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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera sambandet mellan utbildning och hälsa i ett 

livsloppsperspektiv. I studier av levnadsförhållanden under barndomen i relation till 

individens livschanser och hälsa senare i livet har utgångspunkten ofta varit föräldrarnas 

utbildning och den socioekonomiska situationen under uppväxten. Vad som inte studerats i 

lika stor omfattning är individens eget förhållande till skolan under tidiga år och dess 

betydelse för uppnådd utbildning och hälsa senare i livet. Denna uppsats tar sin utgångspunkt 

i grundskolan genom att fokusera tre aspekter av individens subjektivt skattade situation vid 

tidpunkten för sjätte klass: motivation för skolarbetet, hur man upplever att man klarar 

skolans krav samt hur föräldrarna värderar utbildning. Dessa förutsättningar ställs sedan i 

relation till oddsen att 1) ta gymnasie- respektive högskoleexamen samt 2) drabbas av psykisk 

ohälsa i vuxen ålder.  

 

Studien har en longitudinell design och är baserad på materialet Stockholm Birth Cohort 

Study (”Född i Stockholm på 50-talet”), en kombinerad enkät- och registerdatabas som 

inkluderar 14 294 individer. Utifrån resultaten kan det konstateras att samtliga tre studerade 

skolbetingelser har betydelse för sannolikheten att vidareutbilda sig. Att föräldrarna värderar 

utbildning högt var den faktor som visade sig vara starkast kopplad till att ta såväl gymnasie- 

som högskoleexamen. Att kunna hantera de krav skolan ställer och att känna hög motivation 

för skolarbetet var emellertid också signifikant och positivt kopplade till de båda 

utbildningsutfallen. Gällande psykisk ohälsa i vuxen ålder återfanns inga signifikanta 

samband med någon av de tre indikatorerna på de studerade individernas tidiga 

förutsättningar i skolarbetet. Att ha en högskoleutbildning visade sig dock, konstanthållet för 

en rad bakgrundsförhållanden, vara kopplat till en signifikant lägre risk för psykisk ohälsa i 

vuxen ålder.  
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Inledning 

Den svenska skolan har förändrats i flera avseenden sedan 1990-talets början. Några 

kännetecken är decentralisering, privatisering, markandsanpassning, ökade besparingar samt 

mål- och resultatstyrning. Utmärkande har också varit möjligheten att skapa profilerad 

utbildning inom den kommunala skolan samt att starta fristående skolor, det vill säga skolor 

med annan huvudman än stat, kommun och landsting, en utveckling som skapat större 

skillnader och konkurrens mellan skolor. Den gymnasiereform som genomfördes 1991 hade 

som syfte att skapa ett enhetligt gymnasium med 16 studieprogram som alla ger allmän 

behörighet till högskolestudier. Trots att fler elever går vidare till gymnasiet efter reformen 

jämfört med slutet av 1980-talet, kvarstår den sociala differentieringen, dvs. att barn från lägre 

samhällsklasser går vidare till gymnasiet i mindre utsträckning. Exempelvis ger de 

yrkesinriktade programmen, vilka är vanligare bland dessa barn, sällan tillträde till högre 

studier då universitet och högskolor ofta ställer högre utbildningskrav i form av särskild 

behörighet. Vidare har möjligheten att välja bland ett allt större urval av utbildningsalternativ 

gjort att kraven på både elever och föräldrar att kunna överblicka, orientera sig och göra rätt 

val ökat. Detta är något som i hög grad gynnar elever med resursstarka föräldrar från högre 

samhällsskikt (SOU, 2000:39; SOU, 2001:79).  

 

Vi kan givetvis i dagsläget inte veta vilka konsekvenser dessa reformer kan komma att få om 

några decennier, varken på individ- eller samhällsnivå. Vad som däremot dagens forskning 

tyder på är att utbildning har fått en allt större betydelse för individens möjligheter att få en 

fast förankring på arbetsmarknaden (Bäckman & Nilsson, 2007). Studier har också visat att 

utbildningsnivå har betydelse för hälsa i ett långsiktigt perspektiv (Chazelle m.fl., 2011; 

Thrane, 2006). Ofta studeras uppnådd utbildningsnivå och betyg för att mäta vilken betydelse 

skolan har för livschanser. I den här uppsatsen vill jag vidga perspektivet genom att ta fasta på 

studierelaterade förhållanden under den tidiga skolgången och undersöka deras eventuella 

samband med uppnådd utbildning och psykisk ohälsa senare i livet. Studien tar fasta på tre 

viktiga förutsättningar för att klara av skolarbetet varav två är knutna till individen själv (hur 
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man upplever skolans krav samt egen motivation) och en är kopplad till familjen (hur 

föräldrar/familjen värderar utbildning). På så sätt går uppsatsen mer i detalj in på individens 

studiemässiga förutsättningar under tidiga utbildningsår och undersöker huruvida dessa utgör 

markörer för senare vägval, livschanser och hälsa.   

 

Ett longitudinellt datamaterial som Stockholm Birth Cohort Study (”Född i Stockholm på 50-

talet”) erbjuder en unik möjlighet att studera långsiktiga effekter av skolförhållanden. 

Individerna i fokus för denna studie erfor också en skoltid präglad av förändring, i och med 

den grundskolereform som trädde i kraft 1962. En enhetlig nioårig grundskola ersatte då den 

tidigare pojk/flick/realskolan. Syftet med reformen var att minska ojämlikheten inom 

utbildning med avseende på klass och kön samt att öka den generella utbildningsnivån (Alm, 

2006). Den historiska kontext som präglar denna kohort skiljer sig givetvis från dagens 

skolförhållanden och aktuella reformer i många avseenden. Likväl kan tidiga skolvillkor, 

kopplade till både hemförhållanden och individuella förutsättningar vara av betydelse för 

individens fortsatta livsbana, något som kan antas gälla oavsett historisk kontext. Skolan utgör 

en betydande faktor under barndomen. Det är en plats där mycket tid spenderas, 

kunskapsnivåer och färdigheter ska uppnås, och där relationer och sociala roller skapas. Barns 

situation i skolan kan därmed utgöra en början på livsbanan som kan tänkas ha betydelse för 

livschanser och hälsoutfall senare i livet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån en Stockholmskohort av män och kvinnor födda 1953, 

undersöka om upplevda studiebetingelser vid tidpunkten för sjätte klass kom att få betydelse 

för fortsatta utbildningsvägar och framtida psykisk hälsa. 

 

Frågeställningar 

 

 Vilken roll spelar en hög skolmotivation samt uppfattningen att de krav som ställs i 

skolan är hanterbara för sannolikheten att vidareutbilda sig efter grundskolan?  

 

 Har en positiv inställning till högre utbildning i familjen någon effekt på sannolikheten 

att vidareutbilda sig?  

 

 Ger olika kombinationer av de tre ovan nämnda studiebetingelserna upphov till 

ytterligare effekter (interaktioner) på sannolikheten att vidareutbilda sig?  

 

 Har självupplevda studiebetingelser under tidiga skolår och/eller uppnådd utbildning 

någon koppling till psykisk ohälsa senare i livet? 

 



 4 

 

Avgränsningar 

 

Datamaterialet avser personer födda 1953 och som 1963 bodde i ett område som ungefär 

motsvarar dagens Storstockholm. Vi kan naturligtvis inte vara säkra på om resultaten även 

skulle gälla dagens barn. Samtidigt ligger det i sakens natur att det inte går att studera 

långsiktiga effekter förrän en längre tidsperiod förflutit. En rad olika faktorer spelar roll för 

utvecklande av psykisk ohälsa, både sociala och biologiska faktorer samt interaktioner mellan 

dessa. Inom ramen för en longitudinell sociologisk studie avsmalnas perspektivet här till att 

studera faktorer som föranletts av sociala förhållanden. 
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Teori och tidigare forskning 

Utbildning och hälsa i ett livsloppsperspektiv 

Hälsa följer en social gradient och påverkas i hög grad av sociala och ekonomiska faktorer 

(Marmot & Wilkinson, 2006; Berkman & Kawachi, 2000; Torssander, J. & Erikson, R. 2010). 

Forskning har visat att låg utbildning är kopplat till en högre mortalitetsrisk, men vilka 

kausala mekanismer som skulle kunna ligga bakom sambandet är ännu inte tillfullo 

konstaterade (Lager & Torssander 2012). Longitudinella studier lyfter fram möjliga 

förklaringar så som att låg utbildning i ett livsloppsperspektiv försvagar möjligheterna att 

ackumulera resurser som senare i livet skyddar mot ohälsa (Dupre, 2008; Ross & Wu, 1995, 

Lager & Torssander 2012). Studier om sociala faktorers betydelse för hälsa har också visat att 

social klass och inkomst är nära kopplade till utbildningsnivå och dessa tre faktorer hänger i 

sin tur samman med olika former av psykisk ohälsa (Chazelle m.fl., 2011; Lundberg, 1991; 

Muntaner m.fl., 2004; Thrane, 2006).  

 

Forskning har på senare år betonat betydelsen av att inte enbart fokusera på den vuxna 

populationen i studier av sociala mönster i hälsa utan också skapa förståelse för hur 

levnadsförhållanden i barndomen lägger grunden för individens framtida hälsa (Li m.fl., 

2009). Kuh m.fl., (2003) har lyft fram olika teoretiska modeller för att studera hälsa i ett 

livsloppsperspektiv. En utgångspunkt är ”riskackumulering” vilket innebär att olika typer eller 

kombinationer av exempelvis ekonomisk, social, miljömässig och/eller beteendemässig 

utsatthet på sikt skapar hälsorisker. Dessa kan ha både självständiga och klustrade effekter på 

utfallet, men det är endast när utsattheten blir klustrad som man kan tala om en ackumulerad 

risk. Inom livsloppsepidemiologi är man särskilt intresserad av utsatthet som är klustrad då 

den ofta är relaterad till individens socioekonomiska status. Ett annat perspektiv, är den s.k. 

”kedjerisk-modellen” där utsattheten följer ett kedjeförlopp: exponering för en risk leder till 

utsatthet för en annan, osv. Kedjan är inte deterministisk utan speglar istället sannolikheter där 

både mellanliggande och modifierande faktorer kan spela roll. Man kan både tala om 

kedjeförlopp av risker och kedjeförlopp av skyddande faktorer. Ett ännu inte så väl utforskat 
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begrepp inom fältet är ”motståndskraft” (resilience) som syftar till återhämtning från en utsatt 

situation/omständighet i livet. Både ”ackumulerad risk-modellen” och ”kedjerisk-modellen” 

är väletablerade teoretiska begrepp vid studiet av hur omständigheter tidigt i livet är kopplade 

till hälsoutfall på lång sikt (Kuh m.fl., 2003).  

