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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrars klassbakgrund påverkar barnens 

ekonomiska avkastning givet att individerna har samma utbildningsnivå. Datamaterial från 

Levnadsundersökningen (LNU) 2010 används för att genomföra en kvantitativ analys 

baserad på svar från 2574 respondenter. Deltagarna delas in i tre klasser – arbetarklass, 

mellanliggande klass och serviceklass – enligt Erikson, Goldthorpe och Portocareros 

klasschema. Andra teorier, till exempel socialiseringsteorin, ger förklaringar till varför barn i 

högre klasser utbildar sig i större utsträckning, men besvarar inte frågan om klass påverkar 

den ekonomiska avkastningen på utbildning. Tidigare forskning visar på att barn med 

föräldrar i en högre klass tenderar att ha en större chans att nå serviceklassen än barn med 

föräldrar i en lägre klass. Genom regressionsanalyser med logaritmerad bruttotimlön som 

beroende variabel undersöks samband som är relevanta för att besvara frågeställningen. 

Interaktionsvariabler introduceras för att se om lön systematiskt skiljer sig mellan individer 

med samma utbildningsnivå men med olika klassbakgrunder. Resultatet styrker till viss del 

hypotesen om att barn med föräldrar som tillhör en högre klass har en högre ekonomisk 

avkastning på utbildning än de som har föräldrar som tillhör en lägre klass, givet att barnen 

har samma utbildningsnivå. Olika fenomen kan förklara detta. Det kan vara så att individer 

födda i serviceklassen tenderar att gå mer avancerade utbildningar och att undersökningens 

utbildningsklassificering är för primitiv för att nå denna slutsats. Det finns behov av mer 

forskning för att ge en djupare förklaring till sambandet mellan den ekonomiska 

avkastningen och klassbakgrund som påvisas i denna studie. 
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1. Inledning 

I början av 1930-talet var bilden av klasstrukturen i Sverige relativt enkel. Då beskrevs 

klassindelningen i termer av socialgrupper såsom överklass, medelklass och arbetarklass. 

Den klass som dominerade under den här tiden var arbetarklassen, som utgjorde 52 procent 

av de som förvärvsarbetade (Ahrne m.fl., 2008: 71-72). Urbaniseringen ledde till att 

människor lämnade sitt jordbruk för att få anställning i tätorterna, vilket i sin tur ledde till att 

individer fick större möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Genom den här utvecklingen av 

samhället har fördelningen av klasserna förändrats och medelklassen är idag den 

dominerande klassen (SCB, 2015). 

I denna studie undersöks hur den ekonomiska avkastningen bland individer skiljer sig 

beroende på utbildningsnivå och klassbakgrund. Själva sambandet mellan klassbakgrund 

och utbildningsnivå har ingående blivit studerat inom sociologisk forskning. Tidigare studier 

har främst inriktat sig på hur klassbakgrund påverkar barnens val av utbildning och hur 

andra socioekonomiska aspekter spelar in. I den här studien kommer vi att ta upp hur den 

ekonomiska avkastningen skiljer sig inom olika utbildningsnivåer samt hur faderns klass 

påverkar skillnader i lönen. Anledningen till att den här studien genomförts är att det finns 

en kunskapslucka kring detta ämne, då få studier har gjorts i Sverige som visar hur 

klassbakgrund samvarierar med barnens ekonomiska avkastning, givet utbildningsnivå. För 

att undersöka om det finns ett samband, det vill säga om effekten av utbildning på lön 

varierar med klassbakgrund, används flera olika kontrollvariabler som anses vara väsentliga 

för studien. Dessa fås genom datamaterialet från levnadsundersökningen 2010 (LNU). 

Eftersom utbildningsnivån i Sverige har ökat de senaste årtiondena har mer än 30 procent av 

Sveriges befolkning i åldrarna 25-64 år någon typ av eftergymnasial utbildning (SCB, 2014). 

Idag beskrivs klassindelningen främst i termer av positioner i arbetslivet, såsom företagare, 

tjänstemän och arbetare (Ahrne m.fl., 2008: 68). De avancerade relationerna som råder i 

olika klasser formar enligt klassforskare de samhälle individerna lever i (Oskarson m.fl., 

2010: 9). Klass kan delas in i två olika beskrivningar, den första är klasstillhörighet och den 

andra är klasstruktur. Klasstillhörighet är en beskrivning av vilken klass en individ tycker sig 

tillhöra. Individen påverkas även av föräldrarnas klasstillhörighet, det vill säga var individen 

är uppväxt, hur familjesituationen ser ut och vad individen har för utbildning. Klasstruktur är 
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däremot ett begrepp som innebär att arbetsuppgifterna och vilken makt individen besitter i 

sitt yrke leder till olika positioner på arbetsplatsen (Ahrne m.fl., 2008: 68). 

Utifrån vår frågeställning används teorier och tidigare forskning om social klass, 

klassbakgrund och utbildning som anses vara relevanta och ge teoretiskt stöd till 

diskussionen. I denna studie användes programmet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) där vi med hjälp av regressionsanalyser kan analysera om det finns ett 

samband mellan effekten av utbildning på lön och klassbakgrund samt hur starkt sambandet 

är. Klass är i den här undersökningen indelad enligt Erikson, Goldthorpes och Portocareros 

(EGP) klasschema. Det finns flera nivåer av klassindelning enligt EGP men den 

klassindelning som används i den här studien är den med tre nivåer vilka är serviceklass, 

mellanliggande klass och arbetarklass (Erikson & Goldthorpe, 1992). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrarnas klassbakgrund påverkar barnens 

ekonomiska avkastning givet att individerna har samma utbildningsnivå.  

Frågeställningen är: 

● Skiljer sig den ekonomiska avkastningen på utbildning beroende på klassbakgrund? 

Och i sådana fall hur? 

1.2 Avgränsning och disposition 

För att studera hur föräldrars klass påverkar barnens ekonomiska avkastning valdes faderns 

klass (EGP) då den hade en större effekt än moderns klass (EGP). Eftersom bara ett fåtal 

variabler valdes, kan vissa aspekter ha gått förlorade. I denna studie är urvalet 2574 

respondenter av 4415. Anledningen till att så pass många selekterades bort var att studien 

enbart var intresserad av individer med en bruttotimlön, därför togs respondenterna utan lön 

bort. I datamaterial ingår få utlandsfödda respondenter (Karlsson & Tibajev, 2014), vilket 

innebär en begränsning gällande tillförlitligheten i studiens analys. Det är därför inte möjligt 

att påstå att det finns skillnader mellan utlandsfödda och infödda. Gällande föräldrarnas 

ursprung kontrollerar studien endast för faderns födelseland, resultatet kan därför inte 

generaliseras till hela populationen. Variabeln kön inkluderades inte i denna undersökning, 

anledningen till detta är att det fanns en risk för att studien skulle bli för bred.  
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Studiens upplägg börjar med ett teoriavsnitt där relevanta teorier för studien behandlas samt 

tidigare forskning. I metodavsnittet presenteras det datamaterial och de variabler som 

inkluderas i den här studien, hur de är kodade samt sorterade. Därefter presenteras resultat i 

form av regressionsanalyser samt en resultatanalys. Avslutningsvis kommer en diskussion 

där slutsatser, begränsningar och vidare forskning diskuteras. 

