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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om övervikt kan påverka mäns och kvinnors 

arbetsmarknadsutfall, definierat som arbetslöner och arbetslöshet, på den svenska 

arbetsmarknaden samt om övervikten har en annan effekt hos individer med ett annat 

etniskt ursprung än svenskt. Huruvida det föreligger ett samband mellan övervikt och 

arbetslön, övervikt och arbetslöshet, om sambandet är genusdifferentierat samt om 

sambandet ser annorlunda ut för män och kvinnor med en eller två föräldrar med annat 

etniskt ursprung utgör studiens frågeställningar. Dessa frågeställningar prövas genom 

ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning från 

Levnadsnivåundersökningen år 2000 (N=5142) där linjär- och logistisk analys används.  

Resultaten tyder på att övervikt inte har några negativa effekter på arbetslöner oavsett 

kön eller etnicitet. Däremot visar resultaten på att övervikt leder till större risk för 

arbetslöshet för kvinnorna. Interaktionen mellan övervikt och annat etniskt ursprung på 

arbetsmarknadsutfall kunde dock inte påvisas, kanske på grund av ett för litet urval. 

Detta gör att vi inte kan dra några slutsatser om effekter skiljer sig om man tar hänsyn 

till etnisk bakgrund.           

Nyckelord 
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Inledning 

Fetma har uppmärksammats som ett allt större problem de senaste åren. Övervikten sprider 

sig epidemiartat över världen, inte minst i Europa. Dessa trender i västvärlden målar en dyster 

bild över framtiden där övervikten stadigt ökar. Sverige är inget undantag. 

Världshälsoorganisationen uppskattar att antalet överviktiga i Sverige mer än fördubblats 

sedan 90-talet (WHO, 2013). Män är generellt den största problemgruppen vad det gäller hög 

vikt, men problembilden har blivit mer komplex än så eftersom även barn och unga vuxna 

berörs i allt större utsträckning. (Folkhälsorapporten, 2009). 

 

Övervikt har på senare år varit ett frekvent återkommande ämne i svensk media där den på 

olika sätt tillskrivits negativa egenskaper (Sandberg, 2007) och en stor del av forskning har 

fokuserat på viktens påverkan på hälsa. Den psykiska och fysiska hälsan beskrivs sämre hos 

dem med övervikt (Larsson et al, 2002) och det samma gäller för självförtroendet (Carr & 

Friedman, 2005 & Harvey et al, 2002). Den samhällsvetenskapliga litteraturen kring övervikt 

är till grunden genusdifferentierad, man har bland annat hittat kopplingar mellan vikt och 

självbild som pekar på att det finns en större social press på kvinnor än vad det gör på män. 

Depression hos överviktiga är tydligast hos kvinnor (Stunkard et al, 2003) och likaså samband 

mellan övervikt och självmordstankar (Carpenter et al, 2000). Medicinsk forskning visar 

också på att fetma leder till risk för en tidigare död, för en rad sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar och olika former av cancer (Kallings, 2002). 

 

Med tanke på överviktens påverkan på individers hälsa, som har en bevisad effekt på 

individers socio-ekonomiska utfall (Andrén, Palmer, 2001 & Gambin, 2004), kan man även 

tänka sig att övervikt också har en inverkan på sådana utfall. Studier kring övervikt och 

arbetsmarknadsutfall i Sverige har nästintill uteblivit men är ett relativt utforskat område i 

resten av västvärlden där mycket av den har fokuserat på genusskillnader i löner och 

arbetslöshet. Forskning på övervikt och skillnader i etnicitet i förhållande till utfall på 

arbetsmarknaden är däremot i det närmaste helt obefintlig. Även fast Sverige ses som ett land 

med stort välstånd och hög jämställdhet (UNDP, 2013) föreligger det fortfarande skiktning på 

arbetsmarknaden. Vissa grupper privilegieras och andra straffas. Denna studie syftar således 

till att undersöka eventuella mönster kring övervikt och arbetsmarknadsutfall bland män och 
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kvinnor i Sverige
1
. Frågeställningarna lyder; Finns det ett samband mellan övervikt och 

arbetslön? Övervikt och arbetslöshet? Är sambandet lika för män och kvinnor, eller bestraffas 

kvinnor i högre utsträckning? För kvinnor och män med invandrarbakgrund? Kvarstår 

sambandet konstanthållet för övriga vanligen använda socio-ekonomiska variabler? 

 

Vår studie ämnar därigenom till att bidra med förståelse över om övervikt har någon effekt på 

arbetslöshet och arbetslöner i Sverige. Är det någon skillnad i genus? Samt att vi bidrar med 

en annan vinkel på forskningen rörande övervikt som tidigare inte har gjorts i Sverige. 

Nämligen huruvida övervikt också spelar en roll i arbetslivet för personer med annat etniskt 

ursprung i Sverige. Vi har valt att studera arbetslöshet och arbetslöner som grund för 

arbetsmarknadsutfall därför att de bör anses som kärnan för framgång på arbetsmarknaden. 

 

Vi definierar fortsättningsvis ”arbetslöshet”, i linje med ILO’s definition, som vuxna personer 

som är utan avlönad anställning av en arbetsgivare och är tillgänglig för en anställning under 

undersökningsperioden (OECD, 2003). Arbetslöner definierar vi som lönen före skatt av 

arbetsgivare. Övervikt definieras enligt WHO’s mått på BMI vilket är den mest vanligen 

använda metoden i viktanalys (WHO, 2013). Personer med ”annan etnisk bakgrund” 

begränsar vi till individer vars förälder/rar är av annat etniskt ursprung än svenskt för att göra 

urvalet så stort som möjligt.   

Avgränsning 

Övervikt som forskningsområde kan studeras på en mängd olika sätt. Denna studie fokuserar 

på överviktsdiskriminering på arbetsmarknaden och byggstenarna utgörs av de biologiska och 

sociala faktorer som är av störst relevans för framgång på arbetsmarknaden enligt tidigare 

forskning. De använda förklaringsfaktorerna kan bidra till förståelsen av diskriminering på 

arbetsmarknaden men måste ses som en liten del av fenomenet i den komplexa verkligheten. 

Disposition 

Studien inleds med en beskrivning av BMI, översikt av dess trender i Sverige mellan 1980-

2005 och olika förklaringar till ett högt BMI. Sedan diskuteras studiens teoretiska bas följt av 

                                                 
1Mellan åldrarna 25-54, har avslutat sin utbildning samt inte har pensionerats än. 
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tidigare relevant forskning som utmynnar i hypoteser för analys. Vidare presenteras och 

diskuteras data, tillvägagångssätt och analysmetod, för att gå igenom studiens resultat. 

Därefter diskuteras och kopplas resultaten till både teori och tidigare forskning för att 

slutligen ta upp studiens generella slutsatser, dess begränsningar samt förslag till framtida 

forskning på området. 

Bakgrund: övervikt och kraftig 

övervikt 

I analysen utav kroppsvikt är BMI (Body Mass Index) det vanligaste måttet i forskning och 

räknas ut genom att ta en individs vikt i kilogram delat på dennes längd i meter upphöjt till 2 

(BMI = kg/m
2
) (Härkönen et al, 2011, Averett et al, 2012 & Baum & Ford, 2004 m.fl.). 

Uträknad andel människor med övervikt skiljer sig åt beroende på vilken metod/klassificering 

som används. Vi använder oss utav WHO’s internationella klassificering av vuxen-BMI som 

är den mest vanligen använda i forskning. Den är uppdelat enligt följande kategorier; 1) 

Undervikt (<18,5) 1a) Svår undervikt (<16) 1b) Måttlig undervikt (16-16,99) 1c) Lindrig 

undervikt (17-18,49), 2) Normalvikt (18,5-24,99), 3) Övervikt (25-29,99), 4) Kraftig övervik 

(30≥) 4a) Övervikt klass 1 (30-34,99), 4b) Övervikt klass 2 (35-39,99), 4c) Övervikt klass 3 

(40≥) (WHO, 2013). I denna studie använder vi oss utav termerna ”övervikt” på individer 

med BMI 25-29,99, ”kraftig övervikt” på individer med BMI 30≥, normalvikt med BMI 18,5-

24,99 och undervikt med BMI <18,5. 

 

Figur 1 kommer från SCB (Statistiska Centralbyrån) och visar trender på övervikt och kraftig 

övervikt i Sverige under de senaste två decennierna. Figuren visar på en viktökning hos både 

män och kvinnor i åldrarna 16-84 i Sverige från 1980/81-2004/05. Trenderna för kraftig 

övervikt har ökat lika mycket för både män och kvinnor genom åren, men övervikten är högst 

hos män. Den kumulativa andelen kvinnor med BMI över det ”normala” år 2004/05 uppgick 

till 36%. 26% var överviktiga och 10% var kraftiga överviktiga, vilket är en ökning med 4 

procentenheter respektive 5 procentenheter från år 1988/89. År 2004/05 hade 51% av de 

svenska männen ett BMI över det som klassas som normalt varav 41% var överviktiga och 
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10% klassades som kraftigt överviktiga, vilket i sin tur är en ökning av överviktiga med 11 

procentenheter respektive kraftigt överviktiga med 5 procentenheter från år 1980/81. 

 

Figur 1: Övervikt och kraftig övervikt perioden 1980-2005. 

Andel procent med kvinnor respektive män i åldrarna 16-84 år, 

år 1988/89, 1996/97 och 2004/2005 i Sverige. 

 

Källa: Socialstyrelsen-Folkhälsorapporten, 2009:207 

Att kroppsvikten har ökat i Sverige kan sägas ha en rad olika förklaringar. Sambandet mellan 

vikt och matvanor och livsstil är helt fastlagt då ohälsosam kost bestående av mycket fett och 

kalorier i kombination med bristande pulshöjande aktivitet resulterar i ökad vikt. Övervikt 

tenderar också att komma med åldern, förmodligen minskar intresset och tiden för att ägna sig 

åt träning med åren. I genomsnitt är BMI:et för män som högst i 60-årsåldern och för kvinnor 

som högst i 70-årsåldern (Socialstyrelsen-Folkhälsorapport, 2009).  