 

Longitudinella studier med ackumulerad resursbrist som en central aspekt har under senare år 

tillämpats flitigt även inom andra områden än hälsa. Bäckman och Nilsson (2011) har 

exempelvis funnit samband som överensstämmer med teorin om ackumulerade risker där 

fattigdom och sociala problem i familjen under barndomen ökat risken för arbetslöshet i 

medelåldern. Detta samband förmedlades via mellanliggande processer under livet, men det 

visade sig även att utbildning utgjorde en viktig skyddsfaktor mot social exkludering 

(Bäckman & Nilsson, 2011). I linje med antagandet om ackumulerad resursbrist har tidigare 

forskning också visat att en elevs statusposition i kamratgruppen har betydelse för 

levnadsförhållanden i vuxen ålder, även vid kontroll för familjerelaterade förhållanden under 

uppväxten. Sambandet kan möjligtvis förklaras genom de resurser en hög statusposition i 

kamratgruppen medför, så som tillgång till och kontroll över information och inflytande över 

andra, något som kan antas påverka barnets förväntningar, ambitioner, beteenden och 

framtida val. En individ med en låg statusposition är exempelvis mer benägen att ha lägre 

förväntningar på sig själv, lägre ambitioner vilket avspeglar sig i beteenden och valsituationer 

i barndomen och även senare i livet så som utbildningsval, engagemang i nätverk, 

copingstrategier och hälsorelaterade beteenden (Almquist & Brännström, 2012).  

 

Flera longitudinella studier har också pekat på betydelsen av skolrelaterade förhållanden för 

senare utbildning och hälsa. Almquist m.fl., (2010) har studerat status i kamratgruppen och 

påvisat dess samband med sannolikheten att vidareutbilda sig. Det visar sig att barn med en 

hög socioekonomisk status samt hög status i kamratgruppen har större sannolikhet att 

vidareutbilda sig än de som inte innehar dessa resurser (Almquist m.fl., 2010). 

Statuspositioner i skolklassen har också funnits vara kopplade till psykisk ohälsa i vuxenlivet. 

Flickor med låg status i skolklassen har visats ha en högre risk för psykisk ohälsa i form av 

ångest och depression i vuxen ålder än flickor med medel eller hög statusposition i 

skolklassen (Modin m.fl., 2010). I studier om utbildning kopplat till hälsa är ofta uppnådda 

utbildningsnivåer i fokus. Att ta fasta på förhållanden som präglar studieförutsättningarna 

under de tidiga skolåren är emellertid inte lika vanligt. Några studier ha funnit att arbetsmiljön 
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i skolan på kort sikt har betydelse för barns och ungas psykiska och psykosomatiska hälsa 

(Modin m.fl., 2011; Modin & Östberg, 2007). De eventuella långsiktiga hälsokonsekvenserna 

liksom de faktorer under livsloppet som kan tänkas vara mellanliggande eller modifierande 

för ett sådant eventuellt samband är dock inte lika väl utforskade. Det finns emellertid studier 

som bekräftar att låga betyg i skolan är kopplat till utsatthet för en rad hälsorisker i vuxen 

ålder. Detta samband verkar i hög grad kunna förklaras av individuella och familjerelaterade 

faktorer under barndomen såsom socioekonomisk status, kamratrelationer, beteendeproblem 

och kognitiv förmåga (Almquist, 2012, opublicerat manuskript). Vidare har kognitiv förmåga 

i ett longitudinellt perspektiv visat sig ha samband med ohälsa och för tidig död. Då kognitiv 

förmåga är något som kan förbättras genom utbildning har IQ kommit att bli en viktig aspekt 

inom folkhälsoforskning (Lager, 2011). De individuella faktorer som den här uppsatsen tar 

fasta på, egen motivation och upplevelse av krav, kan antas vara nära kopplade till kognitiv 

förmåga. Motivation och upplevelse av att klara kraven i skolan speglar i viss mån begåvning 

i bemärkelsen att om man inte klarar skolan så tappar man sannolik motivationen efter ett tag 

samt upplever att kraven är för höga och vice versa.  En hypotes i relation till uppsatsens 

fokus kan vara att barnens uppfattning av sina möjligheter att klara studierna i grundskolan 

också påverkar huruvida de vidareutbildar sig. En högre utbildningsnivå senare i livet skapar 

en bättre och tryggare arbetssituation samt därmed ofta en bättre ekonomi vilket kan skydda 

mot långsiktiga hälsorisker. 

 

Självupplevda studiebetingelser i grundskolan 

Utgångspunkterna för denna uppsats är hur kohortmedlemmarna vid tidpunkten för sjätte 

klass uppfattade sin möjlighet att hantera kraven i skolan, sin motivation inför skolarbetet 

samt det värde som familjen tillskrev utbildning. Nedan redogörs för delar av den tidigare 

forskning som finns kring dessa aspekter av elevers tidiga studiebetingelser.  

 

Motivation 

Giota (2006) skiljer mot bakgrund av ”achievement goal theory” mellan inre och yttre 

motivation (så kallade mastery goals respektive performance goals). Hon argumenterar för att 

barn föds med en naturlig vilja att upptäcka, utvecklas och lära sig. Med en inre motivation 
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drivs man till att delta i aktiviteter eller utföra en uppgift för att man själv vill och finner det 

stimulerande. Inre motivation är också länkat till autonomi, dvs. att ha ett visst mått av egen 

kontroll och självständighet i det arbete som ska utföras eller det man ska lära sig. För yttre 

motivation bygger deltagandet istället på att man vill visa att man klarar uppgiften bättre än 

andra, att man önskar sig belöning och beröm eller att det man gör kan leda till något gott i ett 

senare skede även om motivet inte framstår som givet. Deltagandet är alltså här ett medel 

snarare än ett mål. Den inre motivationen kan dämpas om yttre faktorer, såsom deadlines, 

prov och externa mål, blir för överhängande. Även en alltför stark strävan efter yttre belöning 

kan minska den inre motivationen. Skolan kan bli en ”krock” mellan den inre motivationen 

och de yttre krav som ställs, som exempelvis lärarnas bedömningar. Elever måste således 

kompromissa med och i vissa fall ge upp sina egna inre ambitioner för vad som är möjligt 

inom skolans ramar (Giota, 2006). Utmaningen verkar här vara att behålla sin inre motivation 

i en omgivning som karakteriseras av externa krav. Samtidigt är den yttre motivationen en 

starkt drivande faktor; Giota menar att de som vill visa sig duktiga för andra är de som klarar 

sig bäst i skolan (SvD, 090519).  

 

Begreppen inom ”achievement goal theory” har studerats utifrån flera olika dimensioner och 

både inre och yttre motivation har utforskats mer finmejslat och detaljerat. Det finns dem som 

menar att man kan drivas av yttre motivation på olika sätt och om det är så att man på ett 

autonomt sätt gillar att förbättra sig och tävla med andra kan det skapa goda resultat. Är man 

däremot driven av att föräldrar eller lärare förväntar sig goda prestationer behöver inte den 

yttre drivkraften göra att skolresultaten/utbildningsnivån blir bättre (Vansteenkiste m.fl., 

2010). Denna teoretiska modell har varit ledande i forskning om motivation inom utbildning i 

flera decennier och fortfarande återstår flera aspekter värda att titta närmare på. Exempelvis 

har det visats stöd för att den yttre motivationen, ”performance goals”, skapar mindre 

benägenhet att samarbeta och större benägenhet att fuska. Vidare kvarstår frågan fortfarande 

varför den inre motivationen, ”mastery goals” –  som är karaktäristisk hos elever som skapar 

sig ett genuint intresse för kunskapsområdet och som är kopplat till mer uthållighet vid 

motgångar, mer självgående och mer samarbetsvillighet – inte nödvändigtvis leder till att man 

når de bästa resultaten (Senko m.fl., 2011). Måttet på motivation i denna uppsats fångar inte 

skillnader mellan inre och yttre motivation men frågor ur indexet som exempelvis: ”Tycker du 

att du lär dig nya saker på ett intressant sätt i skolan?” och ”Läser du ibland böcker utöver 
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läxorna som handlar om det du lärt dig i skolan?”, kan med hänvisning till redogörelsen ovan 

antas fånga inre motivation.  

 

Upplevelse av skolans krav 

Att uppleva att man kan hantera de krav skolan ställer är viktigt både för hur man ser på sin 

förmåga och för skolprestationerna. Att uppfatta kraven som övermäktiga kan sannolikt bidra 

till ett lågt självförtroende och tvivel på att man platsar i skolans värld. Karasek och Theorell 

(1990) kopplar hantering av krav i arbetslivet till hur stor kontroll individen har över 

uppgiften eller situationen, exempelvis hur kunskap och färdigheter ska användas. Den s.k. 

krav-kontroll modellen skiljer mellan fyra typer av arbetssituationer beroende på hur 

kombinationen av krav och kontroll ser ut: avspänd, passiv, aktiv eller spänd. I den passiva 

situationen är både krav och kontroll låga medan den avspända har låga krav men hög grad av 

kontroll över arbetsuppgifterna. I den aktiva situationen är kraven höga men det faktum att 

situationen också innebär en hög grad av kontroll gör att risken för skadlig stress dämpas. 

Kontrollen blir en utmaning för individen och en källa till lärande och utveckling. Nya 

förmågor lärs in som sedan gör det lättare att hantera en ny kravfylld situation. Den spända 

situationen är den minst hälsofrämjande och kännetecknas av höga krav kombinerat med låg 

grad av kontroll. Istället för att låta energin komma till användning i lärande minskar 

individens handlingsutrymme och skadliga stressreaktioner utlöses, i synnerhet om individen 

under lång tid arbetar under dessa förhållanden. Modellen har använts i studier av skolelever 

där kombinationen låg kontroll i relation till höga krav har visat sig bidra till en ökad risk för 

psykiska och psykosomatiska hälsobesvär (Modin & Östberg, 2007).  

 

I den här uppsatsens datamaterial är det inte möjligt att studera relationen mellan krav och 

kontroll. Istället kan man anta att hantering av kraven avspeglas i elevens uppfattning av sin 

kompetens. Ferla m.fl. (2009) skiljer mellan ”academic self-concept” och ”academic self-

efficacy”. Academic self-concept refererar till hur man ser på sin egen förmåga i stort, 

exempelvis: ”I jämförelse med andra i min ålder, så är jag duktig i matematik.” Academic 

self-efficacy handlar mer om tilltron till sin förmåga att klara av en konkret uppgift. 

Författarna menar att tron på den egna förmågan i stort (self-concept) är mer 

erfarenhetsorienterad då den bygger på elevens uppfattning om sin generella kompetens inom 

ett visst område, ofta baserat på den samlade erfarenheten man har. Self-efficacy anses i 
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motsats mer framtidsorienterad, i den mening att den inte är specifikt inriktad på den förmåga 

som man samlat på sig fram tills nu utan också uppfattningen av vad man tror sig kunna klara 

i framtiden (Ferla m.fl., 2009). Denna skiljelinje kan man förvisso ifrågasätta. Tilltron till den 

egna förmågan att kunna utföra en viss uppgift speglas sannolikt av vad man klarat av 

tidigare, vilket också utgör grunden för hur man ser på framtida prestationer. Likaså för hur 

man ser på sin förmåga generellt, vilket inte nödvändigtvis behöver vara erfarenhetsorienterat. 