 

2. Teori  

I den här studien kommer främst begreppen social mobilitet och social skiktning användas 

för att beskriva och ge en fördjupning på hur individer rör sig mellan olika klasser, för att 

sedan beskriva hur den ekonomiska avkastningen påverkas av klassbakgrund. Därutöver tas 

socialisationsteorin och humankapitalteorin upp och kopplas till hur barn påverkas av 

föräldrarnas syn på utbildning. Slutligen nämns Max Weber och Karl Marx 

stratifieringsteori eftersom Erikson, Goldthorpe och Portocareros (EGP) klassteori bygger 

vidare på denna. Anledningen till att dessa teorier och begrepp används är för att de är 

teoretiskt relevanta för frågeställningen och knyter an till studien. 

2.1 Social mobilitet och socialisation 

Social mobilitet är när individer byter mellan olika sociala klasser. Det vill säga i vilken 

utsträckning en person under sin livstid förändrar sin livssituation jämfört med sina 

föräldrar. Att mäta social mobilitet är inte lätt, men det vanligaste sättet att mäta om det har 

förekommit ett klassbyte mellan två generationer är att jämföra föräldrarnas inkomst med 

barnens inkomst. Om det uppstår en hög korrelation mellan föräldrarnas och barnens 

inkomster innebär det att om en individ har rika föräldrar är det troligt att hen själv blir rik 

och har individen fattiga föräldrar är det troligt att hen själv blir fattig. Är korrelationen dock 

låg innebär det att en individs inkomst inte påverkas lika mycket av om föräldrarna är rika 

eller inte (Wilkinson & Pickett, 2010: 166-168). Länder som har lägre inkomstskillnader 

tenderar att ha högre social rörlighet då det är lättare att röra sig mellan de olika klasserna. 

Sverige har en relativt hög social rörlighet jämfört med Storbritannien och USA då Sveriges 

inkomstskillnader är lägre, vilket innebär att rörligheten mellan generationerna är större. 
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Länder som finansierar utbildning med offentliga finansieringar är oftast mer jämlika när det 

kommer till inkomst än de länder som finansierar utbildning genom privata finansieringar. 

Det kan antas ha en betydelsefull inverkan på sociala skillnader i tillgången till högre 

utbildning (Wilkinson & Pickett, 2010: 169-170). 

Begreppet social skiktning handlar om att människor i ett samhälle har olika förutsättningar 

för att uppnå bra levnadsvillkor (Jonsson, 2007: 215), även om den sociala mobiliteten gör 

det möjligt för alla individer att röra sig mellan skikten. Ett socialt skikt kännetecknas av 

tydlig homogenitet, nämligen att de som ingår i samma klass tenderar att ha samma 

intressen. Detta kan bidra till att individen känner en ökad trygghet och tillhörighet (Edling 

& Liljeros, 2010: 11). Utbildningsmöjligheter och arbetsvillkor är exempel på områden inom 

vilka förutsättningarna är varierande för olika individer i samhället. Det är därför rimligt att 

barn som väljer en annan yrkesbana än föräldrarna också hamnar i ett annat socialt skikt, 

detta är ett exempel på social mobilitet. Vanliga frågor som förekommer kring social 

skiktning är till exempel: Varför har vissa yrkesgrupper högre lön än andra? Varför tjänar 

svenskfödda mer än utlandsfödda? Varför studerar barn vars föräldrar är högre tjänstemän i 

större utsträckning vid universitet än barn som inte har det? Samhällsklasser är starkt 

kopplade till den sociala stratifieringen, individer i allmänhet ser sin ställning på 

arbetsmarknaden som det som styr deras levnadsvillkor och förutsättningar. Individer inom 

de olika samhällsklasserna har liknande objektiva intressen och skillnaderna mellan 

klassernas intressen är en anledning till varför det kan uppstå konflikter mellan dem 

(Jonsson, 2007: 215-217). 

För att förklara hur individer tänker och agerar tar denna studie upp socialiseringsteorin som 

förklarar primär- och sekundär socialisation. Den primära socialisationen är den nära miljön 

barnet växer upp i, där det lär sig av så kallade ”signifikanta andra” i dess omgivning, 

exempelvis föräldrarna. På detta vis överförs föräldrarnas normer och värderingar till barnet 

(Cronlund, 1996: 100-101). Här kan även paralleller dras till Pierre Bourdieu om habitus, 

kulturellt- och socialt kapital, dessa begrepp har betydelse för individens 

levnadsförhållanden. Det kulturella kapitalet kan innefatta en införskaffad utbildning medan 

socialt kapital är det sociala nätverk som en individ omges av. Tillsammans formar dessa 

begrepp individens uppväxtförhållanden (Bourdieu, 1987: 4-5). Den sekundära 

socialisationen innefattar de kontakter som är utanför familjen. Av dessa kontakter lär sig 

individen färdigheter och attityder för att anpassa sig till samhällets normer (Cronlund, 1996: 

100-101). Den här processen kan därför antas vara av betydelse för individens sociala 
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mobilitet, då individen interagerar med människor som kan ha andra normer och värderingar 

än individens föräldrar. En tydlig koppling till vår studie är att om barnets föräldrar är högre 

tjänstemän, exempelvis läkare, anser de att barnet ska studera på universitet, därför kommer 

föräldrarna förmedla under barnets uppväxt att det är bra att studera vidare. Med tiden 

märker barnet att de flesta i hens omgivning, det vill säga övrig släkt och föräldrarnas 

umgänge, är av samma åsikt. Barnet ser det småningom som naturligt att skaffa sig en 

universitetsutbildning. Barn med föräldrar som inte är högre tjänstemän tenderar att inte ha 

en lika självklar uppfattning om att utbilda sig efter gymnasiet. Detta kan bidra till att barn 

som har föräldrar som är högre tjänstemän kommer att utbilda sig i större utsträckning än de 

barn som inte har det (Berger & Luckmann, 1991: 152-153). 

Medan socialiseringsteorin fokuserar på hur individer omedvetet formas av sin levnadsmiljö, 

lägger humankapitalteorin fokus på hur individer väljer att forma sin framtid genom att 

investera i sitt humankapital. Det vill säga att individens utbildning i skolan och den 

yrkesträning hen får på arbetsplatsen är en investering för dennes framtida lön (Lindbeck, 

1992). Barn med föräldrar som har ett brett socialt nätverk och höga positioner på 

arbetsmarknaden påverkas till att investera mer i sitt humankapital än barn som inte omges 

av detta under sin uppväxt (Karlsson & Tibajev 2014: 270). 