 

Men inte bara ålder och kost utan även faktorer såsom utbildning och socio-demografi har 

visat sig korrelera med övervikt. Högt BMI är nämligen vanligare bland de som tillhör lägre 

social klass och bland dem med kortare utbildning. Övervikt förekommer även oftare bland 

individer bosatta på landet än de bofasta i städer. Enbart en liten del av den skillnaden mellan 

stad och landsbygd sägs dock bero på socioekonomiska skillnader såsom en 

underrepresentation av tjänstemän kontra arbetare i jämförelse med städerna eller skillnader i 

andelen utlandsfödda. Enligt samma rapport var högt BMI i nivåer med kraftig övervikt år 

2007 omkring dubbelt så vanligt bland kvinnor som är födda utanför Norden, medan männen 
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födda utanför Norden å andra sidan generellt hade lägre befintlighet av högt BMI än infödda 

män (Ibid). Överviktiga kvinnor är också mindre troliga att gifta sig (Conley & Glauber, 

2007). Även vissa biologiska faktorer sammanfaller med en ökad risk för övervikt eller 

kraftig övervikt. Många kvinnor går till exempel kraftigt upp i vikt under graviditeten och har 

sedan svårigheter att komma tillbaka till utgångsvikten efter det att barnet/n är fött. En 

viktuppgång under graviditet innebär därför en långsiktig risk för övervikt eller kraftig 

övervikt (Linné et al, 2004).   

 

Vi kan alltså se att övervikten kan ha en mängd olika orsaker som kan tänkas intersektionera 

på minst lika många sätt. På samma gång kan dess verkan också fungera på en mängd vis. Det 

är inte heller svårt att se att befintligheten av övervikt och kraftig övervikt är problematisk, 

inte minst ur ett individperspektiv. Med andledning av detta kommer vi i följande stycke först 

att kortfattat diskutera olika typer av förklaringsmodeller rörande övervikt och 

arbetsmarknadsutfall för att sedan behandla teoribildning kring diskriminering. Senare berör 

vi tidigare forskning kring övervikt och arbetsmarknadsutfall hos infödda personer i det 

aktuella landet, för att sedan behandla liknande studier beträffande överviktiga immigrerade 

individer. Avslutningsvis redogörs litteratur angående negativa stereotyper om övervikt och 

viktens påverkan på personliga relationer. 

Teori 

Vad det gäller olika typer av förklaringsmodeller på övervikt och arbetsmarknadsutfall finns 

det minst tre olika riktningar vi kan diskutera. Till den första av dem relaterar vi tre 

teoribildningar som kan förklara hur övervikt har en negativ inverkan på individers 

arbetslöner och arbetslöshet. Den första typen av förklaring råder då individen genom sin 

höga vikt drabbas av sämre arbetsmarknadsutfall jämfört med normalviktiga. Detta kan ske 

genom diskriminering vilket vi analyserar utifrån Goffmans stigmatiseringsteori (Goffman, 

1963), Bordos tes om kroppsideal och genom en diskriminerande syn på produktivitet i 

enlighet med Beckers humankapital-teori (Becker, 1964). Den andra typen av 

förklaringsmodell sker i den motsatta riktningen nämligen att negativa arbetsmarknadsutfall 

kan leda till övervikt (Morland et al, 2002). Tredje förklaringsmodellen föreslår att det också 
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kan ske åt båda hållen genom korrelationer beroende på bakomliggande variabler som kan 

påverka både vikt och arbetsmarknadsutfall, t.ex. utbildning, ålder och antal barn (Garcia & 

Quintana-Domeque, 2006). 

Att överviktiga diskrimineras på arbetsmarknaden kan förklaras genom Goffmans 

doktorsavhandling Stigma- den avvikandes roll och identitet (Goffman, 1963). Han analyserar 

vad som klassas som avvikande samt varför vissa individer kategoriseras som avvikande givet 

den sociala strukturen som råder i samhället som studeras.  Goffman menar att redan första 

mötet eller anblicken av en person är tillräckligt för att vi ska kunna dela in denne i en 

kategori och tilldela individen vissa egenskaper därefter. Vi utgår sedan utifrån vårt första 

möte med individen och skapar därigenom förutfattade meningar om hur denna individ är, en 

sorts förväntad karaktär. Negativa förutfattade meningar kopplade till individer kallar han för 

ett stigma. Ett stigma stämplar personen och upplevs som misskrediterande (svartmålande och 

nedsättande) och skapas i samspelet mellan olika roller snarare än hos individen själv. 

Opersonliga kontakter mellan främlingar är särskilt präglade utav stereotypiska sätt att reagera 

på en individs stigma. Men när individer lär känna varandra så ersätts sådana kategoriska och 

stereotypiska reaktioner med sympati och förståelse. 

Goffman identifierar tre olika typer av stigman. Fysiska, psykiska och tribala stigma. Det 

fysiska stigmat kännetecknas av fysiska, kroppsliga defekter eller missbildningar av olika 

slag. Psykiskt stigma utmärks som ”fläckar” på den personliga karaktären, exempelvis lathet 

och bristande självförtroende. För det tredje har vi vad han kallar ”tribala” vilket kan vara 

sådant som nationstillhörighet eller religion. Med anledning av att vårt syfte är att undersöka 

överviktens inverkan på arbetsmarknadsutfall så bör Goffmans stigmateori visa sig 

användbar. Framförallt blir den fysiska stigmatiseringen uppenbart relevant när vi diskuterar 

tydliga, svårmissade stigman som övervikt. Individer som är överviktiga eller kraftigt 

överviktiga blir inplacerade i en annan grupp än sina normalviktiga medmänniskor och 

därefter, som tidigare antytts, klassade som avvikare. Med tanke på att denna process är social 

och interaktionell förutsätter vi att den också kommer till utryck på arbetsplatser som i allra 

högsta grad präglas av en social dimension där man dagligen har kontakt med kollegor och 

chefer. Det är också i förhållandet mellan just chef och arbetstagare som skiktning eller 

stigmatisering, utifrån vår definition av arbetsmarknadsutfall, också blir möjlig. Följande 

stycke kommer klargöra varför. 
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Den här typen av diskriminering på arbetsplatser borde mestadels gälla 

anställningsmöjligheter och ha en senare, mindre effekt på löneutfall. Då arbetsgivaren 

sannolikt inte känner arbetssökaren sen innan bedöms därför denne stereotypiskt på grund av 

sin övervikt. Överviktiga individer kan således ha större svårighet att erhålla en anställning 

men när arbetssökaren väl har fått jobbet är chefen redan bekant med den överviktiga och det 

stereotypiska förhållningssättet mot den stigmatiserade byts efterhand ut mot sympati och 

förståelse. Därav bör den stigmatiserade vid den här tidpunkten inte kunna lönediskrimineras, 

däremot kan ett stereotypiskt förhållningssätt vid anställningen resultera i lägre ingångslön 

vilket påverkar den framtida lönen. Överviktiga människor med svensk etnicitet borde i det 

här fallet lida av både fysisk och psykisk stigmatisering. På Goffmans teori följer att 

överviktiga människor med annat etniskt ursprung än svenskt däremot också kommer utsättas 

för tribal stigmatisering som förmodligen samverkar med den fysiska- och psykiska 

stigmatiseringen, vilket kan orsaka en ”dubbeldiskriminering”. Något som gör dem extra 

oattraktiva på arbetsmarknaden. Vilken stigmatiseringstyp som har starkaste effekter går 

enligt teorin inte att uttala sig om, däremot kan man tänka sig att framförallt den tribala 

stigmatiseringen drabbar överviktiga individer med annat etniskt ursprung hårdast.  

En dimension som Goffman däremot bortser från i sin teori är skillnaden mellan könen. Bordo 

menar att det moderna samhället uppkommit genom en konsumtionskultur vilket har 

resulterat i att den slanka och disciplinerade kroppen fått en upphöjd position i samhället. Att 

ha en smal och slank kropp har dock inte alltid haft samma innebörd. I det antika Grekland 

trodde man exempelvis att en strikt kontroll på dieten skulle leda till självkontroll och 

återhållsamhet medan Kristna på medeltiden såg på fastande som ett sätt att rena den 

spirituella kroppen. Under 1900-talet började man istället se kroppen som ett hinder snarare 

än som en del av själen. Bara under de senaste decennierna har uppfattningen om vad den 

”ideala vikten” innebär förändrats. För att besegra kroppen har vi i det moderna samhället 

skapat en marknad för dieter, kosmetisk kirurgi och träning. Kroppsidealet att vara slank 

signalerar i dagens samhälle ”rätt” inställning och belönas med framgång och social status. 

Kropp och vikt fungerar som indikator på karaktärsdrag, där övervikt signalerar dålig karaktär 

och bristande disciplin. Kroppen misstas därför ofta som en egenskap vilket får konsekvenser 

för individen ur ett genusperspektiv. Samhället är generellt mer accepterande kring manlig 

övervikt jämfört med kvinnlig övervikt och belönas och bestraffas därefter (Bordo, 1993). 

Denna tes ger oss fog för att viktdiskriminering på arbetsmarknaden borde drabba kvinnor 

hårdare än männen.  
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Man kan också se arbetsmarknadsutfall i ljuset av individers produktivitet. Enligt Beckers 

humankapitalteori är humankapital något som är bundet till och finns i den enskilda 

människan. Alla individer innehar olika sorts medfödda och förvärvade färdigheter, 

kunskaper samt hälsa vilket individer kan investera i. Detta kommer till utryck i deras 

produktivitet. De förvärvade kunskaperna och färdigheterna som utgör deras enskilda 

humankapital kan exempelvis vara sådant som formell skolutbildning medan hälsoaspekten 

exempelvis innefattar kroppsvikt. Ett dåligt investerat hälsokapital kan i längden resultera i 

övervikt eller kraftig övervikt. Hur framgångsrik en individ följaktligen är på 

arbetsmarknaden beror på hur effektivt denne tilltåts investera i sitt humankapital (såsom 

utbildning eller hälsa), hur produktiv individen är. Sådant som löneskillnader och arbetslöshet 

beror alltså på i vilken mån produktiviteten skiljer sig mellan individer. Arbetsgivare kommer 

premiera personer vars produktivitet anses högre. Enligt humankapitalteorin kan alltså 

övervikt och kraftig övervikt påverka individens produktivitet negativt och de kommer därför 

ha större svårigheter att erhålla en anställning och kommer generellt sett ha en lägre lön. 

Humankapitalteorin föreslår att en individs vikt/hälsa påverkar dennes verkliga produktivitet, 

men det måste här tilläggas att även om en övervikt eller en kraftig övervikt påverkar 

individens produktivitet nämnvärt eller ej så räcker det med att en arbetsgivare tror att det 

förhåller sig så för att en diskrimineringsmekanism ska komma till stånd. Även om Becker 

följaktligen menar att kapitalformerna existerar i symbios med varandra kan en individ med 

övervikt oavsett om den är kraftig eller inte i princip kompensera den övervikten med att i 

större utsträckning investera sitt humankapital i utbildning för att väga upp de negativa 

effekterna av sin övervikt och vice versa (Becker, 1964, 1975).     