Att tro att man på sikt kommer att kunna bemästra ett visst ämne kan influera den uppfattning 

man har om sin generella förmåga här och nu. En viktig slutsats som dras från studien är dock 

att self-concept har en betydande kausal effekt på self-efficacy, och inte vice versa (Ferla 

m.fl., 2009). Frågorna i den föreliggande studien kan utifrån dessa begrepp spegla self-

concept snarare än self-efficacy då de syftar till att fånga elevens uppfattning av sin förmåga i 

stort, exempelvis: ”Tycker du att proven i skolan är svåra?”och ”Känner du dig ofta 

misslyckad i skolan?” Viktigt att understryka är också att skolelever inte alltid har en 

homogen syn på sin egen kompetens och förmåga. På vissa områden upplever man sig 

starkare än på andra (Giota, 2006). Likväl kan det genom denna typ av studie urskiljas viktiga 

aspekter av elevers syn på sig själva och hur de lyckas i skolan, något som i sin tur kan tänkas 

påverka senare val och möjligheter i livet.  

 

Familjens syn på utbildning 

Forskningen har understrukit familjens betydelse för barns och ungas skolgång, både med 

avseende på föräldrars utbildningsnivå, men också gällande hur utbildning värderas hemifrån 

samt föräldrars möjlighet att ge barnen praktiskt stöd i skolarbetet (Coleman, 1988;  Erikson 

& Jonsson, 1996;, Davis-Kean, 2005; Hällsten 2010). De värderingar och det stöd de överför 

till sina barn inverkar också på barnens motivation för skolarbetet (Areepattamannil, 2010; 

Garg m.fl., 2002; Wentzel, 1998). James Coleman har kopplat familjens sociala kapital, det 

vill säga de relationer och nätverk som kan ge individer en viss nytta, till barnens vidare 

utbildning. Han menar att det finns en interaktion mellan humankapital, det vill säga 

föräldrars utbildning, och socialt kapital. Starka familjeband är till gagn för barnens 

utbildningsvägar, där föräldrarnas humankapital är så att säga i behov av det sociala kapitalet 

för att ge utdelning i studieframgångar för barnen (Coleman, 1988). Alm (2005) för ett 

kontrasterande resonemang i jämförelse med Coleman. I en studie av social mobilitet, menar 

hon att både kulturellt och socialt kapital var för sig har betydelse för om ett barn kommer att 
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vara socialt rörligt uppåt (göra en klassresa) eller ej. Relationen mellan de båda formerna är 

dock relativt komplex. Kulturellt kapital är i studien operationaliserat som föräldrars attityd 

till högre utbildning och socialt kapital som om föräldrarna frågar barnen vad de lärt sig i 

skolan samt om de ger praktisk hjälp med läxor. Dessa kan förvisso betraktas som relativt 

smala operationaliseringar av begreppen men det visade sig att en hög grad av kulturellt 

kapital var en värdefull tillgång i även i kombination med en låg grad av socialt kapital. För 

de individer som gjorde en klassresa var det således av vikt att föräldrarna värderade 

utbildning högt även om de inte hade möjlighet att praktiskt hjälpa sina barn med skolarbetet. 

Det omvända förhållandet, dvs. en hög grad av engagemang i skolarbetet i kombination med 

en låg tilltro till utbildning var däremot inte till barnens fördel. Författaren tolkar detta 

samband som att denna typ av socialt kapital, i form av support, inte syftade till att uppfylla 

specifika mål med högre utbildning utan mer hade att göra med föräldrarnas auktoritet och 

kontroll (Alm, 2005). Mot bakgrund av ovan kan det konstateras att både föräldrarnas syn på 

utbildning, den egna utbildningsnivån och den praktiska hjälp man får med skolarbetet har 

betydelse för individens utbildningsvägar. Familjen har således en viktig roll. Då uppsatsens 

syfte inte specifikt fokuserar på familjens betydelse för barns utbildning så har det av 

utrymmesskäl endast inkluderats en variabel som mäter detta i studien: hur familjen värderar 

utbildning. Den praktiska hjälp de ger sina barn studeras därmed inte här. 

 

Social klass 

Social klasstillhörighet utgör i den här uppsatsen en kontrollvariabel då denna kan tänkas 

påverka såväl den upplevda skolsituationen som senare utbildningschanser och psykisk hälsa. 

Social klass är ett fundamentalt begrepp när man talar om ojämlikhet inom utbildning. 

Individers utbildningsvägar är i hög grad kopplade till klassposition, föräldrars 

utbildningsnivå och yrkesposition (www.scb.se; www.skolverket.se; Erikson & Jonsson, 

1996; Buis, 2012; Lindahl, 2010). Aktuell statistik från Skolverket visar att elever med 

högutbildade föräldrar i högre grad får slutbetyg i gymnasiet än elever som har lågutbildade 

föräldrar. Efter tre års gymnasiestudier har 78 procent av barnen till föräldrar med 

eftergymnasial utbildning fått ett slutbetyg, medan andelen endast är 66 procent för dem med 

föräldrar som endast har gymnasialutbildning. För dem vars föräldrar har högst 

grundskoleutbildning är andelen allra lägst: 45 procent (Skolverkets lägesbedömning, 2011). 
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Förklaringar till den sociala snedrekryteringen till högre utbildning har berörts i många 

studier. Sociologen Göran Ahrne menar att värderingar och attityder formas mot bakgrund av 

den position föräldrar har i yrkeshierarkin. Han skiljer mellan tjänstemannayrken och 

arbetaryrken och pekar på att bland de senare är arbetsuppgifterna mer enformiga, 

kontrollerande och mindre intellektuellt stimulerande. Det kan ha till följd att föräldrar i 

arbetarklasshem värderar lydnad snarare än självständighet hos sina barn medan barn till 

föräldrar i samhällets högre sociala skikt får utvecklas och uppmuntras i självständighet och 

analytisk förmåga. Det senare förhållningssättet får således positiva följder för att lyckas 

studiemässigt och är till gagn för vidareutbildning. Synen på utbildning och framtida yrkesliv 

skiljer sig också mellan sociala klasser. Förenklat menar Ahrne att man kan tala om 

karriärperspektivet och utslitningsperspektivet. För tjänstemannayrken tenderar 

arbetsuppgifterna bli mer varierande och intellektuellt stimulerande med åren. Även 

arbetsmarknadspositionen blir stabilare och likaså är löneutvecklingen god på sikt. Inom 

arbetaryrken tenderar löneutvecklingen att plana ut långt tidigare, risken för utslitning och 

arbetsskador är större, vilket också gör att risken för att bli arbetslös ökar. Mot bakgrund av 

detta blir långsiktig planering och framtidsorientering mer fruktsam inom tjänstemannayrken 

än inom arbetaryrken. Dessa typer av värderingar kan också tänkas påverka 

utbildningsaspirationer för barnen till föräldrar med dessa olika positioner på 

arbetsmarknaden (Ahrne m.fl., 2008). 

 

Dock finns det invändningar mot detta resonemang. I sin studie om drivkrafter bakom en 

klassresa, baserad på samma datamaterial som denna uppsats, visar Alm (2006) att det utifrån 

en mindre privilegierad situation kan finnas ännu större andledning att planera långsiktigt. 

Med utgångspunkt i Ronny Ambjörnssons bok ”Mitt förnamn är Ronny” (1998) har hon 

kvantitativt studerat social mobilitet hos metropolitkorhorten. Ambjörnson skriver i den ”Den 

skötsamme arbetaren” om den kultur som kännetecknade delar av arbetarklassen decennierna 

kring förra sekelskiftet. Målmedvetenhet, planering och självkontroll var utmärkande i 

kombination med ett bildningsideal. Kunskap och bildning kunde göra det egna livet och 

samhället bättre (Ambjörnsson, 1998). Alm visar i sin studie att de barn ur arbetarklassen som 

gjort en klassresa har haft gemensamt att värdera utbildning högt, och planera långsiktigt i 

syfte att ta sig ur sin klassposition. Särskilt framträdande har också varit det sätt som deras 

föräldrar stöttat dem. De kohortmedlemmar som gjort en klassresa har upplevt markant högre 

prestationskrav från sina föräldrar jämfört med de barn ur arbetarklassen som stannat kvar i 
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sin klassposition till vuxen ålder. En särskilt betydande drivkraft kan detta ha varit för 

kohorten född 1953, då de växte upp i ett samhällsklimat präglat av efterkrigstidens optimism 

och framtidstro. Med utbildning i bagaget kunde man gå en bättre framtid till mötes och 

kanske blev det extra viktigt att ta till vara denna möjlighet om den inte självklart fanns inom 

räckhåll. Dessa aspirationer kan också i den historiska kontexten tänkas ha varit av en nästan 

utopisk karaktär. Att utifrån en mindre privilegierad position utbilda sig var ett sätt att 

nedmontera klassamhället (Alm, 2006).  

 

Sambandet mellan social klass och hälsa är som nämns i avsnittets inledning, väletablerat i 

tidigare forskning (Lundberg, 1991; Marmot & Wilkinson, 2006; Berkman & Kawachi, 

2000). Studier visar att kopplingen ofta går via olika typer av resursbrister. När man 

exempelvis studerat klasskillnader i fall av psykiska besvär har det visat sig att sambandet 

förklarats genom högre risk för arbetslöshet och ekonomisk utsatthet hos individer från lägre 

sociala skikt (Whelan, 1994). Tidigare forskning har även funnit en social gradient i 

självskattad hälsa redan i unga år, något som är väl värt att ta i beaktande då grunden för 

framtida hälsa som vuxen etableras redan under denna period (Starfield m.fl., 2002). Det finns 

således studier som bekräftar sambandet mellan både sociala klass och utbildning respektive 

sociala klass och hälsa, samband som delvis också är överlappande. Valet av social klass som 

kontrollvariabel är därmed motiverat i en studie som denna. 

 

Historisk kontext 

Som tidigare nämnts genomfördes 1962 grundskolereformen där en enhetlig nioårig 

grundskola ersatte den tidigare pojk/flick/realskolan: barnen födda 1953 gick då i lågstadiet. 

Syftet med reformen var att minska ojämlikheten inom utbildning med avseende på klass och 

kön samt att öka den generella utbildningsnivån (Alm, 2006). I stort kan man säga att detta 

infriades. I en studie där en kohort från 1925 jämförs med kohorten 1953 kan det konstateras 

att 40 procent av den senare gruppen gick vidare till gymnasium jämfört med bara 17 procent 

av dem födda 1925 (Bergryd m.fl.,1988). En utjämning i den sociala snedrekryteringen till 

utbildning kunde också skönjas mot bakgrund av reformen. Meghir och Palme (2005) har 

genom att särskilja de elever som berördes av reformen och dem som inte gjorde det kunnat 

visar på förbättringar i både utbildningsnivå och senare även inkomst, i synnerhet för elever 

med outbildade fäder. Till skillnad från de förhållanden som rådde för 1953 kohorten är det i 
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dag relativt ovanligt att inte gå vidare till gymnasium. Ungefär 98 procent av dagens 

grundskoleelever går vidare till gymnasiet (SOU, 2000:39) medan motsvarande andel i 

studiens kohort endast uppgick till 40 procent (Alm, 2006). 