2.2 Klass indelat efter individens position på 

arbetsmarknaden 

Erikson, Goldthorpes och Portocareros klasschema har tagit sin grund från Karl Marx och 

Max Webers olika definitioner av klassbegreppet. På många sätt finns det likheter mellan 

Marx och Webers klassbegrepp, som att makt är en central utgångspunkt, dock skiljer de sig 

åt när det kommer till definitionen av makt (Zimmerman, 2009: 59), samt att “sociala 

klasser genereras av den ekonomiska strukturen” (Wennerhag, 2012: 25). Marx anser att 

den som har ekonomisk makt och äger produktionsmedlen har stora möjligheter att sprida 

sina åsikter och värderingar (Zimmerman, 2009: 59). Weber anser att individer genom status 

kan få fördelar i samhället vilket inte behöver ha något med ekonomi att göra (Zimmerman, 

2009: 113). EGP’s klasschema handlar om att klasstillhörighet är grundad av 

anställningsrelationer och är kopplat till individens position på arbetsmarknaden (Svallfors, 

2004: 19). Om fädernas anställningsförhållanden kan ha betydelse för barnens framtida 

ekonomiska avkastning på utbildning är EGP’s klasschema passande för studien. Syftet med 



 6 

klasschemat är att särskilja positioner inom arbetsmarknaden och produktionsenheter. Det 

innebär med andra ord att författarna skiljer på olika positioner i termer av 

anställningsförhållanden och anställningskontrakt. En individ kan även förflytta sig mellan 

klasser när hen byter jobb, det innebär dock inte att hen förflyttas i den sociala hierarkin 

(Erikson & Goldthorpe, 1992: 35-37). Författarna urskiljer tre olika grundläggande 

positioner på arbetsmarknaden. “Den första är arbetsgivare som köper andras arbetskraft 

och därigenom får viss auktoritet och kontroll över dem. Den andra är egenföretagare utan 

anställda som varken köper andras arbetskraft eller säljer sin egen och den tredje och sista 

är anställda som säljer sin arbetskraft till en arbetsgivare och därigenom måste underordna 

sig dennes auktoritet och kontroll” (Erikson & Goldthorpe, 1992: 37, 40). 

Erikson, Goldthorpe och Portocareros har delat in klasschemat i olika nivåer. Den bredaste 

klassindelningen har tre olika klasser, serviceklass, mellanliggande klass och arbetarklass. I 

följande nivå är klasserna avskilda i fem olika indelningar, därefter är det sju olika 

indelningar och den sista nivån har elva indelningar och är den mest detaljerade (Erikson & 

Goldthorpe, 1992: 36, 41-43). I denna studie valdes klasschemat med tre indelningar, 

anledningen till detta är att det inte skulle bli för många interaktionsvariabler. I appendix 1 

visas en bild när nivåindelningen går från sju till tre för att få en bättre översikt. 

 

3. Tidigare forskning 

Det finns få studier om hur den ekonomiska avkastningen skiljer sig beroende på 

klassbakgrund i Sverige. I de studier som har gjorts hittades signifikanta skillnader där 

klassbakgrunden har en påverkan på hur mycket en individ väljer att studera. Erikson och 

Jonsson (1998) är några av de som studerar hur klasskillnader påverkar individers val av 

utbildning och arbete i Sverige. Genom att kontrollera nivån och vilken typ av utbildning 

föräldrarna har, påstår de att barn som har föräldrar i en högre klass kommer ha betydligt 

större chans att nå serviceklassen än barn med föräldrar i en lägre klass. När studier om 

utbildning görs används oftast utbildning som intervallskala vilket enligt humankapitalteorin 

innebär att ett år i skolan ger lika mycket till individens humankapital oavsett typ av studier. 

Detta är något som bör vara i åtanke vid analys. Olika utbildningar kan ge olika mycket 

humankapital beroende på vilken inriktning eller hur svår utbildningen är. Ett år på 
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yrkesförberedande högskola behöver inte resultera i lika stort humankapital som ett år på 

forskarutbildningen (Erikson & Jonsson, 1998). 

Att föräldrar och samhället sätter press på barnen att utbilda sig och skaffa bra jobb är inte 

något som är nytt. Att studera strukturer i familjer och vart individen kommer ifrån samt hur 

det påverkar individens val av utbildning och var på arbetsmarknaden hen hamnar är några 

av de saker som Breen och Jonsson (2005) tar upp i sin studie Inequality of Opportunity in 

Comparative Perspective. Syftet med deras studie är främst att granska andra författares 

forskning inom social mobilitet och stratifiering från 1990-talet och framåt, där föräldrarnas 

socioekonomiska villkor är av betydelse. Det författarna vill uppnå är att granska 

forskningen om ojämlikheter i individers möjligheter, där de bland annat siktar in sig på 

studier angående individens ursprung. Slutsatsen i Breen och Jonssons studie är att när det 

handlar om status i de olika länderna har en kombination av ursprung och destination stor 

påverkan, medan när det handlar om klassmobilitet har ursprungseffekter störst påverkan. 

Datan från de studier författarna använt sig av är stor men det är fortfarande svårt att jämföra 

mätningarna då det inte finns bevis som förklarar skillnader mellan länderna. Hur 

föräldrarnas ursprung påverkar barnens ekonomiska avkastning är även något som Hällsten 

och Szulkin (2009) kommer fram till i sin studie, när de jämför barn med invandrarföräldrar 

och barn med svenskfödda föräldrar. Resultatet visar att ursprungsfamiljen har störst 

inverkan på skillnaderna i både utbildning och på arbetsmarknaden.  

Jackson m.fl. (2007) tar upp primär och sekundär effekt och hur de påverkar barnen under 

uppväxten. Den primära effekten belyser betygsskillnader till följd av skillnader i 

klassbakgrund och den sekundära effekten handlar om skillnader i utbildningsval, givet 

kontroll för betyg. Barn som tillhör en högre klass tenderar att gå en mer avancerad 

utbildning än barn med föräldrar som tillhör en lägre klass (Jackson m.fl., 2007). Till 

skillnad från Erikson och Jonsson (1996b), som studerar primära och sekundära effekter 

under ett tillfälle, utvecklar Jackson m.fl. (2007) detta genom att studera dessa effekter vid 

tre tillfällen under en 25-årsperiod. Erikson och Rudolphi (2010) studerar också den primära 

och sekundära effekten och hur den påverkar barnen under uppväxten. Författarna menar på 

att ojämlikheten i utbildningsmöjligheterna beror på två olika mekanismer. Den första är den 

primära effekten, det vill säga att barn från högre klasser presterar bättre i skolan. Den andra 

mekanismen är den sekundära effekten, att barn från högre klasser tenderar att studera vidare 

i större utsträckning än barn från lägre klasser. 
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Att studera hur institutionella egenskaper och erfarenheter är kopplade till vart på 

arbetsmarknaden individen hamnar är något som Gerber och Cheung (2008) granskar med 

hjälp av äldre studier. Faktorer som påverkar val av utbildning kan vara kön, ras, etnicitet 

och socioekonomisk status, detta diskuteras av författarna i undersökningen. Studien 

undersöker den horisontella stratifikationen genom att skilja olika utbildningar och vilken 

avanceringsgrad utbildningen har. Individer som studerar på exempelvis universitet men valt 

olika slags utbildningar kan generera olika ekonomiska avkastningar. Resultatet visar att 

olika utbildningar genererar olika typer av avkastning då de representerar olika typer av 

specialiserat humankapital. 