Goffmans, Bordos och Beckers teorier ger oss stor anledning att tro att det råder effekt enligt 

den första typen av orsaksförklaring mellan övervikt och framgång på arbetsmarknaden. 

Samhällsforskningen visar också på hur stora delar av de överviktiga lider utav omfattande 

diskriminering på arbetsmarknaden. Ett flertal studier tyder på att överviktiga lider utav 

lönestraff samt har det svårare att bli anställda än individer med ”normal” vikt. Majoriteten av 

dessa är genusdifferentierade där kvinnor straffas hårdare (Brownell et al, 2005, Puhl & 

Brownell, 2001). 
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Tidigare forskning 

Att övervikt har negativ effekt på lön har klarlagts genom flera studier med data från NLSY 

(National Longitudinal Survey of Youth) vilket är ett nationalrepresentativt urval på vissa 

födelsekohorter i USA. Baum och Ford visade på en konsekvent lönediskriminering för 

överviktiga anställda, även efter att man kontrollerat för socioekonomiska- och 

familjerelaterade variabler och hälsobegränsningar. Lönestraffen uppmättes kraftigare för 

överviktiga kvinnor än för överviktiga män i jämförelse med deras motsvarigheter 

med ”normal” vikt. Diskriminering i träningsmöjligheter föreslogs kunna ligga bakom en liten 

del av lönestraffet. De hittade också att en ökning på ~30 kg över det som klassas 

som ”normal” vikt för vita överviktiga kvinnor var associerat med 9 % mindre i lön, vilket 

motsvarade ungefär 1,5 års utbildning alternativt 3 års arbetserfarenhet (Baum & Ford, 2004). 

I USA hittades även en löneskillnad mellan könen efter man kontrollerat för socioekonomisk 

status och andra relevanta variabler. Svarta överviktiga och kraftigt överviktiga kvinnor erhöll 

ett signifikant lönestraff, men straffet var större för vita överviktiga och kraftigt överviktiga 

kvinnor i jämförelse till deras motsatser med ”normal” vikt (Maranto & Stenoien, 2000). 

Detta belyser vissa etniska skillnader. En annan tvärsnittsstudie validerar också sådana 

resultat. Man hittade att vuxna som bor i länder tillhörande Europa som hade en 10% ökning 

utifrån snitt-BMI hade en reducerad timlön och lönestraffet var nästan dubbelt så stort för 

kvinnorna som för männen. I sydeuropeiska länder där invånarna rapporterar mer oro över 

viktökning, var effekten mycket högre (Brunello & D’Hombres, 2007). 

 

Som tidigare förklarat så är inte bara lön en faktor när vi pratar om utfall på arbetsmarknaden 

utan arbetslöshet blir likaså relevant. Viktfördomar kan hjälpa till att förklara arbetslöshet. 

Klarenbach med kollegor analyserade data från en populationsbaserad hushållsenkät med över 

73000 individer. De hittade att övervikt var associerat med högre arbetslöshet oberoende av 

andra relevanta variabler (Klarenbach et al, 2006). Effekten av övervikt på framtida 

anställning i USA efter att på liknande sätt justerat för sociodemografiska karaktäristika, 

rökning, träning och självrapporterad hälsa har även visat på att kraftig övervikt leder till 

reducerad anställning för både män och kvinnor (Tunceli et al, 2006). Andra studier utanför 

USA bekräftar också sådana resultat. (Viner & Cole, 2007, Morris, 2007, Paraponaris et al, 

2005 & Morris, 2006). Övervikt och de biaser som följer den leder dock inte bara till en högre 
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befintlighet av arbetslöshet. Det finns nämligen bevis för att en del överviktiga individer 

medvetet eller omedvetet blir selekterade till olika typer av jobb. Överviktiga män tenderar att 

hitta jobb där deras övervikt inte är en nackdel. Däremot var överviktiga kvinnor mindre 

framgångsrika när det gällde att hitta en anställning p.g.a. diskriminering från arbetsgivare. 

Selekteringen har alltså diskriminering som huvudsaklig drivkraft och blir likaså en 

skiktningsmekanism (Pagán & Dávila, 1997).   

 

Viktdiskriminering på arbetsmarknaden vad det gäller att inte bli anställd, att inte bli 

befordran samt att i större uträckning bli felaktigt uppsagd har fortsättningsvis undersökts av 

flera studier med data från NLSMDU (National Longitudinal Survey of Midlife Development 

in the United States) som är ett nationalrepresentativt urval på individer i USA. En av de 

studierna med ett urval på 2838 individer fann exempelvis ett signifikant negativt samband 

mellan ökande BMI och sannolikheten för att bli diskriminerad på jobbet. Kvinnor var här 16 

gånger mer sannolika än männen att rapportera sådan viktrelaterad arbetsdiskriminering 

(Roehling et al, 2007). Ytterligare en studie (N=2290) fann att över hälften av de personer 

som rapporterade viktdiskriminering relaterat till arbete (att inte bli anställd, att inte bli 

befordran samt att i större uträckning bli felaktigt uppsagd) hade upplevt det ungefär 4 gånger 

i livet (Puhl et al, 2008). Forskning i Finland har även visat på att kraftigt överviktiga kvinnor 

har större svårigheter att erhålla en anställning även efter kontrollerande av humankapital och 

socio-demografiska faktorer. Detta trots att kraftigt överviktiga kvinnor inte skiljer sig från 

icke-kraftigt överviktiga kvinnor i arbetssökande-beteende, vilket pekar på att 

arbetsgivardiskriminering är en viktig förklaring (Härkönen, 2007). 

 

Experimentell forskning har också visat på att viktbaserad diskriminering kausalt leder till 

skillnader i anställningsmöjligheter. Individer med övervikt står inför nackdelar i mötet med 

kollegor och chefer på arbetsplatsen som ett resultat av viktbaserade stereotyper. Roehling 

och kollegor gjorde en meta-analys av 32 experimentella studier som undersökte just 

viktdiskriminering rörande anställningar. Gemensamt för experimenten var att de innehöll 

simulerade anställarbeslut och demonstrerade effekten mellan vikt- och jobbrelaterade 

utfallsvariabler. Utfallsvariablerna inkluderade anställningsrekommendationer, mått på 

kvalificering för jobbet, disciplinsbeslut, lönenivå, placeringsbeslut och medarbetaromdömen. 

Resultatet av analysen tydde på att jobbaspiranter och anställda som var överviktiga var 

utvärderade mer negativt och i större utsträckning påverkades av negativa anställningsutfall i 

jämförelse med jobbaspiranter och anställda som inte led av övervikt. Man hittade följaktligen 
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att båda män och kvinnor med övervikt var lika mottagliga för viktdiskriminering på 

arbetsplatsen. Resultaten är intressanta då de inte stämmer överens med tidigare forskning 

som menar att kön spelar en fundamentalt större roll (Roehling et al, 2008). Dessa resultat 

stödjer diskrimineringshypotesen men de säger dock att studien bör tolkas försiktigt då en stor 

del av forskning föreslår att viktdiskriminering på jobbet sker i tidigare viktnivåer för kvinnor 

än män (Puhl et al, 2008, Maranto & Stenoien, 2000 & Morris, 2006).  

 

Litteraturen över viktdiskriminering på arbetsmarknaden hos människor med annan etnicitet 

än den infödda befolkningen är däremot begränsad. Senaste tidens forskning har dock 

undersökt de ekonomiska konsekvenserna för övervikt hos amerikanska immigranter. Cawley 

med medarbetare har använt sig av NIS (New Immigrant Survey), ett nationalrepresentativt 

urval på individer (2321 kvinnor och 2171 män) som migrerat från utvecklingsländer till 

USA. Den signifikanta kopplingen de följaktligen fann mellan övervikt och 

arbetsmarknadsutfall gällde för kvinnor som enbart befunnit sig i USA under en relativt kort 

tidsspann. För kvinnor som levt i USA i mindre än ett år var en enhets ökning i BMI 

associerat med en 1,5 procents lägre sannolikhet att hitta anställning. Övervikt och kraftig 

övervikt var överlag associerat med lägre sannolikhet att finna jobb vars effekter även 

kvarstod som signifikanta för kvinnor som varit i USA i upp till 5 år. De fann också att 

kvinnor, särskilt de som varit där i mindre än 5 år, hade en statistiskt signifikant koppling 

mellan BMI och sannolikheten att rapportera arbetsbegränsningar
2
. Små effekter visade dock 

på att associationen mellan BMI och löner inte var statistiskt signifikant oberoende av 

varaktighet i det nya landet (Cawley et al, 2009). 

 

En andra artikel utvecklar på Cawleys studie. Averett och kollegor har här analyserat data från 

BHPS (The British Household Panel Survey) gällande immigrationsstatus, 

arbetsmarknadsutfall samt längd och vikt från två immigrationsvågor i England under år 2004 

och 2006. Urvalet bestod av 14493 individer varav 842 av dessa var utlandsfödda 

immigranter. Det han och hans kollegor fann var bland annat att resultaten enbart var 

signifikanta för immigrerade överviktiga män då de led av ett lönestraff på 20 % i jämförelse 

med de immigrerade männen som hade en ”normal” vikt. Däremot hittade de ingen 

signifikant skillnad i det totala urvalet mellan överviktiga/kraftigt överviktiga individer och 

                                                 
2Individer vars arbetsmöjligheter begränsas av sin övervikt 
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individer med ”normal” vikt i förhållande till sannolikheten att inneha en anställning. 

Emellertid fanns det bevis för en stark koppling mellan kraftig övervikt och 

arbetsbegränsningar, dock var dessa siffror enbart signifikanta för kvinnor överlag. När de 

hade kontrollerat för andra relevanta socioekonomiska variabler utöver BMI kunde de även 

misstänka att immigrerade kvinnor led utav lönestraff även där. Straffen var även här högre 

för de kraftigt överviktiga kvinnorna än för de kvinnor som enbart var överviktiga, detta 

kunde trots det inte styrkas på en 5 procentig signifikansnivå på grund av det lilla urvalet. 

