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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande kvantitativa studie är att undersöka sambandet mellan 

socioekonomisk klassposition i vuxenlivet och risken att vårdas för schizofreni. 

Sambandet mellan klassposition och hälsa kan ta sig uttryck i två riktningar - något 

som avhandlas i kausalitetsteorin och selektionsteorin. Kausalitetsteorin utgår från 

att en individs klassposition påverkar ens framtida hälsa, där en lägre klassposition 

riskerar att leda till sämre hälsa. I kontrast till detta utgår selektionsteorin från att en 

individs hälsa påverkar klasspositionen, där ohälsa tenderar att leda till en lägre 

klassposition. Dessa teorier utgör föreliggande studies teoretiska utgångspunkt. 

Datamaterialet som används är “Stockholm Birth Cohort” (SBC), vilket är 

resultatet av en sannolikhetsmatchning mellan två avidentifierade material. 

Materialet består av longitudinell kohortdata som sträcker sig från år 1953 till år 

2008. Analysmetoden i föreliggande studie är multipel logistisk regressionsanalys 

vilket är lämpligt då utfallsvariabeln har gjorts binär. Resultatet som nås är att det 

existerar ett signifikant samband mellan socioekonomisk klassposition i vuxenlivet 

och risken att vårdas för schizofreni, även när sambandet kontrollerats för 

föräldrarnas socioekonomiska klassposition, psykiska hälsa, utbildning, inkomst, 

alkoholmissbruk samt familjetyp och kohortmedlemmens kön. Då denna 

infallsvinkel är relativt outforskad är detta resultat därför ett relevant bidrag till 

forskningsfältet. Vidare har försök gjorts att undersöka riktningen på detta samband 

och utifrån genomförda tester verkar det som att både kausalitets- och 

selektionsteorin har ett förklaringsvärde beroende på ifall klassposition mäts utifrån 

föräldrarnas eller individens klassposition. Rimligtvis är socioekonomisk 

klassposition och schizofreni ömsesidigt sammanlänkande över individens 

livsförlopp. 

Nyckelord: Schizofreni, socioekonomisk klassposition, SEI, kausalitetsteorin, 

selektionsteorin, kvantitativ analys, logistisk regression, Stockholm Birth Cohort 

study. 
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Inledning 

Variation i hälsa baserat på socioekonomisk klassposition går att finna flera hundra år tillbaka 

i tiden, både i Sverige och i andra länder, något som visar på detta fenomens beständighet 

över tid och rum. Dessa skillnader är även empiriskt reguljära då de tenderar att existera 

oberoende av landets ekonomiska nivå (Fritzell, 2012: 46-50). Vid upprepade undersökningar 

av fenomenet framkommer det att klasskillnader i hälsa har en stabil negativ riktning där 

individer inom de lägre klasserna tenderar att ha sämre hälsa än de som tillhör de högre 

klasserna (Hudson, 2005: 3). Detta har konstaterats för olika fysiska besvär, såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar (Luepker, m.fl., 1993) och diabetes (Demakakos, m.fl., 2008), och har 

kopplats till den något sämre levnadsstandard som en lägre klassposition kan medföra. 

Forskning inom psykisk hälsa tenderar dock att vara mer övergripande än den fysiska 

motparten med ett bredare fokus på psykisk hälsa i allmänhet snarare än specifika diagnoser 

(Johnson m.fl., 1999). Att specificera studier till att enbart fokusera på enskilda psykiska 

sjukdomar och deras koppling till klassposition vore därför av intresse. 

 

Av de otaliga psykotiska tillstånd som finns anses schizofreni vara ett av de allvarligare 

(Hudson, 2005: 14). Även om symptomlindrande medicin har tagits fram finns det idag inget 

botemedel mot sjukdomen och att drabbas av schizofreni ökar risken för försämrade 

möjligheter till ett normalfungerande liv (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009: 23). Det är 

rimligt att anta att de uppmätta klasskillnaderna i hälsa är applicerbara även på denna 

sjukdom vilket gör en studie av detta samband relevant ur ett sociologiskt perspektiv. 

 

Schizofreni
1
 är ett psykotiskt tillstånd som varar minst ett halvår men som ofta påverkar de 

drabbade i varierande grad under hela livet (Gallagher, 2010: 80). Sjukdomen drabbar 

omkring en procent av världens befolkning (Escudero & Johnstone, 2014) och många 

uppvisar de första symptomen innan 30 års ålder (Loranger, 1984). Dessa symptom 

karaktäriseras av störningar i tänkande och perception samt en oförmåga att kontrollera 

                                                 

1 I föreliggande studie ingår även schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom i begreppet 

schizofreni. Denna definition är hämtad från den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10, 

underkategori F20-F29 för psykiska sjukdomar. 
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känslor, något som kan ta sig uttryck genom vanföreställningar, paranoia, hallucinationer och 

vredesutbrott. Det är även möjligt att vissa kognitiva brister uppkommer under 

sjukdomsförloppet även om intellekt och medvetande i de flesta fall är normalfungerande 

(Socialstyrelsen, 2011: 165). 

