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Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöks hur hälsa påverkar sambandet mellan social bakgrund 

och utbildning. Att förstå hur delar av människors liv påverkas av deras ställning i 

samhället är endast en del av ledet i vetenskapens försök att förstå fenomen som 

reproduktionen av social klass. Andra delen i ledet är att undersöka hur dessa faktorer 

(som till exempel hälsa) själva hjälper till att förstärka reproduktionen. Angreppssättet 

kan bidra till en djupare förståelse för hur social klass påverkar och påverkas. 

Studien utgår från frågeställningen: Påverkar mäns psykiska och fysiska hälsa 

sambandet mellan deras sociala bakgrund och deras utbildningsnivå?  

Det empiriska material som används är delar ur Stockholm Birth Cohort, som bygger på 

såväl registerdata som surveyundersökningar. Materialet är baserat på personer som 

föddes 1953 och var mantalsskrivna i Stockholm den 1 november 1963. Urvalet 

omfattar 7305 individer och består endast av män. Vid analysen av resultaten 

presenteras deskriptiv information, en korrelationsmatris och en linjär 

regressionsanalys. I den senare av de tre studeras faderns inkomst, hälsa och den sociala 

klassens inverkan på utbildningsnivå och varandra.  

Resultaten i undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan social 

bakgrund och utbildningsnivå, vilket styrks av tidigare forskning. Förvånande är att 

resultaten som kopplas till hälsa går emot tidigare empiri. I denna studie återfinns ingen 

påverkan av hälsa på sambandet mellan social bakgrund och utbildningsnivå.  
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1. Inledning 

Att delar av livet påverkas av förhållanden under uppväxten är det få individer som 

argumenterar emot. Den sociala bakgrunden lägger grunden för vilka valmöjligheter en 

person får senare i livet, bland annat påverkas faktorer som skolgång och hälsa. Ett etablerat 

samband är att individer med hög social klass i högre utsträckning har en eftergymnasial 

utbildning än individer med låg social klass. Ett annat samband är att personer med högre 

social klass tenderar att ha bättre hälsa (se bl.a. Ahrén, 2010; Ågren, 2003). World Health 

Organization (WHO) definierar hälsa som ”a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO: 1). En god hälsa 

innebär inte endast frånvaro av sjukdomar utan är även ett tillstånd av allmänt välmående, till 

exempel kan personer med kroniska sjukdomar känna sig hälsosamma och må bra mellan 

sjukdomsskoven. Enligt Goodwin (2003) finns det en koppling mellan den psykiska och 

fysiska hälsan – personer som har en god fysisk hälsa mår oftast bra även psykiskt.  

Hur social bakgrund och social klass reproduceras och påverkar ett samhälle är väl utforskade 

områden. Bland annat finns det många studier där sambandet mellan föräldrars och barns 

utbildningsnivå undersökts (se t.ex. Majoribanks, 1998). Det finns även många studier som tar 

upp sociala skillnader inom områden som till exempel livsstil och hälsa (se bl.a. 

kunskapsöversikten av Bremberg, 2002b). Däremot är det få studier som fokuserat på hur 

faktorer som hälsa påverkar reproduktionen av social klass. Av denna anledning är det av 

värde för den ackumulerade kunskapsmassan att se hur hälsa påverkar, och inte endast 

påverkas av, reproduktionen av social klass i det moderna samhället. I den här uppsatsen 

studeras inte faktorer som socialt umgänge eller annat som kan leda till en känsla av socialt 

välbehag eftersom grunden till hälsovariablerna är värnpliktsdata. Undersökningen genomförs 

med data från Stockholm Birth Cohort studien, som är baserad på såväl registerdata som 

surveyundersökningarna i Metropolitan Project. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna undersöknings syfte är att se om, och i så fall hur, hälsa påverkar sambandet mellan 

social bakgrund och eftergymnasiala studier. Materialets uppbyggnad begränsar oss till 
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mönstringsdata som information för hälsovariabler. Då vi vill undersöka hälsans påverkan på 

sambandet mellan social bakgrund och eftergymnasiala studier blir frågeställningen följande: 

Påverkar mäns psykiska och fysiska hälsa sambandet mellan deras sociala bakgrund och 

deras utbildningsnivå? 

1.3 Avgränsningar 

I undersökningen studeras endast män och inte kvinnor. Anledningen till denna begränsning 

är att det knappt fanns några kvinnor som gjorde värnplikt under observationsperioden vilket i 

sin tur innebär att resultaten inte hade kunnat generaliseras till hela den kvinnliga 

befolkningen. De siffror som finns tillgängligt på kvinnors militärtjänstgöring sträcker sig 

endast tillbaka till 1980 då det var 103 kvinnor som mönstrade och 28 som genomförde 

grundutbildningen (Pliktverket: 1).   

För att undersöka den sociala bakgrunden används information om faderns inkomst samt 

yrkeskod år 1963. Anledningen till att endast faderns, och inte moderns, inkomst används är 

att den senare av de två har ett högt bortfall i materialet. Det kan bero på att många kvinnor 

var hemmafruar på 1960-talet och därför inte hade någon inkomst.  

1.4 Begreppsdefinition 

Här nedan presenteras vad som avses med uppsatsens nyckelbegrepp: 

Begrepp  Förkortning/Beskrivning 

Body Mass Index BMI. Ett kroppsmasseindex som anger relationen mellan vikt och 

längd. (vikt i kg/längd i cm*2) 

Hälsa  Fysiskt och psykiskt välmående. 

Newton  Standardenhet för kraft. 

Social bakgrund Ett mått på en individs sociala klass under uppväxten. 

Informationen är uppmätt 1963, det vill säga samma år som 

individerna i materialet fyllde 10 år.  

Social klass Utgår från faderns inkomst och socialgruppstillhörigheten som 

baserats på faderns socioekonomiska yrkeskod. 

Utbildningsnivå Individens egna uppnådda utbildningsnivå år 2007. 



 

 
3 

1.5 Disposition 

Härnäst i uppsatsen kommer en genomgång av den tidigare forskning som är relevant för 

ämnesområdet. Den börjar med en beskrivning av social klass och följs upp av hälsa, dessa 

två kopplas sedan samman med varandra såväl som med utbildning. Metodavsnittet inleds 

med en kort presentation av materialet, följt av operationaliseringar, validitet och reliabilitet 

diskussion och avslutas med en genomgång av de analysmetoder som används. Efter detta 

presenteras undersökningens resultat. I diskussionsdelen tas de viktigaste resultaten upp. Efter 

det följer en problematisering av arbetet och arbetsgången. Avslutningsvis presenteras förslag 

till fortsatt forskning inom området.  
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet nedan beskrivs ämnesfälten för de olika samband som testas i denna uppsats. De 

områden som får mest fokus är de som kommer undersökas med det aktuella materialet, men i 

övrigt ges en så övergripande fenomenbeskrivning som möjligt. 

Den tidigare forskning som presenteras nedan kommer alla från vetenskapliga tidskrifter, 

statliga utredningar, forskningsenheter eller teoretikers egna böcker. Samtliga av dessa kan 

ses som tillförlitliga till följd av att deras publikationsprocesser innefattar en relativt hög grad 

av granskningsprocess. Detta får däremot inte ses som en garanti för frånvaro av vinklade 

resultat.  

2.1 Social klass 

Det finns många teoretiker som skrivit och forskat om sociala klasser, men med sin teori om 

proletariatet (arbetarna) och bourgeoisien (kapitalägarna) var det teoretikern Karl Marx 

(1818-1883) som la grunden för klassteorin. Begreppet social klass och social bakgrund är 

idag välanvända begrepp inom sociologin. Marx klassteori har sedan den skapades haft en 

viktig roll i undersökandet av samhällets utveckling, framför allt för området social 

stratifiering.   