Bland de överviktiga/kraftigt överviktiga immigrerade männen upptäcktes statistiskt 

signifikanta lönestraff, något det inte vart för de infödda männen. Sambandet mellan vikt och 

social klass (mätt genom överklassjobb) var även det endast signifikant för de normalviktiga 

och överviktiga immigrerade män men inte för kraftigt överviktiga p.g.a. det lilla urvalet. 

Immigrerade män som grupp visade sig ha högre sannolikhet att inneha ett överklassjobb 

desto närmre de kommer en normalvikt. Associationen mellan vikt och social klass för 

kvinnor var som sagt inte signifikant, hursomhelst var kraftigt överviktiga immigrerade 

kvinnor överlag mindre troliga att överhuvudtaget arbeta än infödda kvinnor med ”normalt” 

BMI. Ett starkt signifikant positivt samband påträffades även mellan övervikt för immigrerade 

kvinnor och arbetsbegränsningar (Averett et al, 2012).            

 

Sammantaget hittade båda studierna alltså att kraftigt överviktiga kvinnor har en högre 

sannolikhet att rapportera arbetsbegränsningar men är samtidigt mindre sannolika att ha ett 

överklassjobb. Trots olika institutionella skillnader i USA och England föreslår dessa studier 

att det kan finnas en dubbel effekt av immigration och övervikt. Alltså att man står inför 

nackdelar p.g.a. både övervikt och immigration på arbetsmarknaden. I USA gäller detta 

speciellt för kvinnor som träder in på arbetsmarknaden, och i England för manliga löner och 

för överklassjobb (Amelie & Zimmerman, 2013).      

 

Övervikt har även kopplats ihop med oönskade egenskaper på arbetsmarknaden. Ofta 

beroende på negativa stereotyper om vikt. Överviktiga personer ses ofta som lata, 

omotiverade, ha bristande självdisciplin, mindre smarta, icke tillmötesgående och slarviga 

(Puhl & Brownell, 2001 & 2003, Teachman et al, 1999 & Roehling, 1999). För att undersöka 

om det fanns något stöd för dessa stereotyper på arbetssökande genomförde Roehling och 

medarbetare två studier som jämförde sambandet mellan kroppsvikt och fyra personliga 

karaktäristika (samvetsgrannhet, trevlighet, emotionell stabilitet samt ångest inför den sociala 

och psykiska miljön). Resultaten av de båda studierna stämde inte överens med vanliga 
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stereotyper över negativa karaktäristika hos individer som lider av övervikt. Ålder och kön 

spelade istället större roll (Roehling et al, 2008). Detta stödjer även det vår 

diskrimineringshypotes då överviktiga upplever diskriminering p.g.a. stereotyper.  

 

Sambandet mellan övervikt och emotionellt välmående har också studerats utifrån ett 

nationalrepresentativt urval från USA där man fann att övervikt i sig inte bidrog till sämre 

hälsa utan att stigmatiseringen som överviktiga utsätts för snarare är anledningen till sådana 

skillnader mellan överviktiga och ”normalviktiga” (Carr & Friedman, 2007). Men en individs 

vikt påverkar inte bara dennes hälsa eller arbetsmarknadsutfall utan innebär även betydande 

konsekvenser för personens sociala situation i allmänhet. 72 % av kraftigt överviktiga kvinnor 

och män rapporterade att de var stigmatiserade av familjemedlemmar (Puhl et al, 2008) och 

överviktiga individer blir bedömda som mindre attraktiva (Chen & Brown, 2005). 

 

Följande hypoteser som ses som relevanta utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning som prövas i vår analys är: 

Hypotes 1: Kraftigt överviktiga innehar en högre arbetslöshet och en lägre lön än ”normal” 

viktiga. 

Hypotes 2: Den negativa effekten av övervikt är starkare bland kvinnor än män (som kanske 

inte straffas alls). 

Hypotes 3: Överviktens effekter är starkare bland kvinnor och män med annat etniskt 

ursprung. 

 

Följaktligen kommer nästa stycke beskriva urvalet för analysen, våra relevanta variabler och 

hur dessa operationaliseras till syftet, studiens validitet och reliabilitet och slutligen en kortare 

beskrivning av valda analysmetoder. 

Data och metod 

Datamaterial 

I vår studie använder vi oss utav redan existerande data från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) som är en återkommande surveyundersökning bestående av ett riksrepresentativt urval, 



 

 14 

där var tusende av Sveriges vuxna befolkning intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden 

som berör t.ex. hälsa, ekonomi och arbetsförhållanden. Undersökningarna har gjorts åren 

1968, 1974 och 1981 där undersökningsåldrarna var mellan 15-75 år och 1991, 2000 och 

2010 där undersökningsåldrarna var mellan 18-75 år. Dessa undersökningar har möjliggjort 

omfattande beskrivningar och analyser över välfärd i Sverige från sent 1960 tal och haft stor 

del i många politiska beslut. Vi har valt att använda oss enbart utav data från LNU2000 för att 

LNU2010 inte har publicerats offentligt än och spannet mellan LNU2000 och de tidigare 

studierna är för långt, vilket inte hade kunnat ge en rättvis longitudinell bild över vårt 

studiefenomen. LNU2000 finansierades utav Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för 

Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och består utav ett urval på 5142 svenska individer med 

en svarsfrekvens på 76,6% (Institutet för social forskning, 2012).  

 

Vi har i vår studie valt att fokusera på individer i åldrarna 25-54 vilket ses som den primära 

arbetsåldern. Med tanke på vår teoribildning där vi främst är intresserade av att analysera 

arbetsdiskriminering har vi valt att exkludera hemarbetande, ålderspensionärer, studerande, 

förtidspensionärer, värnpliktiga, sjuka och ej yrkesverksamma, föräldralediga, lantbrukare och 

egen företagare vilka är grupper som inte kan diskrimineras utav en arbetsgivare enligt vår 

definition av arbetsmarknadsutfall eftersom de inte erbjuder sitt arbete på arbetsmarknaden. 

Genom denna avgränsning får vi ett urval på 2364 personer. Detta slutgiltiga urval består utav 

1239 män och 1125 kvinnor, varav 1699 har båda föräldrarna födda i Sverige och 382 

personer har en eller två utländska föräldrar (bortfall på 283 individer vars information 

saknas). Det är 888 (71,7%) män och 811 (72,1%) kvinnor med svenska föräldrar och 190 

(15,3%) män och 192 (17,1%) kvinnor med föräldrar av annat etniskt ursprung än svenskt. 

Följaktligen utgörs annat etniskt ursprung av första och andra generationens invandrare. 

Variabelbeskrivning och operationalisering 

I dem två följande styckena beskrivs studiens beroende- och oberoende variabler som används 

i våra analyser. Stycket över våra oberoende variabler avslutas med en tabell (se tabell 2) på 

deskriptiv statistik över samtliga variabler. 

Beroende variabler 

I vår analys har vi två stycken beroende variabler; arbetslön och arbetslöshet. För att mäta hur 

individers snittlön ser ut och påverkas av andra faktorer använder vi oss utav 
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variabeln ”arbetslön” (N=1904, varav 937 är män och 967 är kvinnor med ett bortfall på 460 

individer vars information saknas). Variabeln mäter respondenternas månadslön i kronor före 

skatt
3
 och används genom att logaritmera den för att normalisera lönernas skeva fördelning. 

 

Variabeln som mäter arbetslöshet är en dummyvariabel (0=anställd och 1= icke anställd). Den 

skapades genom att koda om variabeln SEI nuvarande arbete där respondenterna fick svara på 

nuvarande arbete. Iochmed vår avgränsning i data som exkluderar individer som inte erbjuder 

sitt arbete på arbetsmarknaden ger denna variabel oss möjlighet att komma åt personer som är 

anställda eller arbetslösa men är tillgängliga för arbetsmarknaden och som söker jobb, vilket 

ligger i linje med ILO’s definition (OECD, 2003).  

Oberoende variabler 

Som den viktigaste oberoende variabeln använder vi oss utav BMI som viktmått i vår analys 

på grund av avsaknad av andra mått på kroppskonstruktioner i data. Det finns andra 

tillvägagångssätt för att skapa indikatorer på kroppsvikt såsom uträkningar inkluderat utav 

kroppsfett och midjemått, t.ex. har en studie rörande relationen mellan kraftig övervikt och 

framgång på arbetsmarknaden visat på att uteslutande av mått på kroppskonstruktioner 

riskerar fel i mätningar av viktdiskriminering på arbetsmarknaden (Johansson et al, 2009). Vi 

använder oss ändå utav BMI i vår analys då det är ett enkelt och bra mått där ett högt BMI gör 

sig tydligt för både arbetsgivare och andra aktörer, vilka kan tolka övervikt som grund 

diskriminering samt som en indikator på oönskade arbetskvalitéer. BMI-värden är oberoende 

av ålder och kön, men måttet behöver då inte korrespondera med olika kroppsproportioner i 

världen. Det finns alltså ingen allmängiltig definition på övervikt. Hälsorisker med att ha högt 

BMI kvarstår men det kan skilja sig åt för olika populationer, idealvikten kan med andra ord 

vara olika hos t.ex. barn, äldre och professionella idrottsmän.  (WHO, 2013). Variabeln BMI 

skapades genom att göra transformationen BMI = vikt/((längd i meter ** 2), vilket ger oss 

måttet för BMI och tillåter oss att mäta dess effekter. Utifrån denna variabel skapades fyra 

dummyvariabler, en för att mäta kraftig övervikt (BMI30≥), övervikt (BMI25-29,99), 

normalvikt (BMI18,5-24,99 och undervikt (<18,5). Kraftig övervikt används i analys som 

utgångsvariabel vilket är i enlighet med tidigare forskning (Härkönen et al, 2011, Averett et 

al, 2012 m.fl.) I sensitivitetsanalys används övriga BMI-klasser samt en kontinuerlig BMI-

                                                 
3 Eventuella outliers i variabeln har granskats för. Ett markant högre värde observerades, därav testades 

regressioner med och utan extremvärdet. Ingen skillnad hittades, därför exkluderades värdet inte.  

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
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variabel och en kvadrerad variant utav den. Den kvadrerade BMI variabeln skapades för att 

kontrollera för icke-linjära samband då det är orimligt att tro att en individs vikt har ett linjärt 

samband med arbetslöner och arbetslöshet. Utan att kvadrera variabeln hade våra 

parameterskattningar inte beskrivit vårt samband på ett korrekt sätt då man försöker beskriva 

ett kurvlinjärt samband genom en rät linje (Edling & Hedström, 2003).   