Metod och data 

Stockholm Birth Cohort Study 

Datamaterialet som använts i studien är hämtat från Stockholm Birth Cohort Study (”Född i 

Stockholm på 50-talet”), en databas som skapades 2004-2005 utifrån en matchning av två 

datamaterial. Den första heter ”Metropolitstudien” och består av 15,117 individer födda 1953 

och folkbokförda i Stockholm 1963. Medlemmarna i denna kohort deltog under skoltiden i en 

enkätundersökning 1966 då de var 12-13 år gamla. Studien som kallades 

”Skolundersökningen” innefattade många olika områden av barnens liv, som exempelvis 

attityder till skolan, vänskapsrelationer, fritidsaktiviteter samt förväntningar och 

förhoppningar på hur deras framtid skulle bli. Inom ramen för skolundersökningen gjordes 

också ett kognitivt test bestående av tre delar, verbalt, spatialt och numeriskt. 

Skolundersökningen hade ett externt bortfall på 11 procent, där kohortmedlemmarna av olika 

anledningar inte deltog i studien (Stenberg m.fl., 2007). Förutom att delta i två ytterligare 

enkätundersökningar (1968 och 1985) följdes individerna i Metropolitstudien sedan upp i 

olika register vad gäller förlossningsdata, socioekonomiska förhållanden i barndomen såsom 

boendeort, föräldrarnas utbildning yrke och inkomst samt eventuell kriminalitet. Vidare 

registeruppföljning innefattade ansökningar till och examen från gymnasium och högskola. 

När individerna nått vuxen ålder samlades det också in information om deras arbete, inkomst, 

boendeform, antal barn, sjukskrivningar, socialbidrag, kriminalitet och sjukhusvistelse på 

grund av psykisk och fysisk ohälsa fram till 1983 (Stenberg m.fl., 2007).  

 

Det andra datamaterialet som matchats mot Metropolitstudien heter ”Hälsa Sjukdom Inkomst 

och Arbete” (HSIA). Den inkluderar alla svenska invånare födda före 1985 och som var vid 

liv och boende i Sverige 1980 och/eller 1990. HSIA innehåller information om bland annat 

inkomst, arbete och arbetslöshet, hälsa och mortalitet. Den innefattar således även de som 
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ingick i Metropolitkohorten och genom en ”sannolikhetsmatchning” kopplade man 

information som fanns i samma form i båda databaserna, exempelvis yrke och boendeort. Ifall 

informationen var likadan på båda ställen antogs det med 90 procents sannolikhet att det var 

samma person (www.stockholmbirthcohort.su.se). Efter matchningen har databasen ”Född i 

Stockholm på 50-talet” skapats vilken ger möjlighet att longitudinellt studera sambandet 

mellan sociala omständigheter i barndomen och olika utfall i vuxenlivet för 14 294 individer; 

7305 män och 6989 kvinnor (Stenberg m.fl., 2007).  

 

1986 var det en relativt omfattande debatt i media kring Metropolitstudien och dess eventuella 

kränkning av individernas personliga integritet. Detta ledde till att Metropolitstudien 

avidentifierades. Etikfrågorna rörande studien har flera gånger utretts och man har kommit 

fram till att anonymiteten hos medlemmarna i studien aldrig har rubbats varken under 

undersökningsprocessen eller under matchningen av de två materialen (Stenberg m.fl., 2007).  

 

Elevernas upplevda skolsituation har operationaliserats utifrån tre frågebatterier i 

Skolundersökningen 1966. Samtliga var förkodade som index med poängsummor som var 

och en löpte mellan 0 och 10. Det är alltså inte möjligt att analysera enskilda items. Följande 

delfrågor ingår i de tre respektive indexen: 

 

Familjens syn på utbildning 

1. Tror dina föräldrar att en högre utbildning ger en säkrare framtid? (Ja=1; Nej=0) 

2. Tycker du att det ska bli skönt att sluta skolan och börja jobba? (Ja=0; Nej=1) 

3. Tycker dina föräldrar att du ska söka till gymnasiet senare? (Ja=1; Nej=0) 

4. Tycker du att det är bättre att vara kvar i skolan än att börja arbeta? (Ja=1; Nej=0) 

5. Tycker dina föräldrar att man kan klara sig bra idag utan en högre utbildning? 

(Ja=0; Nej=1) 

6. Tycker du att det är viktigare att tjäna mycket pengar än att få en utbildning? 

(Ja=0; Nej=1) 

7. Tycker dina föräldrar att brist på utbildning är ett handikapp om vill ta sig vidare i 

livet? (Ja=1; Nej=0) 

8. Tycker dina föräldrar att man har liten nytta av en formell utbildning på arbetet? 

(Ja=0; Nej=1) 

9. Om du skulle kunna välja mellan skola och jobb, skulle du då välja skola? (Ja=1; 

Nej=0) 

10 Tycker dina föräldrar att du ska gå vidare till en annan skola efter grundskolan? 

(Ja=1; Nej=0) 
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Upplevelse av krav 

1. Tycker du att proven i skolan är svåra? (Ja=0; Nej=1) 

2. Oroar du dig ofta för saker i skolan? (Ja=0; Nej=1) 

3. Tycker du att det är jobbigt att svara på frågor i skolan? (Ja=0; Nej=1) 

4. Känner du dig ibland ensam i skolan? (Ja=0; Nej=1) 

5. Tycker du ibland att det är svårt att svara rätt när läraren ställer frågor till dig? 

(Ja=0; Nej=1) 

6. Ger du ofta upp när en uppgift i skolan är för svår? (Ja=0; Nej=1) 

7. Är du ibland rädd för att inte förstå det som sägs på lektionerna? (Ja=0; Nej=1) 

8. Blir du ofta trött när du har prov i skolan? (Ja=0; Nej=1) 

9. Känner du dig ofta misslyckad i skolan? (Ja=0; Nej=1) 

10. Skulle du hellre vilja gå i en annan skola än den du går i nu? (Ja=0; Nej=1) 

 

Ett item i frågan: ”Känner du dig ibland ensam i skolan?” kan tänkas ligga utanför detta 

tema. Den sista frågan: ”Skulle du hellre vilja gå i en annan skola än den du går i nu?” kan 

antas syfta på att man inte klarar skolarbetet men också eventuellt att man känner sig otrygg 

på grund av mobbing eller liknande. I och med index-kodning var det dock inte möjligt att 

utesluta dessa frågor.  

 

Motivation för skolarbetet 

1. Läser du ibland andra böcker än textböcker om sådant som du studerat i skolan? 

(Ja=1; Nej=0) 

2. Tycker du att du lär dig saker på ett intressant sätt i skolan? (Ja=1; Nej=0) 

3. Tycker du att du får för mycket läxor? (Ja=0; Nej=1) 

4. Är det jobbigt att gå till skolan på morgonen? (Ja=0; Nej=1) 

5. Gillar du att ha prov i skolan? (Ja=1; Nej=0) 

6. Tycker du att tiden går långsamt i skolan? (Ja=0; Nej=1) 

7. Händer det att du skippar läxor du tycker är tråkiga? (Ja=0; Nej=1) 

8. Sitter du ofta och tänker på annat när du borde skriva eller räkna matte i skolan? 

(Ja=0; Nej=1) 

9. Tycker du att du måste lära dig mycket onödigt i skolan? (Ja=0; Nej=1) 

10. Tycker du att läxor är tråkiga? (Ja=0; Nej=1) 

 

Varje index för de tre skolvariablerna har dikotomiserats för att kunna urskilja ett högt värde. 

På samtliga frågor kunde ”svarspoängen” variera mellan 0 och 10. Dessa kodades som att de 

15-20 procent med högst ”poäng” fick värdet 1 och övriga fick värdet 0. En relativ 

dikotomisering har fördelen att man kan urskilja mer tydligt vad ett högt värde bär med sig i 

sin relation till den beroende variabeln. Ett annat alternativ hade varit att koda utifrån en 
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absolut indelning exempelvis, 0-5 poäng indikerar negativ attityd till högre utbildning från 

familjen och 6-10 indikerar en positiv attityd. Fördelen med den relativa dikotomiseringen, är 

att man garaterar ett tillräckligt antal respondenter i varje kategori, 15-20 procent. Att göra 

analyser där någon eller några kategorier har ett mycket lågt antal svarande ger en markant 

sämre tillförlitlighet till de antagande som görs.  

 

Följande kodningar gjordes: 

Familjens syn på utbildning:  

Värden mellan 8 och 10 på indexet klassificerades som att familjen hade en positiv attityd till 

högre utbildning (14,8 procent; n =3323) och kodades 1. Resterande index-värden (0-7) 

kodades 0.  

 

Upplevelse av krav: 

Värden mellan 9 och 10 på indexet klassificerades som att individen upplevde kraven i skolan 

som rimliga (n i kategori 1=2662) och kodades 1. Resterande index-värden (0-8)  kodades 0.  

 

Motivation: 

Värden mellan 8 och 10 på indexet klassificerades som att individen hade en hög motivation i 

skolarbetet (n i kategori 1=2264) och kodades 1. Resterande index-värden (0-7) kodades 0.  

 

Det hade varit motiverat att göra en faktoranalys av alla enskilda items för att kontrollera 

överenstämmelsen mellan frågorna i, det vill säga om de är indikatorer på samma 

begrepp/tema. Då det i grundmaterialet inte gick att urskilja svaren på de specifika frågorna 

var detta dock inte möjligt.  

 

Utfallsvariabel- utbildningsnivå 

I uppsatsen analyseras utbildningsnivå år 1990 både som utfallsvariabel och som 

kontrollvariabel i analysen av psykisk ohälsa. För att mäta individernas högsta utbildning har 

SUN (Svensk utbildningsnomenklatur) använts. Det är en klassificering av utbildning, 
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framtagen i slutet av 60-talet och används av SCB för klassificering av befolkningens 

utbildning. År 1998-1999 gjordes en revidering för att anpassa den till den internationella 

standarden för utbildningsklassificering, ISCED 97 (www.scb.se). Kategoriseringen är 

mycket detaljerad gällande både nivå och inriktning på utbildningen. För denna uppsats är 

syftet att analysera nivåskillnader, det vill säga vilken utbildningsnivå individer uppnått mot 

bakgrund av olika faktorer under grundskoletiden och därför har det här skapats en variabel 

som bara tar hänsyn till nivåkategorierna och inte till de specifika utbildningsinriktningarna. I 

uppsatsen kodades variabeln om i färre kategorier enligt Tabell 1.  