3.1 Hypotes 

En hypotes har utformats i denna studie utifrån teorier och tidigare forskning inom ämnet.  

● Barn med föräldrar som tillhör en högre klass kommer ha en högre ekonomisk 

avkastning än de som har föräldrar som tillhör en lägre klass, givet att barnen har 

samma utbildningsnivå. 

 

4. Metod 

Detta är en kvantitativ studie i form av regressionsanalyser för att studera hur föräldrars 

klassbakgrund påverkar barnens ekonomiska avkastning. Datamaterialet som används är 

ifrån en befintlig datamängd och inte något som har samlats in specifikt för denna studie. 

Med hjälp av variabler från datamaterialet levnadsundersökningen 2010 (LNU) analyseras 

sambandet mellan lön, klass och utbildning för att besvara vår frågeställning. Valet att 

genomföra en kvantitativ studie är en anpassning till vårt syfte då målet inte är att uppfatta 

individers känslor och tankar utan ha empirisk och kvantifierbar data som kan analyseras. I 

denna studie kommer en bivariat regressionsanalys för logaritmerad bruttotimlön mot 

faderns klass användas. Sedan används en multivariat regressionsanalys för alla variabler 

som visar samband som är intressanta utifrån rapportens hypotes (Stock & Watson, 2011: 

228). 
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4.1 Materialinsamling och sortering  

Datamaterialet som används i denna studie är från levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. 

LNU 2010 genomfördes på Stockholms universitet och materialet samlades in genom 

intervjuer. Av de 7253 personer som tillfrågades deltog 4415 personer i åldrarna 18-75 år, 

svarsfrekvensen var således 60,9 procent (Institutionen för Social forskning, 2010). 

Huvudsambandet som analyseras i denna studie är mellan bruttotimlön och föräldrars 

klassbakgrund, där vi utifrån vår hypotes vill undersöka att ju högre klass föräldrarna har 

desto högre avkastning kommer barnen få, givet att barnen har samma utbildningsnivå. De 

variabler som används är bruttotimlön, faderns klass samt intervjupersonens utbildningsnivå. 

Bruttotimlön är ett mått på inkomst från förvärvsarbete mätt i kronor per timme innan 

skatten har blivit avdragen. Variabeln är på kvotskalenivå, därför passar den bra för en linjär 

regressionsanalys (Edling & Hedström, 2003: 17). Variabeln bruttotimlön har logaritmerats 

för att minska spridningen men även för att kunna tolka regressionerna i termer av procent. 

102 respondenter hade en lön kodat till 9999 istället för missing value, därför togs alla 

individer med en inkomst på 9999 bort. Det var även 1727 respondenter som ej var aktuella, 

även dessa kodades om och togs bort ur regressionen. Efter omkodningen innehöll urvalet 

2574 respondenter. 

Faderns klass är på ordinalskalenivå (Edling & Hedström, 2003: 17) och är 

intervjupersonens faders klass indelad enligt Erikson, Goldthorpe och Portocareros. 

Variabeln är omkodad till tre dummyvariabler – arbetarklass, mellanliggande klass samt 

serviceklass – där arbetarklassen är referensgrupp. För att studera hur föräldrars klass 

påverkar barnens ekonomiska avkastning valdes den förälder som hade högst klass och var 

indikatorn i familjen, i detta fall blev det fadern och därför användes faderns klass under 

denna studie och inte moderns klass. 

Intervjupersonens utbildningsnivå är ett mått på hur långt individen har utbildat sig. Denna 

variabel är också på ordinalskalenivå. Detta är en mellanliggande variabel till sambandet 

mellan klassbakgrund och ekonomisk avkastning. (Edling & Hedström, 2003: 17). Här 

omkodas variabeln till fem olika dummyvariabler för att det ska bli mer överskådligt. Dessa 

dummyvariabler är grundskola, gymnasium, yrkesutbildning, universitet och forskare där 

gymnasium är vår referenskategori då dummyvariabeln grundskola hade för få antal 

respondenter för att vara vår referens, se appendix 2.  
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I den bivariata regressionen är logaritmerad bruttotimlön den beroende variabeln och 

faderns klass den oberoende variabeln. För att kontrollera vår hypotes ansågs variabeln 

individens utbildningsnivå ha starkare förklaringskraft än de övriga kontrollvariablerna. 

Utöver de ovan nämnda variablerna kontrollerades även för födelseland fadern och 

utbildningskrav på nuvarande arbete, som kan påverka sambandet mellan föräldrars klass 

och barnens ekonomiska avkastning. Utav R2-värdet kan regressionens förklaringskraft 

utläsas, det vill säga hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras 

av de oberoende variablerna (Stock & Watson, 2011: 161).  

4.1.1 Kontrollvariabler 

För att studera om föräldrars ursprung påverkar barnens ekonomiska avkastning användes 

kontrollvariabeln födelseland fadern, detta eftersom variabeln faderns klass används sedan 

innan. Detta är en bakomliggande variabel då den påverkar både den logaritmerade 

bruttotimlönen och faderns klass. Här skapades fyra dummyvariabler där norden (Sverige, 

Danmark, Norge och Finland) är referenskategorin. Sedan delades länderna in enligt 

följande dummyvariabler: östeuropa, västeuropa, sydeuropa och övriga nationaliteter. I 

östeuropa ingår Ryssland, Ukraina men även f.d. Jugoslavien. I västeuropa ingår Tyskland, 

Österrike och Frankrike. I sydeuropa ingår Spanien, Italien och Grekland. Sist är 

dummyvariabeln övriga nationaliteter. I denna variabel definieras inte vilka länder som 

ingår enligt kodboken levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU). Respondenterna i kategorin 

okänd togs bort då det inte skulle förändra resultatet eftersom det bara rörde sig om tre 

stycken. Den andra kontrollvariabeln som används är utbildningskrav, för att se om 

individen behöver någon slags utbildning på sitt nuvarande yrke. Detta är en mellanliggande 

variabel till sambandet mellan klassbakgrund och den ekonomiska avkastningen. Variabeln 

kodades om till två dummyvariabler där referenskategorin är ja (att utbildning behövs) och 

den andra är nej (att utbildning inte behövs). Här saknas det svar från 11 respondenter samt 

att 1726 respondenter inte är aktuella. Dessa har kodats om till missing value och är därför 

inte med i regressionen. Därmed är urvalet 2574 respondenter, eftersom de som inte har 

någon bruttotimlön också har tagits bort.  