De olika teoretikerna har haft lite olika syn på hur klassindelningen går till och var gränsen 

mellan olika klasser ska dras. Vissa fokuserar mer på ekonomiska tillgångar, medan andra 

även inkluderar sociala aspekter. Enligt Erikson och Widerberg (1988) är en av grunderna till 

social klassindelning att människor har sett eller upplevt skillnader i individers samhälliga 

anseende eller i ekonomiska och/eller maktrelaterade resurser. Men det finns många sätt att 

definiera och beskriva begreppet – en annan beskrivning utgår från faktorer som bland annat 

etnicitet, kön och religion då individer får sin klasstillhörighet i den sociala 

positionsstrukturen (Schemmann & Wittpoth, 2008). Giddens och Griffiths (2007) beskrev att 

ett klassystem bildas genom en strukturbaserad ojämlikhet då människor fördelats in i 

hierarkiskt ordnade grupper.  



 

 
5 

En metod som används för att bestämma social klass i dagens Sverige är socioekonomisk 

indelning (SEI). Den indelning som används idag kom ut 1982, med en uppdatering från 

2009. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) är SEI ”en beskrivande klassifikation avsedd att 

belysa den hierarkiska struktur i ett samhälle som delar upp människor i olika klasser” (SCB: 

1). SEI är grundläggande för att yrkesgruppsindelningen ska ha så jämna grupperingar som 

möjligt, detta anses viktigt eftersom en individs ställning på arbetsmarknaden bedöms vara 

avgörande för dennes livschanser och välfärdsfördelningen. SEI skiljer på arbetsgivare 

(företagare) och arbetstagare (anställd) och mellan arbetare och tjänsteman. Då individer 

placeras enligt SEI behövs information om bland annat yrke, arbetsposition, de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna och eventuellt antalet anställd/underställd personal. Denna modell kan 

användas till att dela in såväl privatpersoner som hushåll i grupper. I det senare fallet är 

utgångspunkten vanligtvis den vuxna individ i hushållet som har högst SEI-kod, det vill säga 

den individ som har högst SEI-värde bestämmer vanligtvis värdet för hela hushållet (SCB: 1).  

Ytterligare ett sätt att se på social klass, som är vanligt vid studier av barn och unga, är att 

koppla det till en förmyndares status (Bremberg, 2002b: 6), då kan utgångspunkten vara till 

exempel en förälders ekonomiska position, inkomst, utbildning eller yrkesgrupp. Anledningen 

till att det är bra att använda sig av faktorer som rör förmyndares klasstillhörighet som ett mått 

på social klass i unga år är främst att det är svårt att tillgå användbar information om en ung 

individs egen position i samhället. Ett annat sätt att benämna social klass då en undersökning 

fokuserar på faktorer under en individs uppväxt är att tala om social bakgrund. 

2.1.1 Social bakgrund och utbildningsnivå 

Ett faktum som är väl dokumenterat är att en familjs uppbyggnad (bland annat storleken), 

socioekonomiska position och föräldrarnas utbildningsnivå har ett samband med barns 

skolprestationer och uppväxtvillkor. Barn som har lågutbildade föräldrar eller kommer från 

hem med låg socioekonomisk status tenderar att få sämre betyg i skolan och lägre poäng på 

intelligenstest än de barn som har en bättre socioekonomisk bakgrund (Ahrén, 2010; Masters, 

1969; Kishiyama m.fl., 2008), dessa faktorer behöver i sig inte innebära att individer i vuxen 

ålder har en låg utbildningsnivå men kan påverka möjligheterna att komma in på 

eftergymnasiala studier. I en kinesisk artikel från förra året (Yang 2010) visar författaren att 

kinesiska forskare upptäckt att en tidigare obalans i antagning till eftergymnasiala studier 

mellan individer som bor i städerna respektive på landet samt skillnader mellan de sociala 

klasserna nu växer sig allt större. Visserligen ökar möjligheten för individer från mindre 
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privilegierade förhållanden att läsa vidare på universitet/högskolor, men eftersom de individer 

som kommer från privilegierade klasser blir allt fler inom elituniversiteten förpassas de 

mindre privilegierade individerna blir till lokala universitet/högskolor som har sämre 

utbildningskvalitet. Det påtalas att denna utveckling hjälper till att fördjupa den redan 

existerande uppdelningen mellan olika samhällsklasser.   

All forskning är däremot inte entydig. I mitten av 1906-talet testade Werts (1966) en teori om 

socioekonomisk status (SES) effekt på karriärpreferenser. Det han kom fram till är delar av 

förklaringsvärdet i sambandet mellan SES-grupp och karriärspreferens försvann då det 

kontrollerades för faderns specifika yrke. Med andra ord visade den senare studien att ett 

samband som tidigare antagits bero på den SES-tillhörigheten kunde skiljas från de fall där 

yrkesvalet var desamma som förälderns. Så även om SES-gruppen har en inverkan på valet av 

karriär får andra faktorer som det inomfamiljära yrkesarvets betydelse inte förringas.  

2.2 Hälsa 

Det finns många olika sätt att betrakta hälsa – ett sätt är att utgå från att en god psykisk hälsa 

leder till ett fysisk välmående. Individer som känner sig stressade eller på annat sätt mår 

psykiskt dåligt har en tendens att även drabbas av fysiska åkommor som sömnsvårigheter. Ett 

annat sätt att se på sambandet är att utgå från motsatt riktning – nämligen att det är den 

fysiska hälsan som påverkar den psykiska. För att ha en god hälsa krävs det en viss 

ansträngning från individen själv i form av motion och hälsosamma livsvanor. Genom att 

motionera minskar individen risken att drabbas av till exempel ryggont, benskörhet, 

åderförkalkning, tjocktarmscancer, fetma, högt blodtryck, förstoppning, åderbråck, 

åldersdiabetes och kardiovaskulära sjukdomar. Motion förbättrar även ett subjektivt skattat 

välmående (Ross & Wu, 1995). Fysisk aktivitet i form av motion förbättrar och hjälper till att 

bevara fysisk funktion och kapacitet, vilket i sin tur ger en bättre hälsa (Barnekow Bergkvist, 

2006). Precis som det nämndes i inledningen finns det en koppling mellan psykisk och fysisk 

hälsa där de som har en god fysisk hälsa ofta mår bättre psykiskt (Goodwin, 2003). Psykisk 

och fysisk hälsa går ofta hand i hand och det är svårt att avgöra kausalitetens riktning då det 

inte går att säga om de som låter bli att motionera gör det på grund av att de är deprimerade 

eller att de är deprimerade för att de inte motionerar (a.a.; Kark, Tholin & Rasmussen, 2005).  

Det finns flera faktorer som påverkar hälsan negativt bland annat att röka cigaretter eller 

dricka ansenliga mängder med alkohol (Ross & Wu, 1995; Kark, Tholin & Rasmussen, 2005). 
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Förutom dessa anses även övervikt och fetma vara hälsofaror. Personer med fetma löper 

högre risk för allvarliga sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar men även en 

förtidig död. Mortaliteten är främst kopplad till extrem fetma (Mehta & Chang, 2009). 