Tabell 1. Kodning av utbildningsvariabeln  

Ursprunglig nivåkodning i SUN Kodning i uppsatsen 

1= Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år 

1=Grundskoleutbildning 
2= Förgymnasial utbildning 9 (10) år  

3= Gymnasial utbildning, högst 2-årig 
2= Gymnasieutbildning 

4=Gymnasial utbildning, längre än 2 år men max 3 år. 

5=Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 

3=Högskoleutbildning 6=Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre 

7= Forskarutbildning  

 

I uppsatsens analyser har dikotoma utfallsvariabler använts för att indikera fullgjord 

gymnasieutbildning eller ej samt fullgjord högskoleexamen eller ej. Det blir således den 

slutgiltiga examen som blir nivåindelningen. Ett problem med denna analytiska strategi är att 

en förutsättning för att gå vidare till högskola är att man har en gymnasieexamen. I analysen 

av högskoleutbildning som utfall ska det då avvägas ifall de med högskoleutbildning ska 

jämföras med gymnasie- men inte högskoleutbildade eller med hela gruppen, alltså även dem 

som endast har grundskoleutbildning och alltså inte är kvalificerade att söka till högskolan. I 

den här studien har de med högskoleexamen jämförts med hela gruppen då ett alltför stort 

antal respondenter skulle ha gått förlorat om endast gymnasieutbildade hade inkluderats.  

Dock gjordes en kompletterande analys av det slaget. Resultaten från denna finns inte med 

som tabell i uppsatsen men diskuteras i resultatavsnittet. 
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Utfallsvariabel-psykisk ohälsa 

Utfallsvariabel i undersökningen är psykisk ohälsa, vilket har operationaliserats utifrån ett 

utdrag ur Patientregistret som täcker alla landsting i Sverige. Utfallet har här definierats 

utifrån huruvida man varit inlagd på sjukhus minst en natt till följd av en diagnos för ångest 

och/eller depression, under perioden 1981-2007. Diagnoserna bygger på ”International 

Classification of Diseases” (ICD), vilket är en välanvänd och accepterad metod att klassificera 

sjukdomar. I den här uppsatsen är följande versioner av ICD aktuella: 8 (1981-1986), 9 (1987-

1996) och 10 (1997-2007). Valet av diagnoser är gjort i enlighet med Modin m.fl. (2011), där 

utgångspunkt har tagits i ICD 10 varpå konverteringstabeller har använts för att översätta 

dessa diagnoser till motsvarande koder i ICD 8 och ICD 9. Följande diagnoser är 

representerade:   

 

Ångest  

ICD10 (diagnoser ställda 1997-2007): F40.0 (Agorafobi), F40.1 (Social fobi), F40.2 

(Specifika fobier), F41.0 (Paniksyndrom), F41.1(Generaliserat ångestsyndrom), F42.0 

(Tvångssyndrom präglat av tvångstankar), F42.1 (Tvångssyndrom präglat av 

tvångshandlingar), F43.0 (Akut stressreaktion), F43.1 (Posttraumatisk stressyndrom). 

ICD9 (diagnoser ställda 1987-1996): 300A, 300C, 300D , 308B , 308C , 308D , 308E , 308F , 

309,8 . 

ICD8 (diagnoser ställda 1981-1986): 299 , 300.0 , 300.2 , 300.3 , 306.9 , 307,308 , 781.5 . 

 

Depression 

ICD10 (diagnoser ställda 1997-2007): F32.0 (Lindrig depressiv episod), F32.1 (Medelsvår 

depressiv episod), F32.2 (Svår depressiv episod utan psykotiska symtom), F32.3 (Svår 

depressiv episod med psykotiska symtom), F32.8 (Andra specificerade depressiva episoder), 

F32.9 (Depressiv episod, ospecificerat), F33.0 (Recidiverande depression, lindrig episod), 

F33.1 (Recidiverande depression, medelsvår episod), F33.2 (Recidiverande depression, svår 

episod utan psykotiska problem), F33.3 (Recidiverande depression, svår episod med 

psykotiska problem), F33.4 (Recidiverande depression, utan aktuell symtom), F33.8 (Andra 

specificerade recidiverande depressioner), F33.9 (Recidiverande depression ospecificerad) 
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ICD9: (diagnoser ställda 1987-1996): 296.1 , 296.6 , 296.9 , 298.0 , 300.4 , 311  

ICD8: (diagnoser ställda 1981-1986): 296.0 , 296.1 , 296.2 , 296.8 , 296.9 , 298.0 , 300.4 , 

790.2  

 

Utfallet har en låg prevalens då inläggning på sjukhus för ångest och depression inte är så 

vanligt förekommande. Viktigt att påpeka är att måttet på ångest och depression inte på ett 

heltäckande sätt fångar förekomsten av allvarlig psykisk ohälsa i vuxen ålder då den bara 

innefattar slutenvård. Det kan alltså finnas individer som klassificerats som ”friska” i 

materialet, men som upplevt symtom utan att söka hjälp eller som enbart sökt hjälp inom 

ramen för öppenvården. 

 

Kontrollvariabler 

I analyserna används följande kontrollvariabler: kön, social klass (1963), familjetyp och antal 

syskon (1964, båda från inkomstregistret) samt resultat på kognitivt test (1966). 

Socialgruppstillhörighet är baserad på den så kallade bostadsföreståndarens yrkesstatus enligt 

dominansprincipen. I de flesta fall rör det sig om faderns yrke men i de fall där modern hade 

en högre yrkesstatus eller där faderns information saknades användes istället moderns 

information. Familjetyp ger information om vilka medlemmar som hushållet bestod av och är 

också en indikator på klass. Att leva som ensamstående förälder under den aktuella 

tidsperioden var betydligt svårare från ett socio-materiellt perspektiv än vad det är idag. 

Likaså kan många syskon tyda på en mindre fördelaktig skolsituation då det indikerar mindre 

tid till skolstöd från föräldrarna. Variablerna konstruerades enligt följande: Kön delades in i 

pojke och flicka. Social klass delades in i fyra grupper: outbildad arbetare, yrkesutbildad 

arbetare, lägre medelklass och övre medel och överklass. Familjetyp utgörs av två kategorier: 

bor med båda föräldrarna/bor i ombildad familj. Antal syskon består av två kategorier: 0-2 

syskon, fler än 2 syskon. Maxpoäng på vart och ett av de tre kognitiva testen (verbalt, spatialt 

och numeriskt) var 40 vilket innebär en samlad maxpoäng av 120 poäng för alla tre testen. I 

datamaterialet varierade poängen mellan 2 och 116. Denna poängsumma delades in i 

tredjedelar. 
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Data och analys - förtjänster och brister 

En viktig reflektion att göra vid alla typer av studier, men kanske i synnerhet i en 

standardiserad enkätstudie där frågekonstruktionen inte kan omarbetas i efterhand, är i vilken 

utsträckning datamaterialet och metoden som används ger svar på de ursprungliga 

frågeställningarna. Som beskrevs tidigare i avsnittet är de frågor som mäter subjektivt skattad 

skolsituation hopslagna till ett index (och delfrågorna som indexen bygger på finns inte 

tillgängliga i materialet) vilket omöjliggör faktoranalys uteslutande av enskilda items. 

Frågorna inom varje index kan i flera fall uppfattas som mycket likartade och det blir oklart 

på vilket sätt det är tänkt att de ska skilja sig från och komplettera varandra. Exempel på detta 

finns i indexet som mäter familjens attityd till utbildning:  

 Tycker du att det är bättre att vara kvar i skolan än att börja arbeta? 

 Tycker du att det ska bli skönt att sluta skolan och börja jobba?  

Detta kan tolkas som samma fråga men omformulerad. Det kan finnas ett syfte med att de 

utformats så likartad men det finns inte förklarat eller motiverat i kodböckerna. Likaså är det 

oklart på vilket sätt frågorna nedan är tänkta att komplettera varandra:  

 Tror dina föräldrar att en högre utbildning ger en säkrare framtid?  

 Tycker dina föräldrar att man kan klara sig bra idag utan en högre utbildning?  

 Tycker dina föräldrar att brist på utbildning är ett handikapp om man vill ta sig vidare 

i livet?  

Det finns också exempel på frågor, som exempelvis nedan, där innebörden i sig är otydlig. 

Vad menar man exempelvis med ”en annan skola efter grundskolan”? Antagligen avses 

gymnasiet men det framgår inte vidare tydligt för respondenten.  

 Tycker dina föräldrar att du ska gå vidare till en annan skola efter grundskolan?  

Då frågorna är standardiserade går det inte att förbättra validiteten men man kan tänka sig att 

denna frågekonstruktion gjorde att eleverna svarade relativt likartat på delfrågorna, då de 

efterfrågade ungefär samma sak. Det kan leda till att variationen i svaren inom varje fråga inte 

blev så stor, antagligen svarade man lågt på många frågor eller högt på många frågor. 

Skolvariablerna var relativt positivt snedfördelade, i synnerhet variablerna för föräldrars syn 

på utbildning samt upplevelse av krav i skolan, vilket bekräftar detta. 
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Variabeln för klassificering av utbildning, SUN, är en etablerad metod för att mäta utbildning 

vilket också underlättar internationella jämförande studier. En förtjänst är dess detaljerade 

klassificering vilket gör att man kan urskilja flertalet viktiga aspekter av utbildning, och 

koncentrera det för sammanhanget viktiga, i det här fallet enbart utbildningsnivå.  
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Selektionsprocess av variabler 

De statistiska analyserna omfattar endast de respondenter som hade information på samtliga 

variabler som ingår i studien, således har ett visst internt bortfall ägt rum. Av ett ursprungligt 

urval på 14 294 kvarstod 11 182 individer då respondenter med internt bortfall sorterats bort. 