Anledningen till att dessa variabler används i studien är att de är relevanta för 

forskningsfrågan och mest lämpade för att besvara vårt syfte. Dessa variabler är dock inte de 

enda variablerna som kontrollerats för. Några av de variabler som bara kontrollerats är båda 

föräldrarna födda i Sverige, privat och offentlig sektor, intervjupersonens utbildningsår, 
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faderns utbildningsnivå samt intervjupersonens klass (EGP). Varför dessa inte redovisas i 

studien är på grund av att vissa variabler inte var signifikanta, andra var inte relevanta för 

vårt ämne. Dessa regressioner gjordes för att kontrollera om de eventuellt påverkade vårt 

samband mellan klassbakgrund och ekonomisk avkastning. Nedan är den generella 

ekvationen för att räkna ut den logaritmerade bruttotimlönen när alla oberoende variabler är 

inkluderade, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Logaritmerad bruttotimlön = a + b1*faderns klass + b2*utbildningsnivå + 

b3*födelseland fader + b4*utbildningskrav 

4.1.2 Interaktionsvariabler 

För att undersöka om faderns klass påverkar barnens framtida ekonomiska avkastning har 

totalt åtta interaktionsvariabler introducerats genom att multiplicera klassbakgrund och 

utbildning med varandra. Först skapades interaktionsvariabler mellan fader mellanliggande 

klass multiplicerat med dummyvariablerna i utbildningsnivå. Sedan skapades 

interaktionsvariabler mellan fader serviceklass multiplicerat med dummyvariablerna i 

utbildningsnivå. Anledningen till dessa interaktionsvariabler är att se om lön systematiskt 

skiljer sig mellan individer med samma utbildningsnivå men olika klassbakgrunder. För 

samtliga interaktionsvariabler är fader arbetarklass och utbildningsnivå gymnasium 

referensgrupper. Genom att undersöka om interaktion föreligger kan frågeställningen lättare 

besvaras (Edling & Hedström, 2003: 149-150). 

4.1.3 Problem med datamaterialet 

Eftersom vår beroende variabel är lön, ansågs variabeln fast timlön passa in. Denna variabel 

visade sig dock vara problematisk då 4103 av 4415 svar saknade inkomst eller hade 

inaktuella värden för fast timlön. Detta skulle krympa urvalet till 312 personer, vilket inte 

ansågs tillräckligt. Av den anledningen valdes istället variabeln bruttotimlön då 2574 

respondenter inkluderades. Ett annat problem uppkom när variabeln individens 

utbildningsnivå skulle kodas om till dummyvariabler. Då upptäcktes att kodboken till 

levnadsundersökningen 2010 (LNU) inte stämde överens med datamaterialet. Det som 

skiljde dem åt var upplägget, de hade inte kodats i samma kategori. I kodboken stod 

exempelvis inte variabeln postgymnasium med, vilket den gjorde i datamaterialet. Se 

appendix 3. 
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4.2 Analysmetod 

Utförandet av studien har varit av deduktiv ansats då den har härlett slutsatser ur teorier och 

tidigare forskning. Sedan har en hypotes formulerats som testats genom regressionsanalyser. 

För att se vilka variabler som är relevanta har datamaterialet bearbetats och därefter har de 

variabler som var väsentliga selekterats ut i denna studie. De olika variablerna som valts har 

omvandlats, kodats om och interaktionsvariabler har konstruerats för att passa denna studie 

bättre. Eftersom den beroende variabeln bruttotimlön är en kontinuerlig variabel och är på 

kvotskalenivå, passar den bra för en linjär regressionsanalys vilket används i denna studie. 

För att göra en linjär regressionsanalys har dataprogrammet SPSS använts. Den linjära 

regressionsanalysen visar en analys av sambandet mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna (Djurfeldt m.fl. 2010: 311). I denna regression visas även R2-värdet 

som innebär att man kan se vilken förklaringskraft de oberoende variablerna har på den 

beroende variabeln. Utöver detta visas även en b-koefficient och signifikansen för varje 

variabel. (Edling & Hedström, 2003: 87, 93) 

 

5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras först en deskriptiv statistik på de variabler som är med i 

studien, därefter visas en korstabell över utbildning och klass. Efter detta kommer den linjära 

regressionsanalysen med interaktionsvariabler.  
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5.1 Deskriptiv statistik och korstabell 

Tabell 1. Deskriptiv statistik  

 

Medelvärdet i denna tabell står för andelen individer i varje variabel och inte medelvärdet på 

individernas lön i varje grupp. Detta innebär till exempel att det finns fler individer inom 

gruppen fader mellanliggande klass än i fader serviceklass. 

Tabellen nedan visar uppdelningen av utbildning baserat på vilken klass fadern har. På raden 

med utbildningsnivån universitet visas antalet individer som studerar på universitet med 

fäder i de olika klasserna. Andelen individer med universitetsutbildning och fäder i 

arbetarklassen är 477 stycken, alltså 27 procent. Andelen individer med 

universitetsutbildning och fäder i serviceklassen är 678 stycken, alltså 61 procent. Med 

denna tabell kan det således utläsas hur mycket en individ studerar beroende på vilken klass 

fadern har.  

Tabell 2. Korstabell för utbildning och klass 
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5.2 Linjär regressionsanalys 

Tabell 3. Regressionsmodeller 

 

Regressionsmodellen ovan visar hur den beroende variabeln logaritmerad bruttotimlön 

påverkas av den oberoende variabeln faderns klass samt hur sambandet korrelerar med 

kontrollvariabler. Modell 1 visar att om fadern har en högre klass kommer barnet generellt 

ha högre logaritmerad bruttotimlön, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

I modell 2 vid införandet av första kontrollvariabeln utbildningsnivå är det bara universitet 

och forskarutbildning som är signifikanta. I modellen visar måttet på signifikans risken för 

typ-1 fel det vill säga risken att förkasta en sann nollhypotes. Med nollhypotes menas att det 

inte finns något statistiskt samband mellan faderns klass och logaritmerad bruttotimlön i 

populationen. Nollhypotesen för grundskola och yrkesutbildning i modell 2 kan inte 

förkastas eftersom signifikansen är över 0,05. I detta fall betyder det att timlönen i 
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genomsnitt inte skiljer sig signifikant mellan individer med grundskoleutbildning och 

individer med gymnasieutbildning. Lönen skiljer sig inte heller mellan yrkesutbildade och 

gymnasieutbildade. Skillnaden i faderns klass mellan modell 1 och 2 är att effekten av 

faderns klass minskar i modell 2, när man kontrollerar för individens utbildningsnivå. Det 

visar att löneskillnaden över klassbakgrund till stor del förklaras av skillnader i utbildning. 