Förutom att personer med övervikt och fetma löper större risk för allvarliga sjukdomar visar 

en studie att de anser sig ha en sämre livskvalitet sett till såväl psykisk som fysisk välmående 

än de som är normalviktiga. Samma undersökning visar ett samband mellan BMI och psykisk 

hälsa där resultaten visar att personer som är normalviktiga har en bättre självkänsla (Kark, 

Tholin & Rasmussen, 2005). De flesta studier använder sig av BMI för att studera 

förekomsten av övervikt och fetma. Med hjälp av BMI kan individer delas in i kategorier 

utifrån deras kroppsomfång. De vanligaste kategorierna som BMI delas in i är (jmf Mehta & 

Chang, 2009; Mattila m.fl., 2007; Kark, Tholin & Rasmussen, 2005):  

1. Upp till 18,5, som innebär en undervikt 

2. 18,5-25, som är normalvikt 

3. 25-30, vilket är övervikt 

4. Över 30, vilket klassas som fetma. 

2.2.1 Hälsa och värnplikt 

Alltsedan 1901 fram till år 2010 har det funnits en allmän värnplikt i Sverige, där alla män 

mellan 19-47 år har varit skyldiga att göra värnplikt (SOU 2009:63). För att undvika skador 

och säkerställa lämplighet genomgår de värnpliktiga fysiska, medicinska och psykologiska 

tester vid mönstringen (a.a.). Bland de värnpliktiga har medelvärdet för BMI stigit under de 

senaste åren. År 1971 låg medelvärdet på 21.1 medan det år 2000 hade ökat till 22.7 

(Pliktverket: 2). 

2.2.2 Social klass och hälsa 

Att det finns ett samband mellan en individs socioekonomiska position och hälsa är både väl 

undersökt och styrkt. Socioekonomisk position används till att göra uttalanden om gruppers 

risk för såväl sjukdom som dödlighet. Det används för en mängd olika sjukdomar, för hela 

livsförloppet och många olika riskfaktorer (Herd, Goesling & House, 2007; Marmot, 

Kogevinas & Elston, 1987; Antonovsky, 1967). 

Ofta benämns social klass och socioekonomisk position som enhetliga begrepp trots att det 

innefattar flera indikatorer som påverkar hälsan på olika sätt. Ett sätt att fördjupa kunskapen 
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om sambanden mellan indikatorerna och hälsa är att se till de olika indikatorerna var för sig 

(Herd, Goesling & House, 2007; Braveman m.fl., 2005; Winkleby m.fl., 1992). Inkomst har 

signifikant kopplats till uppkomst-, framfart- och förvärrning av sjukdomar, samt till 

sjukdomars slutskeden och dödlighet (Herd, Goesling & House, 2007; Bond Huie m.fl., 2003; 

Braveman m.fl., 2005; Kark, Tholin & Rasmussen, 2005). Den ekonomiska situationen har 

även en praktisk inverkan på hälsa på så vis att den styr möjligheten till sjukvård (i länder där 

det inte finns fri sjukvård), bostadsort (vilket påverkar närheten till bland annat sjukhus, 

träningsanläggningar och utomhusaktiviteter) och val av mat (Drewnowski & Specter, 2004; 

Antonovsky, 1967; Ågren, 2003; Susser, Watson & Hopper, 1985; Chung & Myers, 1999). 

En individ med låg utbildningsnivå, låg yrkesstatus och låg inkomst löper därför en större risk 

att drabbas av sjukdomar och att gå en tidig död till mötes (Ågren, 2003; Ahrén, 2010).  

Individer med lägre social klass tenderar att ha sämre hälsa än individer med högre social 

klass. Det finns visserligen inga tydliga kopplingar mellan psykisk ohälsa (såsom ångest och 

oro) och social klass, men allvarliga psykiska sjukdomar tenderar att vara vanligare hos 

individer med låg social klasstillhörighet (Andersson, 2008). En anledning till detta kan vara 

att individer med högre social klass tenderar att ha en högre position i såväl samhälle som 

grupphierarkier vilket leder till mer makt, ansvar och självständighet. Något som i sin tur 

leder till en större inverkan på och kontroll över sin livssituation. Den skillnad som kan 

uppkomma mellan statusgrupper kan även ske mellan personer som lever under liknande 

förhållanden, det är främst här som självständighetens inverkan på hälsan gör sig tydlig. 

Påverkningsmöjligheter över sin egen och sin omgivnings situation har visat sig vara en viktig 

faktor för en individs välmående, och det är därför tänkbart att en individ med låg grad av 

kontroll mår sämre mentalt (och kroppsligt) än en individ med högre grad av kontroll 

(Marmot, 2006; Ågren, 2003; Ross & Wu, 1995; Bremberg, 2002a). Anledningen till att detta 

ger utslag mellan statusgrupper kan tänkas vara att individer med låg social klass generellt har 

mindre grad av inverkan än personer med högre social klass.  

Även på ett rent fysiskt plan finns det skillnader mellan individer i olika statusgrupper. 

Individer med låg social klasstillhörighet tenderar att ha högre risk för sjukdom än individer 

med högre social klass. Detta beror dels på skillnader i arbetsförhållandena. Personer med 

lägre status tenderar att ha mer fysiskt krävande arbeten vilket leder till en högre utsatthet för 

slitage på kroppen och en bättre grogrund för sjukdomar att ta fäste (Socialstyrelsen 2005; 

Andersson, 2008; Antonovsky, 1967; Susser, Watson & Hopper, 1985). I en studie (Chang & 

Lauderdale, 2005) har forskare funnit ett samband mellan inkomst och vikt, om än detta 
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samband var starkare för kvinnor än för män. Bland den vuxna befolkningen i Sverige har det 

visat sig finnas stora skillnader i graden av fetma beroende på vilken klassbakgrund individen 

har. Lågutbildade och låginkomsttagare är i högre utsträckning överviktiga och drabbade av 

fetma än individer som har en högre utbildning (Kark, Tholin & Rasmussen, 2005).  

2.2.3 Social bakgrund och hälsa 

Det är av vikt att se till uppväxtförhållandena vid studier av hälsa eftersom uppväxtvillkoren 

har visats ha en inverkan på hälsa genom hela livet. Några faktorer som påverkar är familjens 

sociala och ekonomiska villkor samt antal föräldrar i hushållet (van de Mheen m.fl., 1998; 

Ågren, 2003; Danielson, 2006; Bremberg, 2002a; Kishiyama m.fl., 2008). I en 

kunskapsöversikt från Statens Folkhälsoinstitut (Bremberg, 2002b) framgår att barn och unga 

från ogynnsamma förhållanden har en förhöjd risk för såväl psykiska som fysiska hälsorisker 

och hälsoproblem. Fysiska faktorer involverade bland annat dödlighet. Psykiska faktorer som 

undersöktes var till exempel utagerande och introverta problem. Som hälsorisker användes 

bland annat övervikt och näringsintag. 

Graham (2002) talar om tre olika modeller som kan användas för att förstå relationen mellan 

villkor under uppväxten och hälsostatusen i vuxen ålder. De två första modellerna är likartade 

och går ut på att sociala villkor lagras och ökar med tiden, samt att hälsoeffekter uppstår i 

efterhand genom att de sociala villkoren påverkar olika orsakskedjor. I den tredje modellen är 

utgångspunkten kritiska perioder som barn antas gå igenom – ofördelaktiga förhållanden 

under minst en av dessa perioder leder till varaktiga ogynnsamma effekter.  

Studier har visat att individer som växer upp med en ensamstående förälder eller lågutbildade 

föräldrar tenderar att ha sämre hälsa och vanor än individer som växer upp i 

tvåföräldershushåll. De tenderar också att ha mer oregelbundna matvanor och äta onyttigare 

mat vilket leder till en högre grad av allvarlig övervikt (Ahrén, 2010; Bremberg, 2002b; 

Renman m.fl., 1999). Den ohälsosamma maten kan vara en konsekvens av bristande 

ekonomiska resurser eftersom näringsfattig mat ofta kostar mindre än hälsosammare mat (om 

än det kan diskuteras om det senare verkligen stämmer i Sverige). En annan anledning kan 

vara okunskap från föräldrarnas sida, som i en studie från Turkiet där forskarna beskriver att 

vissa lågutbildade föräldrar anser att det är hälsosammare för barn att vara överviktiga och 

därför väljer kaloririkare mat (Güven m.fl., 2008).  