Dessa utgör den slutgiltiga studiepopulationen. I Tabell 2 redovisas de interna bortfallen för 

var och en av variablerna Då fördelningen i princip ser likadan ut för ursprunglig och 

slutgiltig population kan det konstateras att bortfallet inte förefaller vara systematiskt   

Tabell 2. Redovisning av bortfall  

Variabelnamn Ursprungligt urval Slutgiltigt urval  
 N Procent N Procent 

Familjens syn      
Positiv 3323 28.0 3144 28.1 
Övriga 8526 72.0 8038 71.9 
Upplevelse av krav     
Hanterbara krav 2662 20.9 2409 21.5 
Övriga 10067 79.1 8773 78.5 
Motivation     
Hög 2264  17.8 2034 18.2 
Övriga 10461 82.2 9148 81.8 
Kön     

Pojkar 7305 51.1 5737 51.3 

Flickor 6989 48.9 5445 48.7 

Social klass     
Outbildad arbetare 2294 16.5 1806 16.2 
Yrkesutbildad arbetare 3160 22.7 2549 22.8 
Lägre medelklass 6062 43.6 4900 43.8 
Övre medel– och överklass 2399 17.2 1927 17.2 
Familjetyp     
Bor med båda biologiska föräldrarna 12813 89.7 10301 92,1 
Bor i ombildad familj 1478 10.3 883 7.9 
Syskon     
Högst två syskon 12481 87.3 9817 87.8 
Fler än två syskon 1813 12.7 1365 12.2 
Utbildning     
Grundskoleutbildning 2674 19.3 2023 18.1 
Gymnasial utbildning 6093 44.0 4899 43.8 
Eftergymnasial utbildning 5081 36.7 4260 38.1 
Ångest/depression     
Nej 13864 97.0 10864 97.2 
Ja 430 3.0 317 2.8 
Kognitiv förmåga     
Tredjedel med lägst resultat 4826 37.8 4036 36.1 
Tredjedel med medelresultat 4525 35.4 4036 36.1 
Tredjedel med högst resultat 3422 26.8 3110 27.9 
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Resultat 

Logistiska regressionsanalyser 

I uppsatsen genomförs analyserna med hjälp av logistisk regression. I det här sammanhanget 

undersöks oddset att få en gymnasieexamen respektive högskoleexamen givet de tre olika 

variablerna som speglar individens skolbetingelser vid tidpunkten för sjätte klass. Kön, social 

klass, familjetyp, antal syskon samt kognitiv förmåga utgör kontrollvariabler. Vidare 

undersöks också sambandet mellan situationen i grundskolan och oddset att drabbas av 

psykisk ohälsa i form av ångest och/eller depression i vuxen ålder. I dessa analyser är 

kontrollvariablerna, utöver de ovan nämnda, även utbildningsnivå.  

 

I en logistisk modell visar oddskvoter sannolikheten för att något ska inträffa i förhållande till 

att det inte inträffar. Oddsen som estimaten visar jämförs med en referensgrupp som alltid 

antar värdet 1. Om sannolikheten för att något ska inträffa är högre än för referensgruppen blir 

oddskvoten mer än 1 och om sannolikheten är mindre än för referensgruppen blir värdet 

mindre än 1. Oddsen kan dock aldrig understiga 0. Modellerna visar också signifikansvärden. 

För att undersöka hur tillförlitligt estimaten är har de signifikanstestats med hjälp av ett Chi2 

test. Signifikansvärde på promillenivån anger exempelvis en mycket liten risk att estimatet i 

modellen inte är tillförlitligt (Edling & Hedström, 2003). I uppsatsens analyser visas 

signifikansvärden på promillenivå, på en procentnivå och fem procents nivå.  

 

Gymnasieutbildning 

I Tabell 3 nedan visas oddskvoter för sambandet mellan de tre studiebetingelserna i 

grundskolan och att fullfölja gymnasiet. I den ojusterade modellen längst till vänster i tabellen 

framgår att familjens syn på utbildning är starkt kopplat till oddset att genomgå 

gymnasieutbildning. För de vars familj hade en positiv inställning till utbildning var det mer 

än tre gånger så vanligt att slutföra gymnasiet jämfört med övriga elever . Att uppleva kraven 

i skolan som hanterliga är också signifikant koppat till oddset att slutföra gymnasiet. Det var 

nästan två gånger så vanligt att slutföra gymnasiet bland de som upplevde kraven i skolan som 
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hanterliga jämfört med övriga elever.. Egen motivation för skolarbetet uppvisar ett relativt sett 

lägre estimat men är likväl signifikant. Estimatet visar att det var 39 procent vanligare att 

slutföra gymnasiet för de som kände sig högt motiverad i skolarbetet jämfört med övriga 

respondenter. Samtliga kontrollvariabler är också signifikant kopplade till utfallet. 

 

Estimatet för familjens syn på utbildning sjunker när kontrollvariablerna förs in i Modell 1. 

Detta indikerar att familjens syn kan ha fått ett oförtjänt stort förklaringsvärde i den ojusterade 

modellen och att delar av detta förklaringsvärde kan tillskrivas kontrollvariablerna, dvs. social 

klass, antalet syskon, familjetyp och kognitiv förmåga. Dock kvarstår ett signifikant estimat 

även i Modell 1 vilket tyder på att familjens syn ändå spelar roll i sammanhanget. I Modell 2 

sjunker estimatet för upplevelsen av krav från 1.94 till 1.45; ett visst förklaringsvärde kan 

således tillskrivas kontrollvariablerna där också. Samma mönster återfinns också i Modell 3, 

men där är skillnaden mellan estimaten i ojusterad och justerad modell endast marginell. I den 

ömsesidigt justerade Modell 4, där samtliga skolvariabler analyseras tillsammans, sjunker 

samtliga estimat för de tre skolbetingelserna jämfört med när de analyseras var för sig, vilket 

tyder på ett visst mått av överlappning mellan de tre aspekternas förklaringsvärde. 

 

Det kan också tänkas att olika kombinationer av skolbetingelser samspelar i sin betydelse för 

senare utbildning och därför testas också interaktioner av de tre skolbetingelserna. 

Interaktionsvariabler har skapats genom att multiplicera de olika skolvariablerna med 

varandra (familjens syn*upplevelse av krav; upplevelse av krav* motivation; familjens syn* 

motivation). Dessa återfinns längst ner i tabellen. Varje enskild interaktionsanalys bygger på 

en modell där de två huvudtermerna samt interaktionstermen ingår. 
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Tabell 3. Sambandet mellan de olika skolvariablerna och gymnasieutbildning, baserat 

på logistisk regressionsanalys (n=11,182). 

Oberoende variabler Ojusterad 

OR 

Modell 1 

OR 

Modell 2 

OR 

Modell 3  

OR 

Modell 4 

OR 

Familjens syn positiv (ref: övriga) 3.54*** 2.23***  

 

 2.19*** 

Hanterbara krav (ref: övriga) 1.94***  1.45*** 

 

 1.30*** 

Hög motivation (ref: övriga) 1.39***   1.35*** 

 

1.16** 

Kön (ref: pojke) 1.49*** 1.66*** 1.70*** 1.64*** 1.69*** 

Social klass      

Outbildad arbetare (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Yrkesutbildad arbetare 1.39*** 1.24** 1.25** 1.26** 1.23** 

Lägre medelklass 2.23*** 1.66*** 1.75*** 1.77*** 1.65*** 

Övre medel och överklass 5.82*** 3.50*** 3.80*** 3.88*** 3.46*** 

Familjetyp (ref: ombildad familj)      

Bor med båda biologiska föräldrarna 1.47*** 1.41*** 1.38*** 1.40*** 1.39*** 

Syskon (ref: högst två syskon)      

Fler än två syskon 0.62*** 0.72*** 0.71*** 0.69*** 0.72*** 

Kognitiv förmåga      

Tredjedel med högst resultat (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tredjedel med medelresultat 0.48*** 0.56*** 0.54*** 0.52*** 0.58*** 

Tredjedel med lägst resultat 0.19*** 0.27*** 0.24*** 0.23*** 0.28*** 

Interaktionseffekter      

Fam * krav     IS 

Krav* motivation     IS 

Fam * motivation     IS 

*=Signifikant på 5 % nivå **= Signifikant på 1% nivå ***=Signifikant på 0.1% nivå 
IS= icke signifikant  

 

Ingen interaktionsterm är signifikant vilket innebär att det inte finns någon ytterligare effekt 

av kombinationen av skolbetingelser för sannolikheten att slutföra gymnasiet. Viktigt att lyfta 

fram är dock att interaktionsanalyser bygger på huvudeffekterna av variablerna multiplicerade 

med varandra. Detta innebär att man tittar på kombinationen av höga värden på båda 

variablerna (1*1), exempelvis positiv syn på utbildning i familjen på den ena variabeln och 

hög motivation på den andra variabeln, i jämförelse med alla övriga kombinationer i en 
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samlad referenskategori: negativ familjesyn-låg motivation (0*0), positiv familjesyn-låg 

motivation (1*0), negativ familjesyn-hög motivation (1*0). För att få en mer finmejslad 

analys av skillnaden mellan dessa kombinationer visas nedan en fyrfältstabell med varje 

möjlig kombination var för sig i förhållande till referenskategorin 0*0, alltså lågt värde på 

båda variablerna. Det ger en mer nyanserad bild eftersom det blir tydligt inte bara hur 

kombinationen högt och högt skiljer sig från denna utan också hur övriga kombinationer 

förhåller sig. 
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Tabell 4a. Kombinationer av familjens syn och upplevelse av krav i relation till 

gymnasieutbildning, baserat på logistisk regressionsanalys (n=11,182).  

 Övriga Hanterbara krav 

Övriga  1.00 (ref) 1.43*** 

Familjens syn positiv  2.87*** 4.62*** 

 

 

Tabell 4b. Kombinationer av upplevelse av krav och motivation i relation till 

gymnasieutbildning, baserat på logistisk regressionsanalys (n=11,182). 

 Övriga Hög motivation 

Övriga 1.00 (ref) 1.24* 

Hanterbara krav 1.79*** 2.09*** 

 

 

Tabell 4c. Kombinationer av familjens syn och motivation i relation till 

gymnasieutbildning, baserat på logistisk regressionsanalys (n=11,182). 

 Övriga Hög motivation 

Övriga  1.00 (ref) 1.14* 

Familjens syn positiv  3.15*** 3.87*** 
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Vad som framgår tydligt i samtliga fyrfältstabeller ovan är att kombinationen 1+1, det vill 

säga högt värde på båda variablerna indikerar en markant och signifikant högre sannolikhet att 

gå vidare till gymnasiet jämfört med att ha ett lågt värde på bägge variabler. Som tidigare 

bekräftats av interaktionsanalysen (Tabell 3) finns det emellertid ingen multiplikativ effekt på 

utfallet. Intressant att notera från Tabell 4a-c är dock att: a) även för de som uppfattar kraven i 

skolan som hanterbara  är oddsen för gymnasieutbildning relativt låg om föräldrarnas 

inställning till utbildning inte är positiv, b) de som har hög motivation men upplever kraven i 

skolan som icke hanterbara  har förhållandevis låga odds för gymnasieutbildning, c) även 

bland de som har hög motivation är oddsen för gymnasieutbildning relativt låg om 

föräldrarnas inställning till  utbildning inte i hög grad är positiv.  

 

Högskoleutbildning 

I Tabell 5 nedan analyseras de tre studiebetingelsernas samband med högskoleutbildning. I 

den ojusterade modellen framgår att för de vars familj hade en positiv inställning till 

utbildning vid tidpunkten för när de gick i sjätte klass var det 3.56 gånger vanligare att de 

senare skaffade sig en högskoleexamen jämfört övriga respondenter . Estimatet för krav följer 

samma mönster som för gymnasieutbildning: det var 2.15 gånger vanligare bland de som 

upplevde skolans krav som hanterbara  att senare genomgå högskoleutbildning jämfört med 

övriga. Bland de som uppgav hög motivation var det 1.45 gånger vanligare att senare ta en 

högskoleexamen i jämförelse med som inte uppgav en hög motivation. Alla tre indikatorer på 

skolbetingelser är signifikant kopplade till utfallet på promillenivå. Samtliga kontrollvariabler 

är också signifikanta i den ojusterade modellen. 