 

Det finns i dagsläget delade åsikter om de exakta orsakerna till sjukdomen men det råder 

konsensus inom forskarvärlden kring att det är ett multidimensionellt problem i och med att 

både biologiska och sociala faktorer sägs ha en inverkan (Gallagher, 2010; Illsley & Vågerö, 

1995; Dohrenwend m.fl., 1992). Den biologiska faktorn tar sig rimligtvis uttryck genom en 

genetisk känslighet för sjukdomen snarare än en specifik gen då ärftligheten är relativt låg 

(Nationalencyklopedin, 2014) något som tyder på att det finns utrymme för sociala och 

miljömässiga faktorer som i det här fallet tenderar att vara relativt outforskade (Jones m.fl., 

2008). Allmänt sägs ens sociala miljö öka risken för insjuknande genom yttre påfrestningar 

och trauman (Johnson m.fl., 1999: 491). Dessa påfrestningar kan ta sig uttryck genom 

exempelvis ekonomiska problem, missbruk av alkohol och droger, dåliga förutsättningar för 

utbildning och arbete eller undermåliga förhållanden i hemmiljön. Det finns otaliga studier 

som tyder på att dessa faktorer främst drabbar individer i de lägre samhällsklasserna 

(Gallagher, 2010: 91) och därför utgör klassposition en relevant utgångspunkt i studiet av 

schizofreni.  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det existerar ett samband mellan 

socioekonomisk klassposition i vuxenlivet och risken att vårdas för schizofreni. I analysen 

inkluderas bakgrundsvariablerna föräldrarnas socioekonomiska klassposition, psykiska hälsa, 

familjetyp, föräldrarnas utbildning, alkoholmissbruk och inkomst. Föräldrarnas klassposition 

kommer få ett större fokus då den används både för att förklara huvudsambandet och som 

verktyg för att undersöka förklaringsvärdet av kausalitets- och selektionsteorin. Vidare tar 

analyserna hänsyn till eventuella könsskillnader. Datamaterialet som ligger till grund för 

analysen är longitudinell data gällande alla individer födda år 1953 och boende i 

Stockholmsregionen tio år senare. 
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Teori och tidigare forskning 

Socioekonomisk klassposition och hälsa 

Socioekonomisk klassposition och hälsa har, med hjälp av statistiska analyser, visat sig vara 

sammanlänkade (Jones m.fl., 2008; Lahelma m.fl., 2006; Hudson, 2005; Johnson m.fl., 1999, 

för att nämna några). Adler m.fl. (1994: 16-18) genomförde en studie där de undersökte ett 

antal patienter med blandade sjukdomstillstånd under en nioårsperiod. Resultaten visar att 

lägre socioekonomisk klassposition är relaterat till en markant försämring av 

sjukdomstillståndet och en ökad dödlighet, kontrollerat för ålder, kön, rökning, 

sjukdomsstatus vid början av perioden, behandlingar som tyder på mer allvarlig sjukdom och 

sjukdomens varaktighet. Länge har sambandet mellan klassposition och både fysisk och 

psykisk hälsa förklarats med fattigdom bland de lägre socioekonomiska klasserna, något som 

på senare tid har visats vara en förenklad bild av sammanhanget då det är fler aspekter än 

enbart ekonomiska som spelar in. 

Det har argumenterats för att faktorer som genetisk känslighet, stress och dåliga 

livsförhållanden är vanligare i de lägre klasserna och att en kombination av dessa kan 

resultera i psykisk ohälsa. Vid studiet av dessa faktorer i relation till schizofreni framkommer 

det att de interagerar sinsemellan; insjuknandet i schizofreni grundas inte i endast en av dessa 

faktorer utan relevansen av en faktor avgörs av kraften hos de andra faktorerna. Det är även 

möjligt att den kritiska gränsen för insjuknande baserat på en faktor är beroende av de två 

andra faktorernas styrka, där en hög genetisk känslighet kräver exempelvis mindre stress för 

att trigga ett insjuknande och vice versa. Flera olika sammansättningar av hur dessa faktorer 

interagerar har identifierats och de återfinns oftast i de lägsta klasserna (Kohn, 1973: 74-75). 

Det finns studier som visar att individer i de lägre klasserna dessutom är mer mottagliga för 

stress och har sämre möjligheter att hantera yttre påfrestningar, vilket gör att konsekvenserna 

av stress blir allvarligare bland de lägre klasserna (Kessler & Cleary, 1980). 