Barn till ensamstående föräldrar tenderar även att ha högre risk för psykiska sjukdomar och 

självskadandebeteende. Ett barn med ogynnsamma uppväxtförhållanden löper större risk för 
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att senare i livet ha en smal omvärldsuppfattning, reagera okontrollerat på känslomässiga 

påfrestningar och känna sig inkapabel till att påverka sin livssituation. En individ med dessa 

egenskaper brukar ha en högre självrapporterad ohälsa än individer som inte innehar dessa 

personlighetsdrag (Ahrén, 2010; Rutter & Rutter, 1993). Lynch, Kaplan och Salonen (1997) 

nämner bland annat att hälsan påverkas av uppväxten genom att framgången i skolan påverkar 

möjligheten till vidare studier, position i arbetslivet och därigenom kontrollen över sin 

situation och sin egen hälsa.  

2.2.4 Hälsa och utbildning 

Det är svårt att avgöra kausal riktning mellan hälsa och utbildning, vilket medför att det är 

svårt att presentera forskning som pekar i samma riktning som uppsatsens frågeställning. 

Även om ämnes- och riktningsspecifik forskning inte kan presenteras är det av relevans att 

uppvisa forskning om sambandet eftersom en samvariation mellan hälsa och utbildning är 

tydligt dokumenterad. Flera undersökningar visar att personer med en hög utbildning i regel 

har en bättre hälsa än individer med låg utbildning. I Livsstilsrapporten (2009) från Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI) beskrivs att personer som i hög utsträckning är socialt utsatta ofta 

utvecklar ohälsa. Sambandet mellan hälsa och utbildning kan bero på andra faktorer såsom 

inkomst, vilket Livsstilsrapporten pekar på, då personer med ekonomiska bekymmer tenderar 

att ha dubbelt så hög risk för att bli sjuka. Ross och Wu (1995) beskriver vilka förutsättningar 

som kan påverka hälsan. Många lågutbildade upplever en sämre hälsa, löper större risk att 

drabbas av smittsamma sjukdomar och har i regel en kortare livslängd. Personer som är 

välutbildade har generellt lättare för att bli anställda, blir inte lika lätt av med sitt arbete, har 

mer tillfredsställande arbetsuppgifter och en bättre lön (a.a.). Med dessa förutsättningar 

slipper högutbildade individer oroa sig för sin ekonomi vilket torde leda till ett bättre psykiskt 

välmående. Utbildning ger även individerna en ökad kontroll över sin livssituation och sina 

vanor. Högutbildade har en större kunskap om vad som ger en god hälsa och har oftast också 

de ekonomiska förutsättningarna för att kunna leva ett mer hälsosamt liv. Sett till 

hälsofaktorer såsom övervikt och fetma visar bland annat Kark, Tholin och Rasmussen (2005) 

att lågutbildade i genomsnitt har ett högre BMI värde än högutbildade samt att de i högre 

utsträckning röker och inte motionerar i samma utsträckning som dem med en högre 

utbildningsnivå. 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

I dagens Sverige är SEI en vanlig metod för att dela in människor i olika sociala klasser, detta 

är även det indelningssätt som det aktuella datamaterialet bygger på. I övrigt är det vanligt att 

utgå från en förmyndares sociala klass för att bestämma klasstillhörigheten på barn och unga, 

något som även denna uppsats gör.  När det gäller social bakgrund och utbildningsnivå finns 

det väl dokumenterade samband som säger att individer som har en högre social 

klasstillhörighet tenderar att själva ha högre skolprestationer och en högre utbildningsnivå. 

Sambanden mellan social klass och hälsa, samt social bakgrund och hälsa är väl undersökta 

och visar att individer med högre social klass tenderar att ha en bättre fysisk och psykisk hälsa 

än individer med lägre social klasstillhörighet.  

Även om det är svårt att fastställa den kausala riktningen för sambandet mellan hälsa och 

utbildningsnivå framgår det genom tidigare forskning att individer som har en högre 

utbildningsnivå tenderar att ha en bättre psykisk och fysisk hälsa än individer med lägre 

utbildningsnivå.  
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3. Metod och Data 

I detta avsnitt presenteras det material som använts, de avgränsningar som gjorts, hur 

operationaliseringarna utförts, undersökningens validitet och reliabilitet samt de 

analysmetoder som använts.  

3.1 Material 

Det datamaterial som används är en del av Stockholm Birth Cohort som innehåller 

surveyundersökningar från den longitudinella studien Metropolitan Projekt samt registerdata. 

Materialet bygger på individer som är födda år 1953 och som den 1 november 1963 var 

mantalsskrivna i Stockholm. Materialet härstammar från Stockholm Metropolitan Projekt där 

information om hälsa, sociala förhållanden, betyg m.m. samlades in om de individer som 

föddes i Stockholm. Materialet blev väldigt omstritt eftersom många av individerna som var 

med inte visste om det samt att materialet inte var avidentifierat till en början. Först år 1986 

avidentifierades materialet vilket innebar att mer information inte kunde tillskrivas 

individerna. Efter att antal år återuppstod ursprungsmaterialet som Stockholm Birth Cohort, 

det som gjordes var att ett arbets- och dödsorsaksregister sannolikhetsmatchats med 

Metropolitan Projekt utifrån 13 olika variabler (för mer information om hur materialet skapats 

och vad det innehåller se Stenberg m.fl., 2007).  

3.1.1 Bortfall 

I det ursprungliga data materialet (Metropolitan) finns det 15 117 individer, varav 7719 är 

män. Efter att materialet avidentifierats uppkom vissa problem med sannolikhetsmatchningen 

precis som nämns ovan. Efter att alla matchningar var gjorda bestod materialet av 14 294 

individer varav 7305 var män och 6989 kvinnor. Vid den första sannolikhetsmatchningen 

mellan registerdata från 1980 hade 167 personer avlidit och de togs bort från materialet 

(omformulering). Det kan innebära vissa problem för resultaten eftersom det är möjligt att 

individerna som avled i en tidig ålder kan ha haft en sämre hälsa än övriga individer i 

materialet. Ett annat tänkbart problemscenario är att de individer som har en dålig grundhälsa 

inte mönstrat och därför inte ingår i datamaterialet.   
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Vid en analys av det interna bortfallet, det bortfall som finns i varje variabel, varierar det 

mellan 3 till 17 procent.  

3.2 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att göra begrepp som använts i en studie mätbara. Nedan 

beskrivs de operationaliseringar som använts i den här undersökningen. En tabell över hur 

variablernas spännvidd, medelvärde, median, standardavvikelse, varians och intervall 

presenteras i resultatdelen under stycket 4.1 Deskriptiv information. 

3.2.1 Social bakgrund 

För att mäta den sociala bakgrunden används socialgruppstillhörighet vid 10 års ålder. 

Variabeln socialgruppstillhörighet är baserat på det yrke som respondentens fader hade när 

respondenten var 10 år gammal (1963). Faderns yrke bygger på SEI indelningen (läs mer om 

detta ovan i avsnitt 2.1 Social klass).  