 

Estimaten för familjens syn på utbildning och upplevelse av skolans krav sjunker när de 

justeras för i Modell 1 respektive Modell 2. En del av förklaringsvärdet kan således tillskrivas 

kontrollvariabler även i analysen för högskoleutbildning. För familjens syn på utbildning 

sjunker estimatet exempelvis från 3.56 till 2.19 mellan den ojusterade modellen och Modell 1. 

Konstanthållet för övriga variabler så var det för en elev vars familj har en positiv inställning 

till utbildning mer än dubbelt så vanligt att ta en högskoleexamen än för en elev vars familj 

inte hade en lika positiv syn . Estimatet för motivation kvarstår dock som oförändrat i mellan 

den ojusterade modellen och Modell 3. Det kan tolkas som att motivation är relativt personligt 

och i lägre grad påverkas av kön och klass än vad de övriga skolförutsättningarna gör. 
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Estimatet för motivation sjunker dock i likhet med de övriga skolvariablerna i Modell 4 vid 

ömsesidig justering för varandra. Således kan det antas finnas en viss överlappning mellan 

dessa variabler i dess förklaringsvärde av vidareutbildning. 

 

Som tidigare beskrivits i metodavsnittet, har utfallsvariabeln högskoleexamen kodats så att de 

som tagit högskoleexamen har jämförts med hela gruppen, både de med högst gymnasium och 

de med högst grundskola. Med denna ansats finns dock en risk att en del av den effekt som 

framkom för sambandet mellan skolvariablerna och sannolikheten att ta en gymnasieexamen 

följer med när övergång till högskola undersöks. För att mer renodlat undersöka vilken unik 

effekt de studerade studiebetingelserna har på sannolikheten att ta en högskoleexamen 

genomfördes också en analys där endast de som hade gymnasieutbildning (och alltså var 

kvalificerade att fortsätta till högskolan) inkluderades i analysen, totalt 9159 individer. 

Samtliga tre estimat för de olika studiebetingelserna sjunker i denna analys, både i den 

ojusterade modellen och i de ömsesidigt justerade modellerna. (Av utrymmesskäl redovisas 

inte denna tabell i uppsatsen). Det kan således antas att de som inte har gymnasieutbildning 

hamnar tillsammans med de som har det i referensgruppen och drar på så vis ned gruppens 

genomsnittliga sannolikhet att gå vidare till högre utbildning.  
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Tabell 5. Sambandet mellan de olika skolvariablerna och högskoleutbildning, baserat på 

logistisk regressionsanalys (n=11,182) 

Oberoende variabler Ojusterad 

OR 

Modell 1 

OR 

Modell 2 

OR 

Modell 3  

OR 

Modell 4 

OR 

Familjens syn positiv(ref: övriga) 3.56*** 2.19*** 

 

 

 

 2.06*** 

Hanterbara krav (ref: övriga)   2.15*** 

 

 1.65*** 

 

 1.47*** 

Hög motivation ( ref: övriga) 1.45*** 

 

  1.47*** 1.21** 

Kön ( ref: pojke) 1.18*** 1.35*** 1.40*** 1.32*** 1.40*** 

Social klass      

Outbildad arbetare (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Yrkesutbildad arbetare 1.54*** 1.41*** 1.42*** 1.43*** 1.39** 

Lägre medelklass 2.91*** 2.21*** 2.31*** 2.36*** 2.18*** 

Övre medel och överklass 7.74*** 5.02*** 5.35*** 5.51*** 4.95*** 

Familjetyp      

Bor i ombildad familj (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Bor med båda biologiska föräldrarna 1.60*** 1.36*** 1.30** 1.34*** 1.34** 

Syskon      

Högst två syskon (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fler än två syskon 0.72*** 0.84* 0.81** 0.72** 0.85* 

Kognitiv förmåga      

Tredjedel med högst resultat (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tredjedel med medelresultat 0.44*** 0.51*** 0.50*** 0.48*** 0.52*** 

Tredjedel med lägst resultat 0.15*** 0.22*** 0.19*** 0.19*** 0.22*** 

Interaktionseffekter      

Fam syn* krav     IS 

Krav* motivation     IS 

Fam syn* motivation     IS 

*=Signifikant på 5 % nivå **= Signifikant på 1% nivå ***=Signifikant på 0,1% nivå 
IS= icke signifikant 
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Tabell 6a. Kombinationer av familjens syn och upplevelse av krav i relation till 

högskoleutbildning, baserat på logistisk regressionsanalys (n=11,182). 

 Övriga Hanterbara krav 

Övriga  1.00 (ref) 1.75*** 

Familjens syn positiv 3.47*** 6.10*** 

 

 

Tabell 6b. Kombinationer av upplevelse av krav och motivation i relation till 

högskoleutbildning, baserat på logistisk regressionsanalys (n=11,182). 

 Övriga Hög motivation 

Övriga 1.00 (ref) 1.23* 

Hanterbara krav:  2.00*** 2.48*** 

 

 

Tabell 6c. Kombinationer av familjens syn och motivation i relation till 

högskoleutbildning baserat på logistisk regressionsanalys (n=11,182). 

 Övriga Hög motivation:  

Övriga  1.00 (ref) 1.12* 

Familjens syn positiv:  3.58*** 4.63*** 
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Även i relation till högskoleexamen genomfördes interaktionstester med avseende på 

studiebetingelser. Som framgår i Tabell 5 återfanns inga sådana effekter. Trots detta 

redovisas, precis som för gymnasieutbildning, en mer detaljerad analys av interaktionerna i 

Tabell 6a-c. I likhet med analysen ovan är vissa kombinationer särskilt intressanta att lyfta 

fram då ”fördelarna” inte blir så tongivande för oddsen att vidareutbilda sig., exempelvis:  a) 

även om man  upplever skolans krav som rimliga är oddset för att ta högskoleexamen 

fortfarande relativt lågt om  föräldrarnas syn på utbildning inte i hög grad är positiv b) bland 

elever som inte upplever skolans krav som hanterbara skiljer sig oddset för 

högskoleutbildning inte särskilt mycket åt mellan högt och mindre högt motiverade elever c) 

likaså bland elever vars föräldrarnas syn på utbildning inte i hög grad är  positiv framstår 

skillnaderna i odds för högskoleutbildning inte som särdeles stora mellan högt och mindre 

högt motiverade elever.  

 

Psykisk ohälsa 

I Tabell 7 presenteras resultaten för psykisk ohälsa (depression och ångest) i vuxen ålder (28 

till  54 år) som utfall. I dessa analyser har även utbildningsnivå lagts till som kontrollvariabel. 

Inga signifikanta samband mellan de studerade skolförhållandena och psykisk ohälsa i vuxen 

ålder framkom i analyserna med ett undantag: familjens syn på utbildning. Estimatet går i 

oväntad riktning och framträder först i den justerade modellen. De vars familj hade en positiv 

syn på utbildning under grundskoletiden uppvisar alltså, vid kontroll för en rad 

bakgrundsvariabler, en större risk för psykisk ohälsa i vuxen ålder. Eftersom estimatet för 

familjens syn blev signifikant först när kontrollvariablerna fördes in, kan man anta att en 

interaktion mellan dessa variabler och familjens syn på utbildning kan förklara varför vi 

finner detta estimat. Sambandet har undersökts med hjälp av en interaktionsanalys mellan 

klass och familjens syn på utbildning samt ytterligare en interaktionsanalys mellan kognitiv 

förmåga och familjens syn på utbildning, vilka båda visade sig vara signifikanta. Således kan 

antagandet att effekten av familjevariabeln modifierats av dessa stärkas och slutsatsen dras att 

ingen direkt effekt på senare psykisk ohälsa till följd av familjens syn på utbildning existerar. 

Det bör understrykas att den låga prevalensen i psykisk ohälsa sannolikt är en anledning till 

att så få estimat når signifikans. Att utfallsmåttet baserar sig på slutenvård, en begränsad 

dimension av psykisk ohälsa, kommer att tas upp i diskussionsavsnittet.  
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Intressant i denna analys är dock sambandet mellan utbildningsnivå och psykisk ohälsa: 

estimatet för högskoleutbildning är signifikant i samtliga fyra modeller. Detta indikerar att en 

högre utbildning är kopplad till en lägre risk att drabbas av psykisk ohälsa i vuxen ålder, även 

vid kontroll för en rad bakgrundsfaktorer. Enbart gymnasieutbildning hade dock inte denna 

effekt i analyserna. Intressant i sammanhanget är också det kognitiva testet där den tredjedel 

som uppvisar lägst resultat, konstanthållet för övriga variabler, löper signifikant högre risk att 

slutenvårdas för psykisk ohälsa i jämförelse med de som hade högt resultat på testet. Då ingen 

direkt effekt av de tre studerade skolbetingelserna på psykisk ohälsa senare i livet är 

sannolikheten för signifikanta interaktionseffekter låg, därför görs ingen djupare granskning 

av dessa i denna analys. 
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Tabell 7. Sambandet mellan de olika skolvariablerna och psykisk ohälsa, baserat på 

logistisk regressionsanalys (n=11,182). 

Oberoende variabler Ojusterad 

OR 

Modell 1 

OR 

Modell 2 

OR 

Modell 3  

OR 

Modell 4 

OR 

Familjens syn positiv(ref:övriga) 1.17 1.55**  

 

 1.57** 

 

Hanterbara krav (ref: övriga) 0.94  1.09 

 

 1.08 

Hög motivation (ref: övriga) 0.85 

 

  0.89 0.83 

Kön (ref: pojke) 1.20 1.18 1.18 1.18 1.19 

Social klass      

Outbildad arbetare (ref) 1.00 1.00 1.00 100 100 

Yrkesutbildad arbetare 0.99 1.06 1.07 1.08 1.06 

Lägre medelklass 0.93 1.09 1.12 1.13 1.08 

Övre medel och överklass 1.10 1.54* 1.61* 1.62* 1.52* 

Familjetyp      

Bor i ombildad familj (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Bor med båda biologiska föräldrarna 0.85 0.86 0.85 0.85 0.86 

Syskon      

Högst två syskon (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fler än två syskon 1.33 1.27 1.24 1.24 1.28 

Kognitiv förmåga      

Tredjedel med högst resultat (ref) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tredjedel med medelresultat 1.19 1.12 1.13 1.12 1.18 

Tredjedel med lägst resultat 1.96*** 1.94*** 1.77*** 1.75** 1.96*** 

Gymnasium 0.85 1.07 0.10 1.10 1.07 

Högskola 0.59*** 0.58*** 0.61** 0.62** 0.58*** 

Fam  * krav     IS 

Krav* motivation     IS 

Fam * motivation     IS 

*=Signifikant på 5 % nivå **= Signifiknat på 1% nivå ***=Signifikant på 0,1% nivå IS= icke signifiknat 
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Diskussion  

Jag kommer i det följande att gå igenom de tre studerade skolförutsättningarna i enlighet med 

de initiala frågeställningarna och återkoppla de resultat som framkommit till uppsatsens 

teoretiska bakgrund. Jag kommer även att lyfta några intressanta delar ur 

interaktionsanalyserna. Vidare kommer jag att diskutera utfallsmåttet psykisk ohälsa. Jag 

kommer slutligen att skriva några ord om kausaliteten i studien samt ge förslag till framtida 

forskning på området. 