I modell 3 läggs även kontrollvariabeln födelseland fadern in. Variablerna faderns klass och 

utbildningsnivå ökar något, dock inte mycket från föregående modell. Grundskola och 

yrkesutbildning har inte ändrats från modell 2 och är fortfarande inte signifikanta. Det som 

kan utläsas från variabeln födelseland fadern är att dummyvariablerna västeuropa och 

sydeuropa inte är signifikanta. Om ens fader kommer från norden innebär detta att barnen 

generellt kommer ha en högre logaritmerad bruttotimlön än barn som har föräldrar som 

kommer från östeuropa eller övriga nationaliteter, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. 

I modell 4 läggs kontrollvariabeln utbildningskrav på nuvarande arbete in. I variabeln 

faderns klass har ingen stor förändring skett och grundskola samt yrkesutbildning är 

fortfarande inte signifikanta. Skillnaden mellan modell 4 och modell 2 är att 

dummyvariablerna universitet och forskarutbildning effekt har minskat. Det som 

kontrollvariabeln utbildningskrav visar är att om en individ är på en arbetsplats där det krävs 

en utbildning innebär det att hen generellt kommer ha en högre logaritmerad bruttotimlön än 

någon som har ett arbete där det inte krävs någon utbildning, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. I denna modell kan vi även se att universitetsutbildade i genomsnitt har 

15,2 procent högre lön jämfört med gymnasieutbildade, till skillnad från modell 3, där 

utbildningskrav inte inkluderades och universitetsutbildade i genomsnitt hade 19,3 procent 

högre lön jämfört med gymnasieutbildade, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

I modell 5 inkluderas även interaktionsvariablerna, många av dessa variabler är dock inte 

signifikanta, vilket innebär att effekten inte kan skiljas från referenskategorin. De som är 

signifikanta är fader mellanliggande klass och grundskola, fader mellanliggande klass och 

universitet samt fader serviceklass och universitet. Det som kan utläsas här är att om 

individen har gått en universitetsutbildning och har en fader i mellanliggande klass kommer 

individen att tjäna 6,4 procent mer än en individ som har en universitetsutbildning med en 

fader i arbetarklassen. Har individen däremot en fader i serviceklassen kommer hen tjäna 

13,7 procent mer än en individ som har en fader i arbetarklassen givet att båda har 
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universitetsutbildning. Det kan även utläsas att om individen har gått grundskola och har en 

fader i mellanliggande klass kommer hen att tjäna mindre än en individ som har 

grundskoleutbildning och en fader i arbetarklassen. De andra variablerna är inte signifikanta 

och därför kan studien inte uttala sig om dessa.  

Längst ner i tabell 2 kan R2-värdet för varje modell utläsas, i modell 1 är R2 0,042, alltså 4,2 

procent och i modell 4 är R2 22,1 procent. R2 är andelen förklarad varians i den beroende 

variabeln av de oberoende variablerna. I modell 4 där kontrollvariablerna utbildningsnivå, 

födelseland fader och utbildningskrav införs kan värdet på logaritmerad bruttotimlön 

prediceras 17,9 procentenheter bättre än i modell 1 där bara variablerna logaritmerad 

bruttotimlön och faderns klass finns med. Värdet på R2 ökar alltid desto fler oberoende 

variabler som förs in regressionen även om dessa variabler har en effekt på den beroende 

variabeln eller ej. I denna tabell har justerat R2 tagits med för att kontrollera om effekten 

bara beror på en ny variabel eller inte. Skillnaden på det justerade R2 var bara 0,3 procent 

jämfört med R2 i modell 4, av den anledningen anses det inte vara nödvändigt att ta hänsyn 

till denna effekt. 

5.3 Beräkning av logaritmerad bruttotimlön med 

modell 

För att räkna ut den logaritmerade bruttotimlönen för individer med universitetsutbildning 

och med fader i mellanliggande klass eller serviceklass används denna modell: 

Logaritmerad bruttotimlön = a + b1*faderns klass + b2*utbildningsnivå 

När den logaritmerade bruttotimlönen ska räknas ut för individer med universitetsutbildning 

samt fäder i den mellanliggande klassen adderas konstanten, mellanliggande klass samt 

universitet. I detta fall blir det 4,932 + 0,046 + 0,191 = 5,169. För att räkna ut detta värde i 

kronor per timme används exponentialfunktionen vilket innebär att en individ med 

kriterierna ovan har 175,74 kronor/timme i predicerad lön. När den logaritmerade 

bruttotimlönen ska räknas ut för individer med universitetsutbildning samt fäder i 

serviceklassen adderas konstanten, serviceklass samt universitet. I detta fall blir det 4,932 + 

0,083 + 0,191 = 5,206. Samma sak görs här och en individ med kriterierna ovan har en 

predicerad lön på 182,36 kronor/timme. Enligt modellerna utläses alltså att individer som 
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har en fader med högre klass generellt kommer ha en högre logaritmerad bruttotimlön än 

individer med en fader i en lägre klass, konstanthållet för övriga oberoende variabler.  

För att räkna ut den logaritmerade bruttotimlönen för individer där alla kontrollvariabler är 

inkluderade används ekvationen som visades under rubriken kontrollvariabler. För att räkna 

ut den logaritmerade bruttotimlönen för individer med universitetsutbildning, fader i 

mellanliggande klass, ej utbildningskrav på nuvarande arbete samt fader från norden, utgår 

man från ekvationen. Beräkningen blir 5,000 + 0,049 + 0,152 - 0,163 = 5,038, alltså 154,16 

kronor/timme. För att få ut den logaritmerade bruttotimlönen för en individ med samma 

variabler fast fadern i serviceklassen blir uträkningen istället 5,000 + 0,083 + 0,152 - 0,163 = 

5,072, alltså 159,49 kronor/timme. Även här när kontrollvariabler läggs in visar uträkningen 

att individer som har en fader i en högre klass generellt kommer ha en högre logaritmerad 

bruttotimlön, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

5.4 Resultatanalys 

Genom tabellerna ovan kan vi till viss del bekräfta vår hypotes om att barn med föräldrar 

som tillhör en högre klass kommer ha en högre ekonomisk avkastning än de som har 

föräldrar som tillhör en lägre klass, givet att barnen har samma utbildningsnivå. Resultatet 

visar att det finns skillnader i den ekonomiska avkastningen om individer har fäder i olika 

klasser. Ju högre klass fadern har desto högre ekonomisk avkastning kommer barnet att ha 

på sin universitetsutbildning. Enligt Erikson och Goldthorpe (1992) beror det på att de som 

tillhör en högre klass har högre positioner på arbetsmarknaden, vilket leder till en högre 

ekonomisk avkastning. Resultatet visar att grundskola och yrkesutbildning inte är 

signifikanta i någon modell i regressionen, därför kan inte tolkningar göras kring huruvida 

den ekonomiska avkastningen skiljer sig från referenskategorin gymnasium. 