Variabeln för socialgruppstillhörighet var i materialet indelad i de fem kategorier som visas 

nedan. Inom parenteserna presenteras exempel på yrkesgrupper som tillhör kategorin (Bilaga 

1 i Stockholm Birth Cohort: 1):  

1. Över- och övre medelklass (advokat, fastighetsägare, högre tjänstemän, läkare och 

välkända författare) 

2. Lägre medelklass – lägre tjänstemän i enskild och allmän tjänst och anställda 

(butikspersonal, folkskollärare, kontorspersonal, styrmän) 

3. Lägre medelklass – egna företagare och fria yrken (hantverkare, jordbrukare, köpmän, 

trädgårdsmästare) 

4. Arbetarklass – yrkesutbildade arbetare (barbiträde, brevbärare, lärlingar, polis, 

taxiförare, vaktmästare)  

5. Arbetarklass – outbildade arbetare (jordbruks- och skogsarbetare, sjömän, torpare) 

För att få mer överskådliga tabeller används tre kategorier – arbetar-, medel- och överklass. 

De två kategorierna för arbetarklass slogs samman till arbetarklass. Kategorierna för lägre 

medelklass bildade gruppen medelklass. Och den sista kategorin över- och övre medelklass 

benämns överklass. Variabeln socialgruppstillhörighet var från början kodad utifrån att över- 
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och övre medelklass hade ett lågt värde medan arbetarklass (outbildade arbetare) hade ett 

högt. Variabeln vändes så att en högre klass har högre värden.   

I regressionsanalysen används faderns nettoinkomst, som är kontinuerlig och mätt i tusentals 

kronor per år, och social klass vid 10 års ålders används som dummyvariabler (se avsnitt 3.4 

Analysmetoder för beskrivning) där arbetarklass används som referenskategori.  

3.2.2 Hälsa 

För att mäta hälsan används mönstringsdata där det går att se hur mäns hälsa ser ut i 18-20 års 

ålder. Mönstringsdata är den mest heltäckande bild som går att få fram på vuxna individers 

hälsa i Sverige, eftersom det genomförs få studier av individers övergripande hälsa efter 

grundskoleåldern. I den här undersökningen används två variabler för att mäta hälsan dels 

muskelkraft och dels BMI. Eklund & Eklund (2007) rekommenderar användandet av 

muskelkraft i vetenskapliga sammanhang då kilogram är ett mått på massa. Muskelkraften 

eller muskelkraften är förmågan att motstå eller övervinna en yttre kraft där muskeln 

samspelar med andra muskler kring en led (Westman, 2007).  

För att kunna skapa en variabel som mäter BMI, gjordes längdvariabeln om från centimeter 

till meter, därefter skapades en ny variabel där vikten i kilogram delades med längden i meter 

upphöjt i två. Då både variabeln för muskelkraft och BMI hade väldigt små skalsteg blir 

effekten av variablerna svårtydda. För att få mer överskådliga resultat kategoriserades 

variablerna i tre kategorier. En kategori med bortfallet, en med värden under medianen samt 

en med värden över medianen. Dessa gjordes sedan om till dummyvariabler. Det går inte att 

uttala sig om hur hälsan bland dem i bortfallet ser ut men genom att använda dem som 

referenskategori kan vi se hur dem som har värden över eller under medianen påverkar 

sannolikheten att läsa vidare efter gymnasiet. BMI har en teoretisk indelning vilket vi såg i 

tidigare forskning dock kan vi inte använda oss av den grupperingen då det var väldigt få 

individer som hade värden under 18,5 och över 25. Detta leder till att vi använder över och 

under medianen som gräns för att se om det finns några skillnader.  

I regressionsanalysen används bortfallet som referenskategori i båda fallen.   

3.2.3 Utbildning 

Den ursprungliga variabeln för utbildning är baserad på respondenternas senast avslutade 

utbildning år 2007, den var från början indelad i sju kategorier men används i denna studie en 

dikotom variabel – upp till gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Anledningen till att vi 
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inte använder oss av alla sju kategorier i regressionen är att variabeln inte har jämna skalsteg 

vilket försvårar analysen. Andelen individer i de kategorier där grundskola och realskola som 

senast avslutade utbildningsnivå var väldigt få vilket skulle leda till en snedfördelning. Även 

utbildning är omkodad till en dummyvariabel.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

I den här undersökningen mäts hälsa med hjälp av muskelkraft och BMI eftersom vi tänker 

oss att en stark kropp och normal vikt är ett tecken på en god fysisk hälsa. BMI är det 

vanligaste måttet som används i västvärlden för att mäta huruvida en person är överviktig 

eller underviktig. Dock finns det begränsningar med måttet då det inte tar hänsyn till personer 

som är väldigt vältränade, vilket beror på att muskler väger mer än fett. Fördelen med att 

använda BMI är att det gör det möjligt att jämföra resultaten med andra undersökningar. För 

att mäta fetma och övervikt är det troligtvis mer säkert att använda sig av andra mått som 

exempelvis midje-, överarms-, lår- och vad mått samt bröstomfång men det finns dessvärre 

inte med i sekundärdatan. Till följd av detta används BMI eftersom det är ett av de få 

översiktmått som finns att tillgå för att kunna göra uttalanden om respondenternas hälsa.  

Från början var det tänkt att komplettera dessa mått med ett index där frånvaron av sjukdomar 

skulle spegla en god hälsa. Dessvärre var det inte möjligt att använda dessa till följd av 

materialets innehåll och uppbyggnad. Detta är ett problem som kan uppstå vid användande av 

sekundärdata, i materialet var bortfallet kodat på samma sätt som de individer som hade en 

sjukdomsdiagnos. Då det inte med säkerhet går att uttala sig om individerna hade en 

sjukdomsdiagnos eller om de var bortfall exkluderades variablerna ur analysen. En annan 

variabel som vi velat använda oss av var arbetsförmågan som mäter individernas kondition 

men variabeln hade ett bortfall på över 50 procent vilket gjorde att den inte var lämplig att 

använda. Dessutom var de variabler som fanns tillgängliga för att mäta psykologiska faktorer 

inte användbara för att mäta den psykiska hälsan som vi avsåg att mäta den (se mer om detta i 

avsnitt 5.2 Problem). 

De mått som används kan ses som reliabla och tillförlitliga då vi använder oss av 

standardiserade mått och av BMI som är uträknat efter en formel vilket leder till resultaten 

blir mer jämförbara med resultat i andra undersökningar. Utbildningen är mätt utifrån 

registerdata på den senast avslutade utbildningsnivån som individerna hade år 2007 vilket 
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innebär att respondenterna var 54 år gamla och borde ha varit färdiga med sin utbildning. 

Faderns lön är registerdata och mätt i tusentals kronor.  

3.4 Analysmetoder 

För att analysera datamaterialet har statistikverktygen SPSS använts. För att besvara 

frågeställningen har vi valt ett deduktivt angreppssätt. Att använda sig av ett deduktivt 

angreppsätt innebär att man testar om en hypotes kan behållas tillsvidare eller om den ska 

omrevideras. Anledningen till att vi gör en kvantitativ undersökning är tillgången till det 

empiriska materialet samt att det är mer lämpat till att se hur vissa faktorer påverkar en stor 

grupp individer vilket även gör det möjligt att generalisera över större delen av den svenska 

befolkningen (Bryman, 2006:93). För att analysera materialet har vi delvis använt oss av 

deskriptiv statistik samt av en linjär sannolikhetsmodell som är baserad på en OLS regression 

(ordinary least square). Minsta kvadratmetoden skattar den linje som är mest lik sambandet 

utifrån de observationer som gjorts med så små residualer (felskattningar) som möjligt 

(Edling & Hedström, 2003:88f; Dougherty, 2007:45ff). Då det är en multipel regression (flera 

oberoende variabler) som analyseras tillsammans blir det en mer komplex uträkning som dock 

utgår ifrån samma princip. När man vill förklara ett samhällsfenomen finns det i de allra flesta 

fallen flera faktorer som påverkar individen till att göra de val som han/hon gör. 

