BOLIGOMRÅDER OG SOCIOØKONOMISKE KARAKTERISTIKA, 
SOM ER SAMMENLIGNELIGE MED GRUPPEN AF ANVISTE HOS KKBA.

BEFOLKNING I DANMARK FORDELT PÅ BOLIGOMRÅDE

× TABEL 4.1

× TABEL 4.2
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Forbrug af psykofarmaka er 
ét mål for mental sundhed
I dette temahæfte har vi valgt at se på 
beboernes mentale sundhed ud fra deres 
forbrug af psykofarmaka som vist i fakta-
boks 1.1. Brugen af psykofarmaka som indi-
kator for mental sundhed kan være særlig 
nyttig i undersøgelser af ressourcesvage 
grupper, fordi det reduce rer både måle-
problemer i selvrapportering og frafald. 
Spørgeskemaundersøgelser om mental 
sundhed har ofte en lav svarprocent og 
et frafald blandt dem med dårlig mental 
sundhed (Lyk-Jensen m.fl., 2016). 

Selvom der er mange fordele ved at under-
søge forbruget af receptpligtig psykofar-
maka, så afspejler udfaldet ikke nødven-
digvis, om borgere er psykisk syge, men 
derimod om borgeren bliver behandlet for 
en psykisk sygdom. Forbruget af psyko-
farmaka kan være drevet af andet end 
borgerens mentale sundhed, fx adgan-
gen til medicin. En begrænset adgang til 
medicin synes ikke at være så relevant i 
Danmark, hvor vi har et universelt sund-
hedssystem med en relativ høj grad af 
subsidiering af medicin. Der kan dog sta-
dig være barrierer relateret til fx kultur og 
sprog samt økonomi i forhold til at få or-
dineret psykofarmaka.

Vi anvender udfaldet forbrug af psykofar-
maka som en indikator for psykisk syg-
dom. Da den anvendte definition beror på 
receptpligtig medicin, kan man på nogle 
punkter sige, at det er et positivt mål, 
for selvom personen er psykisk syg, så 
får personen behandling. En behandling, 
som måske gør, at personen ikke har ned-
sat livskvalitet og funktionshæmning i ar-
bejds- og privatlivet og dermed lever med 
sin sygdom relativt uproblematisk. Det vil 
sige, at personer, der modtager psykofar-
maka, er syge, men deres livskvalitet er 
forhåbentlig bedre, end hvis de ikke fik 
medicin, og derfor kan medicinforbruget 
til dels ses som et positivt udfald. 

Nogle analyser benytter andre psykiatri-
ske ydelser såsom indlæggelser eller brug 
af psykolog og psykiater (Hansen, 2016) 
som mål for mental sundhed. Imidlertid 
kan vi se i data, at der er en høj korre-
lation mellem brug af psykofarmaka og 
brug af andre ydelser forbundet til mental 
sundhed. Således finder vi, at hhv. 86 pro-
cent af dem, der er indlagt med en psykisk 
sygdom, 78 procent af dem, der har haft 
kontakt til en psykolog, og 84 procent af 
dem, der har haft kontakt til en psykiater, 
også tager psykofarmaka inden for den 
samme tidsperiode, vi ser på i temahæf-
tet. Det betyder, at temahæftets defini-
tion baseret på psykofarmaka stemmer 
godt overens med andre ovennævnte mål 
for psykiske ydelser.

Da den anvendte definition beror på re-
ceptpligtig medicin, er det muligt, at et 
øget forbrug af psykofarmaka hænger 
sammen med, at kommunen igennem 
anvisningen bliver mere opmærksom på 
personers helbredsmæssige problemer 
og sætter forskellige behandlinger i gang. 
Imidlertid har vi vist, at der ikke er stati-
stisk forskel på personer anvist til udsatte 
og ikke-udsatte boligområder i forhold til 
forbrug af psykofarmaka, inden de bliver 
anvist. Men hvis det er tilfældet, at det 
øgede forbrug drives af anvisningen og 
ikke selve boligområdet, så burde man 
også finde en lignende stigning blandt 
anviste til ikke-udsatte boligområder. En 
anden mulig forklaring kan være, at fle-
re af de udsatte boligområder, vi ser på, 
også indgår i mange af de særligt udsatte 
boligområder, som er udpeget af davæ-
rende Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter i 2013. I forbindelse med udpeg-
ningen af de særligt udsatte boligområder 
kunne der eventuelt være taget initiativ 
til nogle særlige indsatser målrettet mod 
personer med psykisk sygdom i de særligt 
udsatte områder, som derved kunne øge 
forbruget af psykofarmaka i disse områ-
der. Imidlertid viser et analysenotat fra 
Kommunernes Landsforening, at brug af 
psykologer, brug af privatpraktiserende 
psykiatere samt brug af hospitalspsyki-
atrien i de særligt udsatte boligområder 
ikke er meget hyppigere end i resten af 

den almene sektor (Hansen, 2016). Hvis 
der var en indsats i forhold til psykisk 
sygdom i de særligt udsatte boligområ-
der, så ville man forvente en hyppigere 
forekomst af forbrug af psykofarmaka i 
denne gruppe, fordi indsatsen er med til 
at forbedre behandlingen og diagnostice-
re psykiske sygdomme. 