Dummyvariablerna universitet och forskare kan dock tolkas då dessa är signifikanta. De 

tolkningar som kan göras från resultatet är att om en individ har en universitetsutbildning 

och har en fader i serviceklassen, kommer individen att ha en högre ekonomisk avkastning 

än en individ med en universitetsutbildning och en fader i mellanliggande klass. Detta kan 

bero på att föräldrars klass gör barnen mer medvetna om att högre utbildning genererar 

högre lön (Berger & Luckmann, 1991). Gällande teorier om klassbakgrund och utbildning 

kan en intention från föräldrarna i den högre klassen ses genom att vara mer benägna att 

barnen får en hög utbildning. När barnet sedan är klar med sin utbildning kan föräldrarna 
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hjälpa barnet att komma ut på arbetsmarknaden genom sin position på arbetet eller via sitt 

sociala nätverk (Karlsson & Tibajev, 2014).  

Tidigare studier som berör ämnet ekonomisk avkastning och ursprung är bland annat Breen 

och Jonsson (2005), där de diskuterar ojämlikheter i individers möjligheter. Hällsten och 

Szulkin (2009) säger att familjeursprunget har den största inverkan på skillnader i utbildning 

och på arbetsmarknaden. Resultatet i denna studie tyder på att den ekonomiska avkastningen 

skiljer sig åt beroende på vart ens fader kommer ifrån. Om fadern kommer från östeuropa 

eller övriga nationaliteter, innebär detta att barnen kommer ha en lägre lön jämfört med barn 

med föräldrar från norden, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Som nämndes 

innan är andelen utlandsfödda i urvalet inte stort (Karlsson & Tibajev, 2014), vilket innebär 

att vi enbart kan säga att det finns ett samband mellan ekonomisk avkastning och ursprung i 

denna studie men vi kan inte generalisera till populationen. Något annat som resultatet visar 

är att om individen inte har något utbildningskrav på sitt nuvarande arbete, så har det en 

negativ påverkan på lönen. Eftersom högre utbildning generellt genererar mer lön är det 

rationellt att tjäna mer på ett jobb som kräver en slags utbildning än på ett jobb som inte 

kräver detta. Om det inte vore på detta vis skulle individer inte investera i sitt humankapital 

genom att utbilda sig, då de inte skulle tjäna på detta i det långa loppet. 

 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrarnas klassbakgrund påverkar barnens 

ekonomiska avkastning givet att individer har samma utbildningsnivå. Utifrån teori och 

tidigare forskning formuleras ett antagande: Barn med föräldrar som tillhör en högre klass 

kommer ha en högre ekonomisk avkastning än de som har föräldrar som tillhör en lägre 

klass, givet att barnen har samma utbildningsnivå.  

6.1 Slutsatser 

Resultatet visar i linje med Jonsson (2007) att det finns ett samband mellan den ekonomiska 

avkastningen på utbildning och klassbakgrund. Det vill säga att om en individ har en fader 

som kommer från en högre klass, innebär detta att hen kommer ha en högre avkastning än en 
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individ som har en fader från en lägre klass. Att det föreligger en ekonomisk skillnad mellan 

klasserna är något som bekräftats i tidigare forskning. Bland annat tar Breen och Jonsson 

(2005) upp att individer som kommer från en högre klass har större chans att få en högre 

ekonomisk avkastning. Hällsten och Szulkin (2009) argumenterar för att det är 

familjeursprunget som har den största påverkan på vart barnen hamnar på arbetsmarknaden, 

vilket leder till olikheter i den ekonomiska avkastningen. En tolkning av detta kan vara att 

beroende på vart familjen kommer ifrån har det en inverkan på vilken klass individen har. 

Det vill säga att både klass och ursprung har en påverkan på barnens ekonomiska avkastning 

men även att ursprung kan påverka vilken klass individen tillhör.  

Barn som har en fader i serviceklassen tenderar i större utsträckning att vidareutbilda sig på 

universitet enligt Jackson m.fl. (2007), anledningen till detta är att den primära effekten, 

alltså betygsskillnader, och den sekundära effekten, det vill säga utbildningsval, påverkar 

barnens uppväxtförhållanden. I linje med Erikson och Rudolphi (2010) kan en möjlig 

förklaring till detta vara att barn som har en fader i serviceklassen får mer hjälp med skolan i 

form av tid från föräldrarna. En annan förklaring kan vara att föräldrarna har ekonomiska 

fördelar och kan betala för läxhjälp, eller att högutbildade föräldrar besitter mer kunskap och 

därmed kan hjälpa sitt barn med läxor i större utsträckning än en förälder med lägre 

utbildning. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara vetskapen om själva resultatet av 

denna studie. Om barn i serviceklassen vet om att de får högre avkastning på utbildning 

kommer dessa individer att vidareutbilda sig i större utsträckning. Denna förklaring är ett 

alternativ till andra teorier, exempelvis socialiseringsteorin, som vill förklara varför barn i 

serviceklassen utbildar sig mer än andra.  

Enligt resultatet stöds hypotesen till viss del. När den multivariata regressionsanalysen 

undersöks utan interaktionsvariabler visar den på att högre utbildning leder till högre 

ekonomisk avkastning. Den visar även att faderns klass påverkar hur stor denna avkastning 

blir. När interaktionsvariabler mellan utbildning och faderns klass inkluderas är många 

variabler inte signifikanta. Det innebär att studien inte visar några signifikanta skillnader 

mellan utfallen och referenskategorin. Studien kan alltså inte skilja på lönepremien för 

forskare som har olika klassbakgrunder, inte heller för yrkesutbildade eller 

grundskoleutbildade. Den variabel som är signifikant är universitet, den visar att 

lönepremien skiljer sig åt mellan individer som har universitetsutbildning och fäder i olika 

klasser. Enligt Berger och Luckmanns (1991) socialiseringsteori kan en möjlig förklaring 

vara att föräldrar påverkar barnen med sina åsikter och attityder, vilket leder till att barn med 
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föräldrar i serviceklassen tenderar att studera utbildningar som är mer avancerade och 

därmed ger en högre ekonomisk avkastning. Resultatet visar likheter med tidigare forskning 

gjord av Erikson och Jonsson (1998), att klasskillnader påverkar individers val av utbildning 

och arbete. Dock är denna studie från 1998 vilket innebär att resultaten som författarna 

kommer fram till kan ha ändrats om studien skulle replikeras idag. 