Regressionsanalys används ofta för att predicera varför en handling sker, men även varför det 

skett. Anledningen till användningen av en linjär regressionsanalys, i detta fall en linjär 

sannolikhetsmodell, är att det ger en större möjlighet att se hur flera faktorer påverkar samt att 

det ger en tydlig tolkning av hur effekten av en variabel ökar eller minskar. Ett steg på x-axeln 

leder till en viss ökning eller minskning på y-axeln. Genom regressionsanalysen är det möjligt 

att se hur pass mycket av variansen (R²) som förklaras av de bakgrundsfaktorer som 

inkluderas i modellen (a.a.), med andra ord förklarar R
2
 hur mycket av utkomsten i y som kan 

förklaras med hjälp av de variabler som ingår i modellen. I analysen använts dummyvariabler 

som är kodade 1 eller 0 där den kategori som har värdet noll använts som en referenskategori. 

Dummyvariabler används främst i det fall då variablerna ligger på ordinal eller 

nominalskalnivå, såsom kön, social klass eller etnicitet. (Edling & Hedström, 2003:102f; 

Dougherty, 2007:191). En anledning till att vi använder oss av den linjära 

sannolikhetsmodellen är att ursprungsvariabeln för utbildningsnivå inte hade jämna skalsteg 

vad gäller hur många år respondenten studerat. Fördelen med att använda sig av den här 

metoden är att det är smidigt att tolka då de flesta är familjära med sannolikheter. 
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Sannolikheten att y inträffar (att en individ läser vidare efter gymnasiet) ökar med ett visst 

antal (beroende på koefficienten) procentenheter för varje steg på x (social klass, faderns 

inkomst eller hälsa m.m.) (Dougherty, 2007:291ff). Interceptet (den brytningspunkt där y=0) 

visar hur stor sannolikheten är att en person studerar vidare om alla variablers 

koefficientvärde ligger på noll. Exempelvis att fadern inte har någon inkomst eller att 

respondentens socialgruppstillhörighet är arbetarklass. En viktig sak att ha i åtanke vid 

användning av regressionsanalys som metod är att alla variabler i modellen påverkar 

varandra. Det är därför viktigt att se till att inga variabler som saknar en teoretisk eller en 

logisk förankring inkluderas vilket skulle innebära en felspecificerad modell. Vidare finns det 

risk för multikollinearitet, vilket är då variabler har en allt för hög samvariation (Edling & 

Hedström, 2003:145). För att se om det föreligger multikollinearitet samt om variablerna har 

en tillräckligt hög korrelation görs i denna uppsats en korrelationsmatris (se avsnitt 4.2 

Korrelationsmatris nedan). Korrelationen kan variera mellan -1 och +1, där värdet 0 innebär 

att variablerna inte samvarierar. Eftersom vi inte har något värde på över ,9 behöver vi inte 

oroa oss för att variablerna har en för hög samvariation. Det finns ett antal variabler som 

enligt korrelationen borde övervägas att tas bort från modellen till följd av sina låga värden 

(Field, 2009:647f). Däremot är det inte brukligt att använda kategoriserade/klassindelade 

variabler i korrelationsmatriser, vi valde att inkludera dem för att se hur de korrelerade med 

de övriga variablerna. 
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4. Resultat 

Här nedan kommer undersökningens resultat att presenteras. I första stycket redovisas 

variablernas fördelning för att sedan följas av en korrelationsmatris. Slutligen redovisas 

resultaten av regressionsanalysen. 

4.1 Deskriptiv information 

Nedan redovisas grundläggande information om variablernas fördelning. För de kontinuerliga 

variablerna redovisas information om spännvidd, centralmått, standardavvikelse, varians och 

intervall. För de klassindelade variablerna redovisas hur andelen individer är fördelade mellan 

grupperna.  

Tabell 4.1 Deskriptiv fördelning av BMI, Muskelkraft och faderns nettoinkomst år 1963. 

 BMI Muskelkraft Faders nettoinkomst 

Minimum 0014 0093 001 

Maximum 0040 0330 733 

Medelvärde 0021 0206 029 

Median 0020 0205 024 

Standardavvikelse 0003 0029 023 

Varians 0007 0849 533 

Intervall 0078 0237 732 

n 6320 6322 6086 

I tabell 4.1 ovan visas deskriptiv information för BMI, muskelkraft och faderns nettoinkomst 

för att ge en bild av hur variablernas fördelning ser ut. De tre förstnämnda används som 

indikatorer på hälsa och faderns nettoinkomst används som indikator för den sociala 

bakgrunden.  Anledningen till att dessa indikatorer redovisas med mer utförlig information är 

att dessa är kontinuerliga och därför går att beskriva mer ingående. Övriga variabler, vilka är 
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klassindelade eller binära, redovisas endast genom en andelsfördelning mellan de olika 

grupperna i tabell 4.2 nedan. Tabellen visar att en majoritet av individerna i materialet tillhör 

medelklassen och har inte genomfört eftergymnasial utbildning.  

Tabell 4.2 Deskriptiv andelsfördelning av social bakgrund och egna utbildningsnivån. 

 Procent 

Social klass vid 10 års ålder  

Överklass 17,1 

Medelklass 43,2 

Arbetarklass 39,7 

Utbildningsnivå  

Eftergymnasial 37,2 

Upp till gymnasial 62,8 

4.2 Korrelationsmatris 

Nedan redovisas och beskrivs korrelationen mellan de variabler som används i 

regressionsanalysen.  

Tabell 4.3 Korrelationsmatris för samtliga variabler. 

 Muskelkraft BMI 
Faderns 

nettoinkomst 
Social klass 

BMI -,430**    

Faderns nettoinkomst -,008** -,027**   

Social klass  -,013** ,031* -,410**  

Utbildningsnivå -,053** -,051** -,253** -,357** 

*p = ,05 **p = ,000 

En majoritet av variablerna uppvisar signifikanta korrelationer – undantagen är muskelkraft 

och faderns nettoinkomst samt social klasstillhörighet. Här ser vi att hälsovariablerna, BMI 

och muskelkraft har en god korrelation med varandra. De påverkar däremot inte vare sig 

social klass, utbildningsnivå eller faderns nettoinkomst. 
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Korrelationsmatrisen har genomförts för att se om någon av variablerna borde uteslutas från 

regressionen, men eftersom samtliga oberoende variabler ligger inom en rimlig gräns för 

inbördes korrelation behöver ingen av dem uteslutas ur regressionsanalysen. De visar även bra 

värden gentemot den beroende variabeln.  

4.3 Linjär regressionsanalys 

Nedan redovisas och beskrivs resultaten för den linjära regressionen där vi undersöker hur den 

sociala bakgrunden påverkar sannolikheten att en individ läser vidare efter gymnasiet. 

Regressionen har skett i fyra steg (modeller) – som går att se i tabell 4.4 nedan innehåller de 

två första modellerna endast indikatorer på social bakgrund, medan de två sista modellerna 

även innefattar indikatorerna för hälsa. 

Tabell 4.4 Koefficientvärden för påverkan på eftergymnasiala studier, samt t-värden inom parantes. 