Våra beskrivna oberoende variabler används som mått på vikt och regresseras på arbetslön 

och arbetslöshet var för sig på män respektive kvinnor för att besvara hypotes 1-3. För att 

vidare kontrollera dessa samband används studiens kontrollvariabler. Som vi tidigare har 

beskrivit finns det kontrollvariabler som har visat sig påverka BMI och har samband med 

arbetslöshet eller arbetslön. I kontrollerandet utav regressionerna på arbetslöshet använder vi 

oss utav följande variabler som anses vara dem mest väsentliga. 

 

Ålder är i datamaterialet en kontinuerlig variabel och används i vår analys för att kontrollera 

för en ålderseffekt på arbetslöner och arbetslöshet och eftersom det att individer tenderar att 

öka i vikt med åldern (Socialstyrelsen-Folkhälsorapporten, 2009)
4
. Av alla individer var det 

jämnfördelat över alla åldrar mellan 25-54 år. I användandet utav denna variabel i 

regressionerna läggs även en kvadrerad variant av den till i analysen för att ålder inte har ett 

linjärt samband med arbetslöner eller arbetslöshet (Edling & Hedström, 2003). Även 

utbildning har visats ha ett samband med BMI då ett högre BMI är mer vanligt hos 

lågutbildade än medel och högutbildade, vilket i sin tur påverkar framgång på 

arbetsmarknaden (Socialstyrelsen-Folkhälsorapport, 2009). Utbildning mäts som antal år av 

genomförda studier från första klass, vilket är uppdelat i tre dummyvariabler i analysen, 

lågutbildade (12 år), medelutbildning (13 år) och högutbildade som har studerat i eller mer än 

14 år.  

 

Andra kontrollvariabler är också tre dummyvariabler över huruvida man bor i storstad 

(Stockholm, Göteborg eller Malmö), städer med mer än 30000 invånare eller småstad 

(köpingar eller på landsbygden) som också visat sig påverka BMI (Socialstyrelsen-

Folkhälsorapport, 2009) och arbetsmarknadsutfall. Samlevnad och giftemål är också 

betydelsefulla faktorer för både framgång inom arbetet och har samband med BMI (Conley & 

Glauber, 2007). Dessa kodades om till tre dummyvariabler utifrån en fråga kring civilstånd 

                                                 
4 Mellan ålder och BMI i datamaterialet finns också en signifikant svag positiv korrelation. 

Korrelationsvärde 0,097 och signifikans på 99% nivå.  
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enligt intervjun. Gift, sambo och singel. Att ha småbarn är också en faktor som påverkar både 

arbetsframgång och ens BMI (Linné et al, 2004) vilket vi har analyserat genom att skapa en 

dummyvariabel utifrån variabler som mäter om man har något barn som är fött inom 10 år. 

BMI är också en stor bidragande faktor till dålig hälsa (Larsson et al, 2002, Carr, Friedman, 

2005 & Harvey et al, 2002) och hälsa fungerar i analysen som en mellanliggande variabel då 

dålig hälsa påverkar arbetsmarknadsutfall (Andrén, Palmer, 2001 & Gambin, 2004). Hälsa har 

vi i sin tur operationaliserat genom att skapa en dummyvariabel som mäter huruvida man har 

bra/ok hälsa eller dålig hälsa. Denna binära variabel utgår ifrån en fråga som mäter 

individernas självskattade hälsa
5
.  

 

Vidare för kontrollerande av arbetslönen i våra regressioner använder vi samtliga föregående 

variabler plus en variabel som mäter social klass. Social klass fungerar också som en 

mellanliggande variabel då det finns en relation mellan BMI och vilken social klass man har 

(Socialstyrelsen-Folkhälsorapporten, 2009), och mellan social klass och arbetslön. Variablerna 

i analysen som mäter social klass är tre dummyvariabler, lågklass. medelklass och högklass, 

kodade utifrån variabeln ”EGEN EGP” som mäter eget yrke/sysselsättning. Lågklass är 

bestående utav biträdespersonal, okvalificerade arbetare och okvalificerade arbetare i primär 

sektor, medelklass utav lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, förmän, förmän i primär 

sektor, kvalificerad arbetare och kvalificerade arbetare i primär sektor. Till sist består högklass 

utav individer som är högre tjänstemän  

 

Antal år en individ har förvärvsarbetat har också en koppling till BMI (Klarenbach et al, 

2006) och flera år av anställning tenderar också att sammanfalla med en högre lön generellt. 

Med andledning av att man kan tro att det råder en korrelation mellan en individs ålder och 

antal år av anställning, testades det vilket bekräftade misstanken. Det finns en signifikant 

kraftig positiv korrelation
6
 mellan dessa två, alltså att desto äldre du är, desto fler år av 

anställning och tvärtom, desto yngre desto färre år. Den rådande multikollineariteten gör att vi 

exkluderar variabeln antal år av anställning i våra analyser och behåller åldern. 

 

                                                 
5 Eventuell korrelation mellan BMI och dålig hälsa har testats. Ingen korrelation återfanns, 

korrelationsvärde: 0,048, icke signifikant. 

6 Korrelationsvärde: 0,877 och signifikans på 99% säkerhetsnivå 
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Tabell 2 Deskriptiv statistik över samtliga respondenter 

(N=2364). Medelvärde (SD) / %. 

                   Män               Kvinnor 

 Hela urvalet 

N=1239 

Annat etniskt 

ursprung N=190 

Hela urvalet 

N=1125 

Annat etniskt 

ursprung N=192 

Ålder 39,03 (8,75) 38,1 (8,0)  40,6 (8,54)  39,5 (8,21) 

Antal år av anställning 17,77 (9,89) 13,98 (8,94) 18,02 (9,27) 14,58 (9,05) 

Lön (kr) 18353 (14016) 16837 (8,94) 15380 (7397) 13681 (7312) 

Kraftig övervikt 8,0 % 10,5 % 6,8 %  7,3 % 

Övervikt 41,3% 41,6% 25,2% 26,6% 

Normalvikt 49,8% 47,4% 63,6% 63% 

Undervikt 0,2% 0,5% 2,2% 3,1% 

Låg utb. 23,2 % 28,4 % 19,9 % 26,6 % 

Mellan utb. 60,5 % 50 % 64,4 % 52,1 % 

Högre utb. 16,3 % 21,6 % 15,6 % 21,4 % 

Gift 46,1  % 55,8 % 51,1 % 49 % 

Sambo 26,6 % 18,4 % 25 % 17,2 % 

Singel 27,3 % 25,8 % 23,9 % 33,9 % 

Dålig hälsa  2,5 % 4,2 % 3,5 % 6,3 % 

Högklass 21,1 % 19,5 % 14,8 % 14,1 % 

Medelklass 44,3 % 35,3 % 31,1 % 25,5 % 

Lågklass 33,7 % 43,2 % 53,6 % 59,9 % 

Har småbarn 36,6 % 48,8 % 37,6 % 38,5 % 

Arbetslös 6,5 % 18,4 % 4,4 % 11,5 % 

Storstad 28,9 % 47,4 % 32,6 % 48,4 % 

Städer 30000> 20,2 % 20 % 21,3 % 24 % 

Småstad/lands-byggd 50,9 % 32,6 % 46 % 27,6 % 

Källa: Levnadsnivåundersökningen, urval från LNU2000. Respondenter i åldrarna 25-54. 
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Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur väl undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta, hur pass 

väl har de frågor som ställts till respondenterna formulerats. Vår studie utgår som sagt från 

redan existerande data, LNU2000. För att säkerställa validiteten i LNU2000:s undersökning 

genomfördes dels ett pilottest av deras frågeformulär vilket testades och finslipades med hjälp 

av ett femtiotal provintervjuer till den slutliga versionen. En undersökning påverkas även utav 

bortfallet, en svarsfrekvens på 76,6% måste ses som en indikator på bra validitet (Institutet för 

social forskning, 2013).  Att jobba med redan existerande data är framförallt besparing av tid 

och pengar. Reliabilitet innebär hur frågor mäts och huruvida studien är replikerbar. Då vi har 

tillgång till LNU:s frågeformulär, där det står precis hur frågorna ställts och vilka 

svarsalternativ som finns, samt kodboken där det står hur de olika frågorna och variablerna 

har kodats har vi information om hur materialet behandlats. Detta ger oss en relativt 

specificerad bild över hur frågorna utformas men vi kan aldrig visa på den enskilde individens 

subjektiva uppfattning av frågan. 

Analys 

I analysmomentet sker våra regressioner på arbetslöner respektive arbetslöshet genom 4 olika 

tabeller som är uppdelade i män respektive kvinnor, samt med en inledande förtydligande 

tabell (Tabell 3). Analysen utav logaritmerad arbetslön sker genom en multipel linjär 

regressionsmodell då variabeln som mäter respondenternas månadslön före skatt är 

kontinuerlig. Genom denna analysmetod ser vi hur mycket lönen förändras i genomsnitt vid 

en enhets förändring i våra oberoende variabler, konstanthållet för övriga. Metoden syftar till 

och använder sig utav MLS (minstakvadratmetoden) för att hitta en linje som sammanfattar 

sambandet mellan variablerna på bästa möjliga sätt. I våra analyser använder vi oss utav IBM 

SPSS 20 som räknar ut ett intercept, en b-koefficient, ett R2-värde, standardfel, ett t-värde och 

en signifikansnivå. Interceptet (constant) visar på lönen, när samtliga oberoende variabler är 

0. B-koefficienten låter oss tyda hur många enheter logaritmen av arbetslönen (beroende 

variabel) förändras i genomsnitt vid en enhets förändring i den oberoende variabeln, 

konstanthållet för övriga. Eftersom vår beroende variabel är logaritmerad, kan vi genom att 

räkna ut 100(exp(b) se hur många procentenheter lönen ändras genom en enhets förändring i 
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X.  R2-värdet står för andel förklarad varians (%) i individernas Y-variabler genom vår 

metod. Standardfel är ett spridningsmått på hur precis estimaten för X-koefficienten är. T-

värdet räknas fram för att avgöra om en koefficient är signifikant eller ej, ju längre bort från 0, 

desto mer signifikant koefficient. Om T-värdet är högre än 1,96 är det ett positivt signifikant 

samband, om den är mindre än -1,96 är det ett negativt signifikant samband. T-värdet räknas 

ut från standardfelet genom koefficienten/standardfelet. Signifikansnivån visar på huruvida 

koefficienten är signifikant, p<0,05 för att det ska vara 95% chans att sambandet ej beror på 

slumpen (Edling & Hedström, 2003). 