Utifrån de signifikanta interaktionsvariablerna kan intressanta slutsatser dras. På 

interaktionsvariablerna universitet och faderns klass ser man att det finns strukturella 

löneskillnader bland universitetsutbildade som kan förklaras av klassbakgrund. Besitter inte 

en individ eller dess föräldrar ett socialt nätverk så behöver individen, i och med att 

utbildningskraven blir allt högre, en vidareutbildning för att kunna konkurrera på 

arbetsmarknaden (Berger & Luckmann, 1991). Detta kan bero på att det idag är en stor 

medelklass där allt fler individer väljer att vidareutbilda sig (SCB, 2014). Det leder till att 

individer med hög utbildning får högre ekonomisk avkastning än de individer som inte har 

någon utbildning. När interaktionsvariabeln mellanliggande klass och grundskola jämförs 

med interaktionsvariabeln arbetarklass och grundskola kan man utläsa att en individ som 

har en mellanliggande klassbakgrund och en grundskoleutbildning tjänar mindre än 

individer med en arbetarklassbakgrund med motsvarande utbildning. En möjlig förklaring 

skulle kunna vara att urvalet i arbetarklassen är större. En annan möjlig förklaring skulle 

kunna vara att antal respondenter i grundskola är få. En anledning till att den ekonomiska 

avkastningen skiljer sig mellan individer som har universitetsutbildning men fäder i olika 

klasser kan vara att individerna väljer olika typer av utbildning. Det kan vara så att om 

individen har en fader i serviceklassen innebär det att hen kommer gå en mer avancerad 

utbildning, vilket leder till en högre ekonomisk avkastning, medan en individ från 

arbetarklassen studerar något som inte är lika avancerat och får en lägre ekonomisk 

avkastning även fast individerna har studerat lika många år. Eftersom utbildning är en 

investering i sitt humankapital (Lindbeck, 1992) leder detta till att fler utbildar sig. Ökat 

humankapital kan sedan leda till en bra position på arbetsmarknaden. Enligt Karlsson och 

Tibajev (2014) anser föräldrarna att det är viktigt med humankapital eftersom de själva vet 

vad det innebär att besitta kunskap. Detta kan bidra till att barn som omges av föräldrar med 

högre positioner på arbetsmarknaden är mer medvetna om att investera i sitt egna 

humankapital än barn som inte omges av detta.  

I Sverige är inkomstskillnaderna lägre än i andra länder vilket gör att gapen mellan de olika 

klasserna inte är lika stora. En anledning till detta är att vidareutbildning i Sverige är gratis 



 21 

vilket innebär att alla har möjlighet att studera. Det är därför enklare att få kunskap inom ett 

område genom utbildning och förflytta sig mellan klasser. Att klasser idag bestäms utifrån 

vilken position individen har på arbetsmarknaden möjliggör ytterligare chanser att hamna i 

en annan klass än sina föräldrar (Wilkinson & Pickett, 2009). 

Denna studie visar på hur klassbakgrund påverkar barnens ekonomiska avkastning och är i 

linje med tidigare forskning. Utöver detta har studien även undersökt hur den ekonomiska 

avkastningen skiljer sig mellan de olika utbildningsnivåerna och analyserat resultatet om 

varför det kan skilja sig mellan individer som har samma utbildningsnivå men fäder i olika 

klasser. Eftersom att alla interaktionsvariabler inte var signifikanta stöds vår hypotes bara till 

viss del, dock tillräckligt för att kunna uttala oss om att föräldrars klassbakgrund påverkar 

barnens ekonomiska avkastning samt hur den ekonomiska avkastningen skiljer sig mellan de 

olika utbildningsnivåerna beroende på klassbakgrund. 

6.2 Begränsningar 

Eftersom det ingår många variabler i datamaterialet LNU och bara vissa variabler valdes till 

denna undersökning, kan detta leda till att undersökningen går miste om vissa verkningar. 

Att variabeln födelseland fader är signifikant på vissa dummyvariabler men inte andra, kan 

bero på att antalet utlandsfödda är begränsade i LNU 2010. Detta innebär att en separat 

analys inte kan göras om utlandsföddas levnadsvillkor, dock används denna variabel bara 

som kontrollvariabel i denna studie vilket innebär att födelseland fader kan kontrolleras för. 

En begränsning i denna studie är att variabeln kön inte inkluderas i regressionen, detta 

eftersom intresset för undersökningen var mer inriktat på klassbakgrund och ursprung. Om 

kön inkluderades fanns en risk att studien skulle bli för bred.  

6.3 Vidare forskning 

Eftersom det finns få studier i Sverige om just den ekonomiska avkastningen beroende på 

klassbakgrund, givet att individerna har samma utbildningsnivå, finns det anledning att 

forska vidare inom detta ämne. Detta eftersom det finns ett samband mellan klassbakgrund 

och ekonomisk avkastning som även kunde ses i tidigare forskning av Erikson och Jonsson 

(2005). Ett förslag på vidare forskning kan därmed vara att en undersökning görs där det 

används en mer detaljerad beskrivning av utbildning. Syftet med detta vore att fånga om den 

högre avkastningen hos individer med fäder i serviceklassen kan förklaras med att dem 
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väljer svårare utbildningar, även om de kanske är lika långa. Av detta kan en djupare studie 

göras och därmed ge ett tydligare resultat på hur den ekonomiska avkastningen skiljer sig 

beroende på klassbakgrund, givet att individerna har samma utbildningsnivå. Tilläggningsvis 

skulle variabeln kön kunna läggas in som en kontrollvariabel istället för födelseland fadern, 

om det är en könsuppdelad analys studien intresserar sig av. 
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8. Appendix 

8.1 Appendix 1 

 

Källa: (Goldthorpe, 2000) 

8.2 Appendix 2 

Utbildningsnivå har gjorts om till dummyvariabler. Variabeln är uppdelad i fem 

dummyvariabler där gymnasium alltid är referenskategori. Det var bara fyra personer utan 

någon utbildning alls, därför såg vi inget problem med att låta dessa fyra personer hamna i 

kategorin grundskola. 

Grundskola:                         0 Ofullständig skola 

1 Grundskola 

Yrkesutbildning:                  2 Yrkesutbildning för manuellt arbete  

Gymnasium:           3  Teoretisk utbildning på gymnasienivå 

4  Utbildning efter gymnasiet, dock ej universitet  

Universitet:   5  Universitet kortare än 3 år 

6  Universitet 3 år eller längre, dock ej forskarutbildning  

Forskarutbildning:                7 Forskarutbildning  
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8.3 Appendix 3 

 

 