 1 2 3 4 

Intercept 
,248* 

(24,252) 

,191* 

(16,454) 

,152* 

(7,463) 

,150* 

(7,394) 

Faderns inkomst (i tusentals kr)vid 

10 års ålder 

,005* 

(16,556) 

,002* 

(5,757) 

,002* 

(5,737) 

,002* 

(5,747) 

Social klass vid 10 års ålder – 

medelklass 

 

 

,166* 

(12,092) 

,165* 

(12,041) 

,166* 

(12,068) 

Social klass vid 10 års ålder – 

överklass 

 

 

,377* 

(18,910) 

,379* 

(19,013) 

,380* 

(19,034) 

Muskelkraft vid mönstring – låg 
 

 

 

 

,066* 

(3,289) 

-,226 

(-,852) 

Muskelkraft vid mönstring – hög 
 

 

 

 

,022 

(1,106) 

-,274 

(-1,035) 

BMI vid mönstring – låg 
 

 

 

 

 ,289 

(1,089) 

BMI vid mönstring – hög  
 

 

 

 

 ,302 

(1,139) 

R
2
 ,047 ,107 ,110 ,110 

* p = >,001 
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Som går att uttyda i modell 1 (i tabell 4.4 ovan) ökar sannolikheten för att en individ ska ha 

genomgått en eftergymnasialutbildning med ,5 procentenheter för varje tusentals kronor som 

fadern hade i nettoinkomst år 1963. Faderns inkomst förklarar 4,7 procent av variansen i 

utbildningsnivå. Om respondentens fader har en lön på 20 000kr är sannolikheten att 

respondenten läser vidare efter gymnasiet 10 procentenheter högre än en respondent vars 

fader inte hade någon inkomst. Interceptet i modell 1 visar att det är 25 procents sannolikhet 

att en person vars fader inte har någon inkomst kommer att studera på en eftergymnasialnivå. 

Effekten av faderns inkomst minskar när individers socialgruppstillhörighet inkluderas i 

modell 2 vilket innebär att det finns en stark korrelation mellan faderns lön och 

socialgruppstillhörighet. Modellens förklaringsvärde ökar till 10,7 procent. Ju högre 

klasstillhörighet en individ hade vid 10 års ålder, desto större är sannolikheten att individen 

har en eftergymnasialutbildning. Till exempel har en person med hög social klasstillhörighet 

nästan 38 procentenheters större sannolikhet att ha fortsatt med studierna efter gymnasiet än 

en individ med låg klasstillhörighet. Interceptet har sjunkit från 25 procent till 19 procent 

vilket innebär att sannolikheten att en person läser vidare efter gymnasiet sjunker om han/hon 

tillhör arbetarklassen och fadern inte har någon inkomst jämfört med om endast faderns 

inkomst är med i modellen. 

I modell 3 inkluderas muskelkraft, vilket ger en indikation för hälsans betydelse för 

utbildningsnivå. Som går att se ovan ökar modellens förklaringsvärde ytterligare, om än 

måttligt, i modell 3 till 11 procent. Utifrån koefficienterna kan vi se att en låg muskelstyrka 

har en större påverkan på sannolikheten för vidarestudier än dem som har en hög 

muskelstyrka. Interceptet har minskat till 15 procents sannolikhet att respondenten 

vidareutbildar sig förutsatt att de andra variablerna finns med i modellen. 

I modell 4 inkluderas BMI som inte verkar ha en inverkan på eftergymnasiala studier då R
2
-

värdet inte ändras från föregående modell. Muskelkraft och BMI har tillsammans en marginell 

inverkan på de övriga variablernas effekt. I modell 4 ändras effekten av muskelkraft från 

positiv till negativ, vilket inte kan tolkas eftersom det kan ha uppstått av slumpen då resultatet 

inte är signifikant.  Det sker inga större förändringar i interceptet jämfört med modell 3. 
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5. Diskussion 

Här nedan presenteras de viktigaste resultaten, de kopplas till den tidigare forskningen och 

relateras till olika faktorer som kan förklara resultaten. Efter det presenteras de problem som 

uppstått under arbetets gång och hur vi försökt hantera dem. Avsnittet avslutas sedan med 

förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Avslutande diskussion 

Denna uppsats ämnar undersöka frågeställningen: Påverkar mäns psykiska och fysiska hälsa 

sambandet mellan deras sociala bakgrund och deras utbildningsnivå? Studiens syfte kan 

tyvärr inte uppfyllas, och frågeställningen kan endast delvis besvaras till följd av materialets 

uppbyggnad ledde till att den psykiska hälsan helt exkluderades från undersökningen (mer om 

exkluderingen av data och andra problem i avsnitt 5.2 Problem nedan).  

De resultat som framkommit genom analysen visar att den sociala bakgrundens inverkan på 

utbildningsnivån endast marginellt påverkas av muskelkraft och BMI. De små icke 

signifikanta förändringar som sker kan däremot inte sägas vara betydande och slutsatsen blir 

att en individs hälsa inte påverkar sambandet mellan den sociala bakgrunden och 

utbildningsnivå. Skulle det varit så att resultatet varit signifikant kan resultatet innebära att 

BMI äter upp effekten av muskelkraft vilket är högst sannolikt då BMI påverkas av 

muskelstyrka. En individ med stor muskelstyrka väger mer än en person med liten 

muskelstyrka då muskler väger mer än fett. I övrigt påverkas inte effekten av de andra 

variablerna på sannolikheten att studera vidare på en eftergymnasialnivå.  Det går inte att med 

bestämdhet klargöra om resultaten är korrekta då det inte med säkerhet kan sägas att 

variablerna mäter det de avsåg att mäta (se ovan i avsnitt 3. Metod och Data, och nedan i 

avsnitt 5.2 Problem).  

I modell 1 och 2 på den linjära regressionsanalysen går att uttyda att individers 

utbildningsnivå ökar med varje tusentals kronor som deras fäder tjänat år 1963, det går 

dessutom att se att deltagande i högre studier ökar ju högre social klass individen haft under 

sin uppväxt. Dessa resultat ligger i linje med den tidigare forskningen vilken säger att 

familjers sociala klass reproduceras genom att individer med hög social klass i barndomen 
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tenderar att ha en högre utbildningsnivå än individer med låg social klasstillhörighet i 

barndomen.  

Det är också intressant att se att hälsans inverkan på den sociala bakgrunden endast är så pass 

liten att den får anses vara obetydlig. Detta går emot den empiriska forskningen som 

presenteras ovan som uppvisat skillnader i vikt för olika socialgrupper. En anledning till dessa 

skilda resultat kan vara användandet av olika mått på social bakgrund (se ovan i avsnitt 2.2.2 

Social klass och hälsa). Ett annat alternativ till dessa skilda resultat kan vara tidpunkten för 

undersökningarna. Även om denna studie genomförts år 2010-2011 baseras den på individer 

som är födda 1953 och gjorde militärtjänst i början på 1970-talet. De studier, som presenteras 

i den tidigare forskningen ovan, som har undersökt sambandet mellan socioekonomisk status 

och vikt har genomförts från slutet av 1990-talet fram tills förra året. Och som går att läsa 

ovan har medelvärdet för BMI ökat sedan 1970-talet till 2000-talet (Pliktverket: 2). Tänkbart 

är även att personer som är i 18-20 års ålder har en rätt jämn fysik då de inte har varit ute i 

arbetslivet och därför inte drabbats av statusmässiga skillnader som exempelvis 

förslitningsskador.  

Vi hade förväntat oss att faderns lön och BMI skulle ha en större betydelse i den linjära 

regressionen än vad resultaten visade. En anledning till att faderns lön inte hade någon större 

inverkan kan vara att inkomst ofta kopplas till led i sjukdomsprocesser som kanske inte hunnit 

ta form i den ålder som materialets undersökningspersoner befann sig i. Det kan också vara så 

att resultaten hade sett annorlunda ut om de sjukaste individerna inte utgått ur datasetet 

(förutsatt att en del av de individer som plockats bort ur materialet dog av naturliga orsaker, 

kan det vara så att dessa individer generellt hade sämre hälsa än de som ingår i datamaterialet 

som denna undersökning bygger på).  