 

Utöver den inledande förtydligande tabellen (Tabell 3) sker våra regressioner på arbetslöner 

genom två tabeller. Den första tabellen (Tabell 4) är uppdelad i fyra olika modeller på män 

respektive kvinnor. Modell 1 i denna tabell undersöker råsambandet mellan kraftig övervikt 

och arbetslön, vars resultat förtydligas i tabell 3. I den andra modellen (Tabell 4) tillkommer 

kontroller som påverkar både BMI och arbetslön och en variabel som mäter hur effekten ser 

ut för invandrare. Modell 3 (Tabell 4) har även mellanliggande variabler (social klass och 

mått på självskattad hälsa) för att på så vis komma åt viktens bruttoeffekt och den sista modell 

4 testar om BMI-effekten ser annorlunda ut mellan män och kvinnor med svenskt etniskt 

ursprung samt män respektive kvinnor med annat etniskt ursprung. I modellerna används låg 

utbildning, högklass, städer 30000>, singel och bra/ok hälsa som referenspunkter för deras 

kategorier. Den andra tabellen (se Tabell 5) testar sambandet vidare med mer detaljerade 

variabler på vikt utan mellanliggande variabler vilket kommer åt viktens bruttoeffekt. Detta 

sker genom två olika modeller på män respektive kvinnor. Modell 1 är utformad som modell 

2 i Tabell 4 förutom att den undersöker sambandet med en kontinuerlig- och en kvadrerad 

linjär BMI variabel istället för dummyvariabeln som mäter kraftig övervikt. Modell 2 är 

utformad på samma sätt, men att den som viktmått använder mer detaljerade grupper på BMI, 

där dummyvariablerna kraftig övervikt, övervikt och undervikt testas med normalvikt som 

referenskategori för att det är viktens effekt utifrån det ”normala” vi vill studera.   

 

I analyserande utav arbetslöshet som är en dikotom variabel använder vi oss utav en multipel 

logistisk regression istället för den linjära sannolikhetsmodellen. Till skillnad från den linjära 

sannolikhetsmodellen är att den kan hantera att den beroende variabeln är en sannolikhet, 

begränsad till intervallet 0-1, och att den inte antar att samband är linjära och additiva. Den 

logistiska regressionsanalysen tillåter oss att räkna fram sannolikheten för att den beroende 

variabeln ska anta värdet 1, alltså sannolikheten för att en individ är arbetslös, konstanthållet 
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för övriga oberoende variabler. För att hitta den linje som passar data bäst används ML 

(Maximum Likelihood-skattningen) istället för MLS. ML söker de regressionskoefficienter 

som är de mest troliga givet det mönster vi har observerat i urvalet. Interceptet i denna metod 

är av mindre intresse, här räknas koefficienter, en oddskvot, signifikansnivå för alla 

inkluderade oberoende variabler, frihetsgrader samt Nagelkerke R
2
. Utav b-koefficienterna 

kan vi till skillnad från den linjära regressionen bara tolka som positiva eller negativa 

samband, men inte dess ”effekter”. Däremot anger oddskvoten, som är den exponentierade b-

koefficienten (exp(b)), den procentuella förändringen av oddset på att den beroende variabeln 

är lika med 1 då den oberoende variabeln ökar en enhet
7
, och de andra som inkluderas hålls 

konstanta. Oddskvoter större eller mindre än 1 visar alltså på ökning eller minskning av 

sannolikheten att vara arbetslös, vilket man kan uttala sig om, om oddset (sannolikheten att 

det händer/sannolikheten att det inte händer) på arbetslöshet är 1/10 eller mindre (Ibid.), vilket 

vi har i vår data. Signifikansnivåer tolkas som i vanlig regression, t.ex. ett resultat på 

signifikansnivå 0,05 visar att det är 5% chans att sambandet är slumpmässigt och 95% chans 

att det kan generaliseras till Sverige. Frihetsgrader är antalet oberoende variabler i modellen. 

Nagelkerke R
2
 tolkas som och motsvarar ungefär R2 i en linjär regression. Metoden bygger på 

att den slutliga modellen jämförs med ursprungsmodellen som utgörs av enbart konstanten. 

 

Regressionerna på arbetslöshet sker på liknande sätt som på arbetslöner, genom 2 tabeller på 

män respektive kvinnor. Modellerna är utformade på samma sätt som i arbetslön-

regressionerna förutom att social klass exkluderats då den är skapad utifrån yrkeskategorier. I 

den inledande förtydligande tabellen (Tabell 3) visas skillnader i arbetslöshet hos kraftigt 

överviktiga/icke-kraftigt överviktiga män och kvinnor genom enkel korstabulering. 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från regressionerna för att besvara studiens hypoteser. I 

tabell 3 och i tabell 4 i den första modellen (modell 1) kan vi, genom en binär regression, se 

den kraftiga överviktens effekter på lön före skatt för män respektive kvinnor. Den 

genomsnittliga lönen visar sig vara ungefär 4719 kr lägre för normalviktiga kvinnor jämfört 

                                                 
7 En skalstegs ökning på X med 1 
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med normalviktiga män. Effekten av kraftig övervikt på arbetslöner visar på icke signifikanta 

relativt låga lönestraff för både män och kvinnor men att lönestraffen var högre för kvinnorna. 

Vi kan även i tabell 3 se, genom enkel korstabulering att kraftigt överviktiga har högre 

arbetslöshet jämfört med normalviktiga, men att kvinnor straffas hårdare av en kraftig 

övervikt. Dessa samband undersöks vidare med tabeller som presenteras senare i avsnittet. 

Tabell 3: Kraftig övervikts effekter på månadslön i kronor före 

skatt och arbetslöshet 

                                   Män Kvinnor 

 BMI30≥ BMI30< BMI30≥ BMI30< 

Månadslön före 

skatt (kr) 
20516 20682 14943 15963 

Arbetslöshet (%) 7,1 6,4 9,2 3,9 

Källa: Levnadsnivåundersökningen, urval från LNU2000. Respondenter i åldrarna 25-54.  

P.g.a. låga R2-värden i modell 1 (Tabell 4) undersöks sambandet för arbetslöner vidare i 

modell 2 (Tabell 4) genom att lägga till kontrollvariabler och variabeln annan etnisk 

bakgrund. Vi kan här se att sambandet mellan kraftig övervikt löneeffekt ändras till positiv för 

männen och att lönstraffet minskar hos kvinnorna men att fortfarande är ingen av dem 

signifikanta. Vidare tyder resultaten på att en högre utbildning följt av socio-demografi; 

huruvida man bor i storstad eller ej har positiva effekter på arbetslöner. Annat etniskt 

ursprung har störst negativ effekt på arbetslöner följt av att bo på småstad/landsbygd för 

kvinnorna. Även giftemål har en positiv inverkan för männen samt att ha småbarn innebär en 

negativ effekt för kvinnorna. Dessa resultat höjer R2-värdet något för både män och kvinnor. 

Genom att inkludera dem mellanliggande variablerna social klass och hälsa i Modell 3 kan vi 

se att kraftig övervikt fortfarande inte är signifikant men att båda nu har små positiva effekter. 

Hög utbildning har nu inte heller en lika positiv inverkan på lön för kvinnor, dock inte 

signifikant. Även att vara sambo får nu en liten positiv signifikant effekt på lön för männen, 

och att ha ett annat etniskt ursprung minskar lite i effekt. Social klass innebär signifikanta 

negativa effekter på lön samt att en dålig hälsa innebär signifikanta negativa effekter för 

enbart männen. R2-värdet uppgår till 0,411 för männen och 0,407 för kvinnorna. I den sista 

modell 4 kan vi även se att interaktionen mellan kraftig övervikt och annan etnisk bakgrund 

inte är signifikant. Det betyder att vi inte kan uttala oss om eventuell skillnad i effekt om man 

tar hänsyn till etnisk bakgrund, vilket kanske troligen beror på ett för litet urval.  
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Tabell 4: Kraftig övervikts effekter på månadslön i kronor före 

skatt, linjär regression. B-koefficienter. 

 Modell 1     Modell 2 Modell 3 Modell 4 

    Man    Kvinna   Man  Kvinna Man       Kvinna   Man    Kvinna 

BMI30≥ -0,008  -0,055   0,082 -0,034  0,058  0,005  0,055   0,019 

Låg utb.    Ref.    Ref. Ref. Ref.      Ref.  Ref. 

Medel utb.   0,060*  -0,009 -0,039   -0,039       0,040 -0,021 

Hög utb.     0,347**  0,297**  0,142** 0,055     0,142** 0,078** 

Ålder     0,029  0,023  0,023   0,021    0,023   0,022* 

Ålder 
2
    0,000 0,000    0,000   0,000  0,000     0,000 

Småbarn    0,033 -0,63*    0,022 -0,065**   0,022  -0,15 

Singel     Ref.  Ref.    Ref.   Ref.   Ref. Ref. 

Sambo   0,060 0,049 0,062*  0,050  0,062* 0,060** 

Gift    0,079** 0,039 0,064*  0,011 0,064*    0,030 

Städer 30000>    Ref.  Ref.  Ref.  Ref.      Ref.       Ref. 

Storstad   0,175** 0,121** 0,151** 0,102** 0,151** 0,113** 

Småstad/Landsbygd   0,001 -0,086** -0,003 -0,054*  -0,003  -0,022 

Annat etniskt urspr.     -0,151** -0,106** -0,112** -0,055* -0,113** -0,077** 

Högklass       Ref.      Ref.       Ref.    Ref. 

Medelklass     -0,291** -0,194** -0,291** -0,268** 

Lågklass     -0,424** -0,443** -0,424** -0,502** 

Ok/Bra hälsa     Ref. Ref.      Ref. Ref. 

Dålig hälsa     -0,162* -0,101 -0,162* -0,123** 

Annat etniskt urspr.*Kraftig Övervikt          0,017  0,065 

Intercept 9,937**  9,799** 9,031** 9,161**  9,488** 9,537**   9,488**  9,583** 

R2 0,000  0,001 0,242 0,218  0,411   0,407   0,411    0,389 

N 2364  2364 2364 2364  2364   2364   2364    2364 

Källa: Levnadsnivåundersökningen, urval från LNU2000. Respondenter i åldrarna 25-54. Signifikansnivåer: * p<0,05 ** 

p<0,01. 
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I tabell 5 undersöks viktens effekter på arbetslöner mer ingående. I modell 1 återfinns en liten 

negativ men icke-signifikant effekt på arbetslöner desto högre BMI man har. Modell 2 visar 

på att kraftig övervikt har en signifikant svag positiv effekt för männen på arbetslöner. Detta 

resultat kommer bara fram när referenspunkten är ”normalvikt”, inte som i tidigare modeller 

där referensen är alla individer som har BMI30<. 