 

I denna studie undersöktes den självupplevda skolsituationen i grundskolan och dess 

eventuella betydelse dels för individers fortsatta utbildningsvägar och dels för deras framtida 

psykiska hälsa. Syftet var att studera utbildningens betydelse i ett livsloppsperspektiv, först 

med utgångspunkt i hur individen uppfattar sin situation i grundskolan och vidare genom hur 

dessa faktorer påverkar sannolikheten att få en gymnasieutbildning respektive 

högskoleutbildning. Jag har slutligen velat sätta dessa förhållanden i relation till risken för 

psykisk ohälsa senare i livet. Ackumulerad riskteori framhåller hur faktorer som präglar 

levnadsförhållandena i barndomen kan inverka på utsattheten för hälsorisker på lång sikt. 

Utbildning har i studier visat sig vara en mellanliggande faktor som i vissa fall verkat 

skyddande mot olika typer av social utsatthet senare i livet (Dupre, 2008; Bäckman & 

Nilsson, 2011). 

 

Familjens inställning till utbildning var den skolaspekt som visade sig predicera 

gymnasieutbildning och högskoleutbildning bäst. Intressant nog var sambandet för familjens 

syn starkare än det var för elevens egen motivation för skolarbetet. Familjens syn har inom 

sociologisk forskning visat sig vara en viktig aspekt för elevers skolframgångar. Som tidigare 

nämnts är det endast familjens syn på utbildning som studerats och inte deras praktiska stöd i 

barnets skolarbete, men som framhålls i Alms (2005) studie så är den centrala mekanismen 

hur föräldrarna värderar utbildning, och således vilka värderingar de överför till sina barn. 

Även om de inte har möjlighet att ge praktisk hjälp med läxor och prov så förefaller själva 

inställningen i sig inverka på barnets studieframgångar. Detta resonemang ligger i linje med 

de resultat som denna studie frambringat. Interaktionsanalyserna visade också att om 
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familjens inställning inte är så hög så hjälper det föga om individen själv tycker sig kunna 

hantera kraven i skolan eller om hans/hennes motivation är hög.  

 

Hur eleven upplever sig kunna hantera de krav skolan ställer var också signifikant kopplat till 

vidareutbildning både på gymnasie- och högskolenivå. Att uppleva sig vara i fas med den 

kunskapsnivå och de färdigheter som förväntas kan antas vara viktigt för att känna att man har 

en plats i skolans värld. Detta bekräftas i denna studie då en signifikant skillnad i oddsen för 

att ta gymnasie- respektive högskoleexamen återfanns mellan de individer som upplevde 

kraven som hanterbara och övriga respondenter. I enlighet med hur Karasek och Theorell 

(1990) modellerar stress i arbetssituationer är hanteringen av krav en central aspekt vilket 

också framkommit i en studie av barn och ungdomars arbetssituation i skolan (Modin & 

Östberg, 2007). Det ska dock understrykas att måttet på kravdimensionen i skolmiljön inte är 

densamma i denna uppsats som det mått som den teoretiska modellen utgår ifrån, därför dras 

inga direkta paralleller till Karaseks och Theorells resonemang. Vad som däremot är 

intressant var att krav framstod som en viktigare aspekt än den egna motivationen för vidare 

utbildning. Man kan anta att motivation, sannolikt till följd av dess låga grundeffekt på 

oddsen för högre utbildning, i kombinationsanalysera inte verkade samspela med 

kravaspekten på ett sådant sätt att den kunde ”väga upp” ifall individen inte upplevde kraven 

som hanterbara.    

 

För att återkoppla motivationsaspekten till uppsatsens teoretiska utgångspunkt kan de frågor 

som ställts i denna studie kännetecknas som det man utifrån ”achievement goal theory” skulle 

beteckna som inre motivation, s.k. mastery goals. Motivationsvariabeln är signifikant kopplad 

till båda utbildningsutfallen men inte så starkt som de två övriga skolvariablerna. Det kan 

tyckas självfallet att en stark motivation för skolarbetet, av vilken typ den än må vara, skulle 

ha en positiv effekt på att oddset att vidareutbilda sig. Dock visar som tidigare nämnts studier 

att den inre motivationen inte självfallet skapar studieframgångar. I denna uppsats är 

motivationen en viktig faktor för vidareutbildning men den är exempelvis inte lika betydande 

som familjens inställning samt att uppleva att man kan hantera skolans krav. Om utrymme 

funnits hade det varit intressant att inkludera en variabel som speglade yttre motivation, s.k. 

”performance goals” för att se om denna hade en större effekt på uppnådd utbildning. 
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Vad som också bör understrykas i relation till vidare utbildning är den stora skillnad mellan 

då och nu i andelen grundskolelever som fortsätter till gymnasiet. Som tidigare nämnts är 

andelen nu 98 procent (SOU, 2000:39) i jämförelse med 40 procent under tiden för studien 

(Alm, 2006). Målet med skolreformerna då var att utjämna den sociala snedrekryteringen till 

högre utbildning medan reformerna som ägt rum sedan 1990-talets början visar tendenser till 

att skapa skarpare differentiering trots att utbildningsnivån idag generellt är högre (SOU, 

2000:39; SOU, 2001:79). Uppsatsen har syftat till att longitudinellt studera tidiga 

skolbetingelsers samband med senare utbildningsvägar och inte till att jämföra de två olika 

utbildningssystemen. Likväl är studiens resultat intressant i ljuset av de förutsättningar dagens 

skolelever möter.  

 

Den sista frågeställningen lydde; har självupplevda skolbetingelser under tidiga skolår 

och/eller uppnådd utbildning senare i livet någon koppling till psykisk ohälsa? Såväl kort- 

som långsiktiga kopplingar mellan förhållanden under grundskoletiden och psykiska besvär 

har påvisats i tidigare studier (Almquist, 2011; Modin m.fl., 2011; Modin & Östberg, 2007; 

Almquist, 2012, manuskript). Med utgångspunkt i indikatorer av den självupplevda 

situationen i grundskolan kunde dock inga långsiktiga hälsokonsekvenser urskiljas i den här 

studien. Dessa aspekter visade sig vara viktiga för vidare utbildning i men inte för individens 

senare risk att diagnostiseras med ångest och/eller depression. Resultatet kan också ha att göra 

med hur information kring psykisk ohälsa inhämtats i det studerade materialet. Variabeln 

fångar enbart slutenvård, dvs. att man varit inlagd minst en natt på sjukhus till följd av 

symtom på ångest och depression, en relativt allvarlig form av psykisk ohälsa. Denna grupp 

kan således antas utgöra dem som har den allra svåraste symtomen. En individ som vid 

upprepade tillfällen sökt vård under lång tid, men som inte blivit inlagd på sjukhus till följd av 

detta, fångas inte upp i detta utfall. Skulle måttet även ha omfattat öppenvård skulle kanske 

resultaten se annorlunda ut.  

 

Vad som dock framkom i analysen är att högskoleutbildning är kopplat till en lägre förekomst 

av senare psykisk ohälsa i form av ångest och depression. Den här studien stödjer därmed 

tidigare forskning som visat att en högre utbildning är kopplad till en lägre risk att för ohälsa i 

ett livsloppsperspektiv (Dupre, 2008; Ross & Wu, 1995). Dessa resultat kvarstod även vid 

kontroll för en rad bakgrundsförhållanden i form av kön, social klass, familjetyp och antal 

syskon. Att ha enbart gymnasieutbildning hade dock inte denna effekt i analyserna. Intressant 
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i sammanhanget är också betydelsen av individens kognitiva förmåga. Den tredjedel med 

lägst värden på detta test (i sjätte klass) hade en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa 

jämfört med övriga individer, även vid kontroll för de ovan nämnda bakgrundsförhållandena. 

Detta resultat går i linje med det som tidigare longitudinell forskning givit belägg för; att 

kognitiv förmåga är kopplat till olika former av hälsorisker och mortalitet (Lager, 2011). 

Viktigt att framhålla i fråga om sambandet mellan utbildning och psykisk ohälsa är att detta 

inte nödvändigtvis är kausalt. Psykisk ohälsa i unga år, exempelvis i form av depression, kan 

göra att utbildning inte fullföljs. Alm (2011) har studerat syn på framtiden bland unga i det 

datamaterial som används i denna uppsats. Hon har utgått från tre olika 

attityder/förhållningssätt: oro, likgiltighet inför framtiden samt huruvida man jämför sig med 

andra och sedan studerat utfall i vuxenlivet. Hon finner att det bara är variabeln som mäter 

likgiltighet inför framtiden som har ett signifikant samband med lägre utbildningsnivå. 

Författaren visar också på en ”trestegsfunktion” där sociala faktorer i barndomen, påverkar 

den syn och optimism som de unga har på sin framtid. Denna syn, grad av tilltro till framtiden 

påverkar i sin tur hur de faktiska omständigheterna blir (Alm, 2011). Detta gäller också var 

och en av de tre skolaspekter som undersökts i den här uppsatsen, att man exempelvis 

upplever kraven i skolan som ohanterliga kan ha att göra med att psykiska besvär överskuggar 

en stor del av livet och att all energi går åt att hantera det. Likaså kan ett problem av detta slag 

influera motivationen för skolarbetet i stort, vilket kan få konsekvenser i ett 

livsloppsperspektiv.  

 

För att ge förslag till framtida forskning kan det slutligen göras en återkoppling till 

teoriavsnittets diskussion om hur uppsatsens individuella faktorer, egen motivation och 

upplevelse av krav kan antas stå i relation till kognitiv förmåga. Motivation och upplevelse av 

att klara kraven i skolan speglar i viss mån begåvning, om man inte klarar skolan tappar man 

sannolik motivationen efter ett tag samt upplever att kraven är för höga och vice versa. Vad 

som framkommer som intressant ur resultaten är att de tidiga skolbetingelserna inte visar sig 

vara kopplat till psykisk ohälsa i vuxen ålder medan test i kognitiv förmåga vid samma 

tidpunkt visade sig vara det. Det skulle vara intressant att vidare undersöka relationen mellan 

dessa faktorer och urskilja varför det finns en skillnad i kopplingen till hälsoutfallet. Framtida 

forskning skulle vidare kunna ta fasta på dessa skolbetingelser i relation till andra, bredare 

hälsoutfall samt andra indikatorer på social marginalisering i ett livsloppsperspektiv.  
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