Att hälsan inte har någon signifikant inverkan på utbildningsnivån (förutom i ett fall i modell 

3) kan vara ett resultat av att hälsan inte endast talar för sig själv. Visserligen uppvisar denna 

studie inte några samband mellan social bakgrund och hälsa, men det är ett samband som 

tidigare har bekräftats i andra undersökningar. I de tidigare studierna uppvisas att en individs 

hälsa är en effekt av den sociala bakgrunden. Att då tänka sig att en effekt av den sociala 

bakgrunden ska påverka den framtida sociala klassen är kanske inte lika troligt som att det är 

den sociala bakgrunden i sig som påverkar klasstillhörigheten. Hur som helst går det inte att 

bortse från att det finns ett samband mellan den sociala klassen och en individs hälsa i vuxen 

ålder. Det omnämns tidigare i denna uppsats att det i tidigare studier har varit svårt att finna 

en kausal riktning på sambandet mellan hälsa och utbildningsnivå (vilket är en av alla 
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indikatorer på social klass). Det skulle kunna vara så att det är svårt att finna en riktning 

eftersom hälsa inte endast är ett eget fenomen utan även en del av det hela – med andra ord 

kan det vara svårt att uttyda hälsans egen inverkan på den sociala klassen eftersom båda har 

en inverkan på varandra. Det vill säga att hälsan påverkar den sociala klassen samtidigt som 

den sociala klassen påverkar hälsan.  

5.2 Problem 

Under arbetets gång har det dykt upp en del problem, vilket är sedvanligt för alla 

undersökningar. Vi har valt att skapa ett speciellt avsnitt för de problem som uppstått dels för 

att ge klar bild av hur dessa har hanteras under arbetets gång. Och dels för att kunna förklara 

vissa val – som att inte ta bort psykisk hälsa från undersökningen trots att det inte gått att mäta 

och testa detta fenomen.  

I regel anses registerdata vara ett bra och tillförlitligt material, vilket vi till stor del håller med 

om, däremot finns det vissa problem även med denna dataform. Det finns vissa fenomen som 

är svårare att mäta än andra, till exempel kan bland annat födelse- och dödregister anses som 

mer tillförlitliga än register som redovisar inkomst. Vi anser den senare vara mindre 

tillförlitlig eftersom det är fler faktorer som kan hjälpa till att generera mindre tillförlitlig 

information. Förutom de vanliga felen som kan uppstå vid inskrivning av data kan även 

mänskliga faktorer spela in som gör att fel information finns att tillgå i registrets data. Ett 

exempel på en mänsklig faktor är svartarbete, vilket gör att en inkomst som registreras kan 

vara lägre än vad en person faktiskt tjänar. Det faktum att människor mörkar sin inkomst 

(eller lämnar mindre sanningsenlig information om andra faktorer) får ändå anses vara något 

som inte går att åtgärda, och detta är ett problem som gäller för all form av datainsamling.  

Det största problemet rör snarare något som är relativt vanligt för forskare som använder sig 

av ett material som de själva inte varit med och samlat in – nämligen att de fenomen som vi 

var intresserade av att undersöka inte fanns med i materialet. I detta fall rör det sig främst om 

att de variabler som mätte psykisk hälsa mätte dessa på ett sätt som inte stämde överrens med 

det studien avsåg att undersöka. Det som fanns att tillgå var information om prestationer på 

olika test som avsåg att mäta psykiska färdigheter som ledarförmåga och kognitivt tänkande, 

vilket skulle kunna ses som mått på god mental kapacitet men inte nödvändigtvis psykisk 

hälsa. Däremot hade vi som avsikt att mäta psykisk hälsa i form av välmående (till exempel i 

form av avsaknad av psykiska sjukdomar) och inte i form av psykisk kapacitet. Detta är delvis 
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ett problem till följd av bristande kunskap kring vilken typ av psykiska undersökningar som 

genomförs vid mönstringen. Om vi hade varit medvetna om detta från början hade vi kunnat 

ta ställning till det och göra en avgränsning i ett tidigare skede. Anledningen till att psykisk 

hälsa ändå ingick i syftet och frågeställningen är att det är bättre att redovisa det problem vi 

stötte på och beskriva på vilka grunder vi valde att exkludera psykisk hälsa än att försöka 

dölja spåren genom att klippa bort det ur undersökningen.  

 I början av arbetet var det menat att fädernas utbildningsnivå skulle användas som indikator 

för social bakgrund, men till följd av att surveyinformation var insamlad genom att fråga barn 

om deras föräldrars yrke var svaren inte helt tillförlitliga (Borus & Nestel, 1973). Ett annat 

problem med variabeln, och många av de andra variablerna i detta material, var den underligt 

kodad – olika typer av saknad information kodades med samma nummer, en individ som inte 

var med i ett register kunde kodas på samma sätt som ett internt bortfall. Detta ledde till att 

många variabler hade ett väldigt högt bortfall och det inte fanns möjlighet att använda dessa. 

Det gäller bland annat för indikatorerna på fysisk hälsa. Till att börja med fanns det möjlighet 

att använda tre olika mått på fysisk hälsa – arbetsförmåga, BMI och muskelstyrka. Dessa tre 

indikatorer mäter olika aspekter av en individs fysiska hälsa och eftersom arbetsförmåga och 

muskelkraft hade en väldigt hög samvariation bestämdes att det inte tjänade något till att 

använda båda variablerna. Det mest optimala hade varit att använda arbetsförmåga, eftersom 

det visar en mer omfattande bild av en individs hälsa. Eftersom bortfallet för arbetsförmåga 

var såpass stort valde vi däremot att använda det mer teoretiskt begränsade hälsomåttet 

muskelkraft eftersom det hade en bättre svarsfrekvens.  

5.3 Fortsatt forskning 

Eftersom det i denna uppsats inte varit möjligt att undersöka den psykiska hälsan skulle det 

vara intressant att genomföra en studie där båda aspekterna av hälsa kan undersökas 

tillsammans. Med tanke på att tidigare forskning har visat på samband mellan psykisk och 

fysisk hälsa (se bl.a. Goodwin, 2003) skulle det vara intressant att undersöka även psykiska 

hälsans inverkan på de samband som testats i denna studie.  

Eftersom olika indikatorer av socioekonomisk status har olika inverkan på hälsa, skulle det 

vara bra för den ackumulerade kunskapsmassan att se om desamma gäller i motsatt riktning – 

det vill säga om en individs psykiska hälsa har en större inverkan på utbildningsnivån än den 

fysiska.  
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Det skulle också vara intressant att göra om samma studie med respondenter som påverkats 

mer av de nya mattrenderna, det vill säga se om dagens unga män skulle bekräfta 

undersökningarna i avsnittet tidigare forskning på ett sätt som individerna i denna studie inte 

gjort.  

Trots de problem som uppstått under arbetets gång har processen hela tiden lett oss vidare och 

den har varit lärorik. Vi anser att mycket mer forskning kan och bör göras på faktorer som kan 

tänkas påverka samband som upplevs som självklara i dagens samhälle (oavsett om det är till 

följd av vardagskunskap eller vetenskap). Den här undersökningen visade inga signifikanta 

resultat på att hälsa skulle påverka sambandet mellan social bakgrund och utbildningsnivå. Vi 

är dock inte övertygade om att dessa resultat helt kan skiljas från den tidsfaktor som är 

kopplad till materialet utan känner ett visst intresse att fortsätta forskningen på detta område 

med en egen empirisk grund och ett nutida material.  
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