Tabell 5: Viktens effekter på arbetslöner, Linjär regression. B-

koefficienter. 

 Modell 1  Modell 2 

 Man   Kvinna        Man Kvinna 

BMI -0,002   -0,005     

BMI
2
     7,105E-005 3,764E-005     

Normalvikt        Ref.        Ref.  

Kraftig Övervikt      0,085*        0,048  

Övervikt     0,006       -0,040  

Undervikt     0,156       -0,123  

Låg utb.   Ref. Ref.    Ref.         Ref.  

Medel utb. 0,053 -0,009  0,061*      -0,011  

Hög utb. 0,338** 0,295**  0,348**      0,296**  

Ålder 0,028 0,023  0,028     0,022  

Ålder
2
 0,000 0,000  0,000     0,000  

Småbarn 0,033 -0,062*  0,033    -0,060*  

Singel   Ref. Ref.    Ref.        Ref.  

Sambo 0,059 0,049  0,061     0,051  

Gift 0,077* 0,038   0,079**     0,039  

Städer 30000>   Ref. Ref.    Ref.       Ref.  

Storstad    0,173** 0,120**  0,176**     0,118**  

Småstad/Landsbygd   0,000 -0,086**  0,001    -0,085**  

Annat etniskt urspr.  -0,149** -0,105**   -0,151**    -0,102**  

Intercept  9,059** 9,242**      9,035**  9,195**  

R2  0,239  0,219      0,243     0,223  
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Tabell 5 forts.: Viktens effekter på arbetslöner, Linjär 

regression. B-koefficienter. 

            Modell 1    Modell 2  

  Man  Kvinna      Man     Kvinna  

N  2364  2364      2364     2364  

Källa: Levnadsnivåundersökningen, urval från LNU2000. Respondenter i åldrarna 25-54. Signifikansnivåer: * p<0,05 ** 

p<0,01. 

 

I följande tabell (Tabell 6) kan vi också se, genom den binära logistiska regressionen (Modell 

1) på kraftig övervikts effekter på arbetslöshet, att kvinnor har en signifikant effekt på ungefär 

2,5 gånger så stor sannolikhet att vara arbetslösa jämfört med deras normalviktiga motsatser. 

Männen uppvisar här inga signifikanta effekter. Med tanke på det låga Nagelkerke-värdet 

testas sambandet vidare med våra kontrollvariabler i modell 2 där kraftigt överviktiga kvinnor 

fortfarande visar en signifikant effekt på ungefär 2,8 gånger så stor sannolikhet att vara 

arbetslösa oberoende av utbildning, ålder, civilstatus och socio-demografi. Denna effekt på 

2,8 gånger så stor sannolikhet att vara arbetslös är jämförbar med straffet för att ha småbarn 

och liknar straffet att ha ett annat etniskt ursprung. I modell 3 där hälsa är inkluderat visar 

resultaten fortfarande på en signifikant effekt för kraftigt överviktiga kvinnor att vara 

arbetslösa, dock lite svagare än föregående modell men med ett bättre Nagelkerke-värde. Att 

ha ett annat etniskt ursprung har fortfarande påverkan för att vara arbetslös, men har sjunkit 

lite i effekt jämfört med modell 2. Vidare har att ha barn under 10 år starkare effekt än 

föregående modell och har här större effekt än kraftig övervikt på att vara arbetslös. Vidare 

visar resultaten på att desto äldre kvinnorna är desto lägre är sannolikheten att vara arbetslös. 

Modell 4 visar inga signifikanta effekter på vara arbetslös för kraftigt överviktiga 

män/kvinnor med annat etniskt ursprung, troligen också det kanske p.g.a. det lilla urvalet. 

Koefficienten för kvinnor med annat etniskt ursprung är däremot stor, vilket kan skapa en 

misstanke om att sannolikheten för att vara arbetslös är hög, men att det är något vi inte 

kommer åt med vårt urval.  
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Tabell 6: Kraftig övervikts effekter på arbetslöshet, logistisk 

regression. Oddskvoter. 

 Modell 1     Modell 2 Modell 3 Modell 4 

    Man    Kvinna Man  Kvinna Man       Kvinna   Man    Kvinna 

BMI30≥     1,118   2,493* 1,002 2,841*   0,952 2,722*  0,808  1,374 

Låg utb.    Ref.    Ref. Ref. Ref.      Ref.  Ref. 

Medel utb.   0,681    0,901  0,673   0,954       0,670 0,948 

Hög utb.     0,351*   0,717    0,360* 0,778   0,359* 0,781 

Ålder     1,122   0,653 1,122   0,642*    1,122   0,608* 

Ålder 
2
    0,998  1,005   0,998   1,005  0,998     1,006 

Småbarn    1,026   2,792**   0,995 2,876**   0,987  3,060** 

Singel     Ref.  Ref.    Ref.   Ref.   Ref. Ref. 

Sambo    0,618 0,439  0,659   0,453  0,658     0,450 

Gift    0,524 0,512  0,538  0,518 0,538     0,496 

Städer 30000>     Ref.  Ref.  Ref.  Ref.      Ref.  Ref. 

Storstad    1,212 0,761  1,220  0,770 1,227  0,773 

Småstad/Landsbygd    0,578  0,606  0,586  0,627   0,587 0,656 

Annat etniskt urspr.     4,246** 3,731** 4,208** 3,627** 4,078** 3,037** 

Ok/Bra hälsa     Ref.  Ref.    Ref.   Ref. 

Dålig hälsa     3,496* 2,353  3,542* 2,016 

Annat etniskt urspr.*Kraftig Övervikt          1,392 4,716 

LL            586,370  384,466 480,844 311,163  475,885 309,500  475,743 307,230 

Df                 1     1    11    11    12   12    13    13 

Nagelkerke 

R
2
       

0,000   0,012    0,132  0,157    0,143   0,162    0,144  0,169 

N 2364  2364 2364 2364 2364   2364   2364    2364 

Källa: Levnadsnivåundersökningen, urval från LNU2000. Respondenter i åldrarna 25-54. Signifikansnivåer: * p<0,05 ** 

p<0,01. 

Vid sensitivitets-analys i tabell 7 kan vi i modell 1 inte se några signifikanta korrelationer 

mellan en ökad vikt och att vara arbetslös. Modell 2 tyder på att det bara är kraftigt 
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överviktiga kvinnor som har större signifikanta risker att var arbetslösa jämfört med 

män/kvinnor i andra viktkategorier. Detta stödjer vårt val av BMI30≥ i tidigare analyser. 

Tabell 7: Viktens effekter på arbetslöshet, logistisk regression. 

Oddskvoter. 

 Modell 1  Modell 2 

 Man   Kvinna       Man Kvinna 

BMI 1,249     1,012     

BMI
2
         0,996    1,001     

Normalvikt         Ref.         Ref.  

Kraftig övervikt      1,077        2,878*  

Övervikt     1,167         0,959  

Undervikt     0,000         2,362  

Låg utb.   Ref. Ref.    Ref.          Ref.  

Medel utb. 0,689 0,905  0,680         0,936  

Hög utb. 0,357* 0,689  0,359*         0,699  

Ålder 1,121 0,669  1,116         0,658  

Ålder 
2
 0,998 1,005  0,998        1,005  

Småbarn 1,010 2,643*  1,016        2,781**  

Singel  Ref. Ref.    Ref.          Ref.  

Sambo   0,612  0,442   0,616        0,418  

Gift   0,515*    0,543   0,518        0,492  

Städer 30000>  Ref. Ref.    Ref.          Ref.  

Storstad  1,199** 0,758  1,210        0,765  

Småstad/Landsbygd 0,575   0,591  0,579       0,607  

Annat etniskt urspr. 4,259**  3,663**      4,235**      3,689**  

LL 480,428 314,127     480,394  310,232  

Df   12     12        13 13  

Nagelkerke R
2
 0,133  0,147      0,133 0,159  

N 2364   2364        2364   2364  

Källa: Levnadsnivåundersökningen, urval från LNU2000. Respondenter i åldrarna 25-54. Signifikansnivåer: * p<0,05 ** p<0,01. 
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Diskussion 

Eftersom att kraftig övervikt har visat sig ha stor påverkan på arbetsmarknadsutfall enligt flera 

studier i Europa och i USA men nästan uteblivit som forskningsämne i Sverige bidrar denna 

studie med att undersöka just detta i Sverige. Studien syftar till att undersöka eventuella 

mönster kring övervikt och arbetsmarknadsutfall på den svenska arbetsmarknaden. Om det 

finns samband mellan kraftig övervikt och arbetslön/arbetslöshet, om sambandet är likartat för 

både män och kvinnor, för män och kvinnor med annan etnisk bakgrund och om sambandet 

kvartstår konstanthållet för andra socio-ekonomiska variabler. Studien är inriktad på 

överviktens effekter hos män och kvinnor med etniskt svenskt ursprung respektive annat 

etniskt ursprung. Analysen prövar därför om det kvarstår signifikanta effekter av kraftig 

övervikt efter att ha kontrollerat för andra relevanta socio-ekonomiska faktorer. Resultaten 

visar på att vikt inte har en negativ effekt för varken kvinnors eller mäns arbetslöner, men 

däremot en liten positiv effekt för kraftigt överviktiga män. Vidare tyder resultaten på att vikt 

inte har någon effekt på arbetslöshet för män men innebär däremot en större sannolikhet att 

vara arbetslös för kraftigt överviktiga kvinnor. Dessa resultat ska nu kopplas till både teori och 

tidigare forskning som studien har som teoretisk utgångspunkt. 