Vi mener, at forbruget af psykofarmaka 
er en god indikator, når man skal måle 
mental sundhed i boligområder, men det 
er selvfølgelig vigtigt at have sig oven-
stående forbehold for øje, når man ser på 
resultaterne af naboernes effekt på den 
enkelte beboers mentale sundhed. 
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Der er behov for flere 
analyser i nabolagseffekter 
og mental sundhed
Temahæftet viser, at borgere med få øko-
nomiske og sociale ressourcer, der flytter 
til et udsat boligområde, øger risikoen 
for at forværre deres mentale sundhed i 
form af øget psykofarmaka-forbrug. Der 
eksisterer altså en negativ nabolagsef-
fekt ved at flytte til et udsat boligom-
råde. Effektanalysen viser, at boligområ-
dets sammensætning af naboer i forhold 
til forbrug af psykofarmaka, økonomiske 
ressourcer og etnicitet påvirker beboerne, 
særligt blandt mænd. Analysen har altså 
fokuseret på nabolagseffekter i forhold til 
sociale interaktioner, m.a.o. naboeffek-
ten. Det fysiske miljø og de institutionelle 
rammebetingelser har vi ikke umiddelbart 
haft data til at undersøge. 

Vi ved dog ud fra simple stikprøver, at de 
fysiske rammer i udsatte og ikke-udsatte 
boligområder i denne undersøgelse i høj 
grad ligner hinanden. 

Endelig er der den institutionelle forkla-
ring, hvor forskellige nabolag har mere el-
ler mindre god adgang til sundhedssyste-
met. Sidstnævnte forklaring mener vi er 
mindre relevant i Danmark og i temahæf-
tets analyse, da Danmark har et universelt 
sundhedssystem, hvor der burde være lige 
adgang til behandling. De boligområder, 
som vi sammenligner, ligger geografisk 
forholdsvis tæt på hinanden, så adgangen 
til fx læge adskiller sig ikke for boligom-
råderne i forhold til geografisk distance. 

Vi har undersøgt, om de anviste, der flyt-
ter til udsatte boligområder, i højere grad 
skifter læge for derved at få en anden 
behandling end forventet hos en anden 
læge. Umiddelbart er der omkring 42 pro-
cent af de anviste, der skifter læge, når 
de flytter. Blandt dem, der skifter læge, 
er der ikke flere, som tager psykofarma-
ka, hos dem, der flytter til udsatte bolig-
områder, i forhold til dem, der flytter til 
ikke-udsatte boligområder. Det lader alt-
så til, at der ikke er nogen systematik i 
forhold til skift af læge for personer, der 
flytter til forskellige boligområder. Dette 
indikerer, at effekten på forbruget af psy-
kofarmaka, når mænd flytter til udsatte 
boligområder, ikke er drevet af de læger, 
som i høj grad er knyttet til beboere fra 
udsatte boligområder. 

I et velfærdsland som Danmark kunne 
man forestille sig, at man fra politisk side 
er ekstra opmærksom på udsatte bolig-
områder og måske yder en ekstra indsats 
i forhold til at opspore personer med psy-
kiske sygdomme, hvilket kunne resulte-
re i ændringer i forbrug af psykofarmaka. 
Dette har vi desværre ikke haft mulighed 
for at undersøge i denne analyse.

Effektanalysen har taget udgangspunkt i 
voksne boliganviste borgere, der flytter til 
hhv. udsatte og ikke-udsatte boligområ-
der. Tidligere studier har dog vist, at børn, 
der flytter fra et udsat til et ikke-udsat 
boligområde, får bedre mental sundhed 
(Kling m.fl., 2007). Det vil derfor være 
interessant i fremtiden at se på, om bør-
nene fra de boliganviste familier på sigt 
øger deres forbrug af psykofarmaka, når 
de flytter til et udsat boligområde frem 
for et ikke-udsat boligområde. I den for-
bindelse vil det også være interessant at 
undersøge, hvilken slags nabolagseffekt, 
der er mest betydningsfuld i forhold til 
børnenes mentale sundhed.
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Hvorfor er det, man mener, at et nabolag kan påvirke 
en beboers mentale sundhed? Svaret er komplekst og 
ikke entydigt, da både nabolagets fysiske og sociale 
sammensætning teoretisk set kan påvirke en persons 
mentale sundhed gennem mange forskellige kanaler. 
Tilsammen kaldes disse kanaler populært nabolagsef-
fekten. I dette temahæfte viser vi, hvordan et nabo-
lag kan påvirke beboerens mentale sundhed. Vi viser, 
at der er geografisk ulighed i den mentale sundhed, 
hvor kommuner med en relativ høj andel af borgere 
uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannel-
sessystemet også ofte er kommuner med en relativ 
høj andel af borgere, der tager psykofarmaka. Un-
dersøgelsesgruppen er de boliganviste i Københavns 
Kommune. Ved hjælp af et unikt undersøgelsesdesign 
undersøger vi, hvad der sker med den mentale sund-
hed, når man flytter til et udsat boligområde fremfor 
et ikke-udsat boligområde. I temahæftet viser vi, at 
sandsynligheden for at tage psykofarmaka stiger for 
de anviste borgere, der flytter til et udsat boligområde. 

Dine naboer kan påvirke din 
mentale sundhed