 

Av tidigare forskning hade man kunnat vänta sig att kraftig övervikt hos individer med det 

studerade landets etniska ursprung skulle erfara sämre arbetsmarknadsutfall i jämförelse med 

normalviktiga (Roehling et al, 2008) och att kraftigt överviktiga kvinnor skulle erfara starkare 

negativa effekter på arbetsmarknadsutfall än kraftigt överviktiga män (Baum, Ford, 2004, 

Maranto, Stenoien, 2000, Brunello & D’Hombres, 2007). På samma sätt kan man även vänta 

sig den första typen av orsaksriktning, att övervikt påverkar arbetslön (Roehling, 2008). Våra 

resultat visar inte på några signifikanta negativa effekter av lön på kraftig övervikt hos varken 

män eller kvinnor respektive män och kvinnor med annat etniskt ursprung i studien 

konstanthållet för övriga kontrollvariabler. Dock ser vi vid mer detaljerad analys av viktens 

effekter på lön att kraftigt överviktiga män erhåller en signifikant svag positiv effekt på löner, 

återigen konstanthållet för övriga kontrollvariabler. Detta betyder alltså att män har en högre 

lön desto högre BMI dem har utifrån en normalvikt. Denna signifikans återfanns när hälsa och 

klass exkluderades. Detta skulle därför kunna betyda att det är mer överviktiga män inom 

högre klasser. Klass och hälsa skulle kunna gömma sig i sambandet mellan övervikt och 
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arbetslön och ha större effekt på arbetslönen än vad kraftig övervikt har för männen. Det 

skulle kunna handla om ett skensamband vilket tyder på att resultatet bör tolkas försiktigt. 

Även andra tankar om att en kraftig övervikt kan signalera pondus och/eller status hos män 

men inte hos kvinnor kan vara en förklaring. Dessa resultat bekräftar inte hypotes 1, att 

kraftigt överviktiga har en lägre lön än ”normal” viktiga. Hypotes 2, den negativa effekten av 

övervikt är starkare bland kvinnor än män (som kanske inte straffas alls), kan inte heller 

bekräftas. Dock tenderar kraftigt överviktiga män att t.o.m. erhålla en positiv löneutveckling. 

 

Resultaten ligger däremot i linje med Goffmans stigmatiseringsteori då individer med 

övervikt inte lönediskrimineras för att arbetsgivaren kommer närmare den anställde, däremot 

kan den inte förklara kraftigt överviktiga mäns positiva effekter på arbetslöner (Goffman, 

1963). Bordo säger att överviktiga kvinnor kommer att bedömmas hårdare än män i 

förhållande till deras arbetslöner p.g.a. avvikande från rådande kroppsideal i samhället 

(Bordo, 1993) vilket inte ges fog för i våra resultat. Däremot kan man av resultaten tyda att 

det inte tycks finnas någon liknande social press på män angående deras vikt, utan snarare 

tvärtom. Dessa resultat ligger heller inte i linje med Beckers humankapitalteori då en övervikt 

deprecierar en individs humankapital och att produktiviteten måste kompenseras på annat håll 

(Becker, 1964), exempelvis en investering i högre utbildning jämfört med personer med 

normalvikt. Man kan tänka sig att dessa resultat beror på att män inte diskrimineras av en 

högre vikt, samtidigt som BMI korrelerar med ålder (Socialstyrelsen-Folkhälsorapporten, 

2009) vilket i sig innebär positiva löneförhållanden. Desto äldre man blir, desto mer 

jobberfarenhet får man vilket troligen resulterar i en positiv lönekurva. Vi kan heller inte se att 

vikt har någon betydelse för män och kvinnor med annat etniskt ursprung i förhållande till 

deras löner vilket även det inte kan bekräfta hypotes 3, att överviktens effekter är starkare 

bland kvinnor och män med annat etniskt ursprung jämfört med etniskt svenskt ursprung. 

Något man hade kunnat förvänta sig enligt den tidigare forskningen (Cawley et al, 2009 & 

Averett et al, 2012). Enligt Averett och kollegor kunde man styrka signifikanta negativa 

samband för immigrerade män, men erhöll inte signifikans när det gällde immigrerade 

kvinnors resultat, troligen p.g.a. på för litet urval. Ett för litet urval är även ett problem i vår 

studie och kan tänkas förvränga delar av våra resultat som annars hade kunnat vara 

signifikanta. För att i den mån möjligt skapa ett större urval testades även 

inrikesfödd/utrikesfödd i analysen, vilket inte gav ett större urval eller några andra resultat. 

Att överviktiga kvinnor också diskrimineras i förhållande till arbetsmarknadsutfall definierat 

som arbetslöshet är enligt tidigare forskning klarlagt. Forskningen visar på orsakssamband 
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mellan viktbaserad diskriminering och anställningsbeslut enligt den första typen av riktning 

även här. Överviktiga individer, män som kvinnor, har svårare att bli anställda och ogrundade 

viktfördomar kan förklara den lägre delaktigheten på arbetsmarknaden (Puhl & Brownell, 

2001 & 2003, Teachman et al, 1999 etc.). Överviktiga individer associeras med högre 

arbetslöshet oberoende av andra relevanta variabler (Klarenbach et al, 2006, Tunceli et al, 

2006 etc.). Forskningen visar också på en genusdifferentiering där kvinnor löper större risk att 

utstå viktdiskriminering gällande att inte bli anställd (Puhl et al, 2008) och det finns även fog 

för att diskrimineringen sker genom selektion (Pagán & Dávila, 1997). Denna beskrivna 

genusdifferentiering gällande att hitta anställning ligger i linje med våra resultat. Kraftigt 

överviktiga kvinnor har en signifikant större risk att vara arbetslösa i jämförelse med 

normalviktiga kvinnor, oberoende av kontrollvariabler, medan männen inte berörs. Detta 

bekräftar hypotes 1 och 2. Enligt Bordo utstår kvinnor en större social press på kroppsideal än 

män. Givet Bordos tes kan Goffman ta oss vidare för att förklara hur denna diskriminering 

kan ske. När kraftigt överviktiga kvinnor befinner sig på en anställningsintervju gör den 

synliga övervikten det möjligt för arbetsgivaren att fysiskt stigmatisera den arbetssökande. 

Eftersom att kvinnor med kraftig övervikt är dem enda enligt resultaten som står inför 

disfavörer när det gäller att hitta anställning, kan den kraftiga övervikten ses som en gräns för 

en tydligt visibel nackdel på arbetsmarknaden.  

 

Faktumet att kraftigt överviktiga som grupp generellt lider utav ogrundade viktfördomar 

samtidigt som kvinnorna inom den viktkohorten straffas hårdast blir intressant när vi tar 

hänsyn till Beckers humankapital. Hans syn på produktivitet som grunden för framgång på 

arbetsmarknaden kan enligt våra resultat ifrågasättas. För kvinnor hade enbart att vara kraftigt 

överviktig, att ha småbarn under 10 år, att ha en dålig hälsa samt att ha ett annat etniskt 

ursprung signifikanta effekter på arbetslöshet. Vidare borde en högre utbildning samt en högre 

ålder (erfarenhet) innebära en lägre risk för att vara arbetslös medan en dålig hälsa och att inte 

vara etniskt svensk i sin tur bör leda till större risk. Resultatet på kvinnor visar följaktligen på 

att utbildning och dålig hälsa inte har några signifikanta effekter på arbetslöshet, medan ålder 

och annat etniskt ursprung har det. Detta motsäger Beckers teori då den kraftiga överviktens 

signifikanta effekter på arbetslöshet enligt våra resultat inte går att kompensera genom 

exempelvis en högre utbildning, medan erfarenheten fortfarande gör en kompensation möjlig. 

Större risk kopplat till att ha ett annat etniskt ursprung ligger i linje med teorin, men inga 

signifikanta effekter på att ha en dålig hälsa där överviktens effekter kvarstår motsäger teorin. 

Arbetsgivare kan däremot tolka kraftig övervikt som ett tecken på en dålig hälsa hos den 
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arbetssökande kvinnan, även fast hälsan i övrigt är god. Diskrimineringen hon utsätts för är 

säkerligen ogrundade stereotyper där hennes kraftiga övervikt tolkas som tecken på lathet och 

bristande motivation etc. (Puhl & Brownell, 2001 & 2003, Roehling, 1999 etc.), vilket bör 

kunna ses som icke önskvärda egenskaper när det gäller individens produktivitet.  

 

Att kraftigt överviktiga kvinnor med annat etniskt ursprung också står inför nackdelar när det 

gäller att hitta anställning (Cawley et al, 2009) och att det finns risk för ”dubbel” 

diskriminering” (Amelie & Zimmerman, 2013) är något man kan misstänka men inget vi kan 

validera, återigen p.g.a. ett för litet urval. Hypotes 3 kan alltså inte styrkas. Däremot ringer en 

sådan misstanke i samklang med Goffmans teori om att överviktiga/kraftigt överviktiga 

individer med annat etniskt ursprung bör lida utav en dubbel diskriminering i form av fysisk- i 

kombination med tribal stigmatisering. Att vi definierat annat etniskt ursprung än svenskt 

såsom vi gjort som en grund för diskriminering av en arbetsgivare kan vara problematiskt. 

P.g.a. för litet urval kan vi inte skilja på olika effekter beroende på olika ursprung i världen, 

det kan tänkas att en individ från Europa inte diskrimineras på samma sätt som en individ som 

inte har europeiskt ursprung. Till skillnad från den tidigare litteraturen har vi p.g.a. litet urval 

inte heller mätt annan etnicitet som inrikes/utrikesfödd (Averett et al, 2012 & Cawley et al, 

2009) vilket kunnat ge oss ett annat resultat. 

 

Denna studie visar att det råder en viktdiskriminering för kvinnor på den svenska 

arbetsmarknaden. Kraftigt överviktiga kvinnor har en större arbetslöshet. Man kan därför 

starkt misstänka att kraftigt överviktiga kvinnor med annat etniskt ursprung också står inför 

nackdelar rörande att få en anställning, vilket bör undersökas vidare. Framtida forskning 

skulle kunna bidra med större studier som kommer åt interaktionen mellan annat etniskt 

ursprung och övervikt. Vidgad förståelse över om det är någon skillnad på diskriminering 

inom vissa typer av jobb och betydelsen av kontextuella faktorer såsom arbetsgivares farhågor 

kring hälsokostnader i anställningen av överviktiga verkar behövas. Det är också intressant att 

analysera hur en positiv löneeffekt av att vara en kraftig överviktig man kan komma till stånd, 

även andra mått på kroppskonstruktioner än BMI kan vara av relevans för att komma åt 

fenomen liknande det vi studerat då BMI-måttet kan innehålla brister (Johansson et al, 2009). 

Avslutligen kan vi i likhet med många andra studier säga att synen på övervikt i grunden är 

genusspecifik, men att vi till skillnad från många tidigare studier hittat att en övervikt kan 

innebära positiva effekter på arbetsmarknadsutfall för män. Något som på många sätt är 

förvånande och borde undersökas vidare.  
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