Kausalitets- och selektionsteorier 

Generellt finns det tre huvudsakliga mekanismer som skulle kunna förklara sambandet 

mellan socioekonomisk klassposition och hälsa. Den första är att det kan bero på 
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underliggande biologiska faktorer. Dessa biologiska faktorer kan exempelvis definieras som 

att en individ antingen är fysiskt avvikande på något vis eller har en lägre intellektuell 

kapacitet, vilket i sin tur kan leda till både lägre socioekonomisk klassposition och sämre 

hälsa. Detta är en möjlig teori, men inte särskilt sannolik då flertalet studier visar att det 

signifikanta sambandet mellan socioekonomisk klassposition och hälsa kvarstår trots kontroll 

för olika genetiska faktorer. Om genetiska faktorer är involverade i något sammanhang är det 

mest troligt att de utgörs av en genetisk känslighet som triggas av den sociala miljön och 

olika beteendemönster (Adler m.fl., 1994: 17). 

 

De andra två förklaringsmekanismerna anses rimligare och bättre lämpade för föreliggande 

studie. Den första av dessa förklaringsmekanismer är att socioekonomisk klassposition kan 

leda till en allmänt sämre hälsa som en följd av de påfrestningar en låg klass riskerar att 

medföra. Denna teori kallas för kausalitetsteorin (social causation) (Adler m.fl., 1994: 17-

18). Den andra mekanismen behandlar det omvända scenariot att ohälsa leder till låg 

socioekonomisk klassposition, vilket utgör grunden för selektionsteorin (social selection) 

(Adler m.fl., 1994: 17-18). I selektionsteorin argumenteras det för att hälsoproblem försvårar 

för individen att fullfölja en utbildning eller avancera på arbetsmarknaden, vilket kan leda till 

en lägre klasstillhörighet (Gallagher, 2010: 94). 

 

Det är även möjligt att applicera dessa teorier på psykisk ohälsa. Enligt Johnson m.fl. (1999) 

riskerar tillhörigheten i en låg klass att leda till ökad risk för att utveckla en psykisk sjukdom, 

vilket följer resonemanget presenterat inom kausalitetsteorin. Detta resonemang går att 

applicera både på relationen mellan den klass en tillhörde under barndomen och schizofreni 

samt den klass en innehar i vuxen ålder och schizofreni. Johnson m.fl. (1999) visar hur 

föräldrars utbildning och yrke korrelerar med barnets diagnos, kontrollerat för en rad faktorer 

relaterade till både föräldrarna och barnet. Risken för barnet att utveckla schizofreni senare i 

livet kunde i deras studie förutspås med föräldrars inkomst, utbildning och yrke, vilka är 

vedertagna mått på klassposition. Även Jones m.fl. (2008) och Hudson (2005) finner 

signifikanta samband i sina studier mellan barndomsklass och schizofreni senare i livet vilket 

pekar på kausalitetsteorin. 

 

I kontrast till detta utgår selektionsteorin från att psykisk ohälsa påverkar en individs 

utbildnings- och arbetsmöjligheter och därmed deras socioekonomiska klassposition (Johnson 

m.fl., 1999). Argumentationen är att sjukdomen i många fall yttrar sig före det att individens 
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klassposition har befästs och kan därför sägas vara lämplig vid förklaring av sjukdomar som 

utvecklas i tidig ålder. Dohrenwend m.fl. (1992) påstår att selektionsteorin är bättre 

applicerbar än kausalitetsteorin på just schizofreni, baserat på deras studie av unga vuxna. 

Även Marmot m.fl. (1997) menar att selektionsteorin har ett stort förklaringsvärde i studiet av 

schizofreni vilket de motiverar med att personer drabbade av schizofreni uppvisar starkare 

nedåtgående social mobilitet jämfört med individer utan schizofreni. Sympatisörerna av 

kausalitetsteorin menar att detta är ett felaktigt synsätt. Wilkinson (1992: 167) argumenterar 

för att om hälsa hade påverkat ens klassposition skulle skillnader i resursfördelning endast 

grunda sig i autonoma förändringar i hälsa och bortse från ekonomiska faktorer såsom 

arbetslöshet, något som han menar är orimligt. Haan, Kaplan och Syme (1989: 88-89) menar 

att om selektion var avgörande borde inte familjemedlemmar tillhöra samma klass då de 

rimligtvis varierar i hälsa. 

 

Gallagher (2010) beskriver två teorier vid namn social stress hypothesis och the drift 

hypothesis som i sin utformning liknar kausalitetsteorin respektive selektionsteorin. Båda är 

underteorier till den mer övergripande teorin social class theory som ämnar förklara 

sambandet mellan psykisk hälsa och klassposition. Den första teorin utgår, enligt Gallagher, 

från att individer i de lägre klasserna löper större risk att utsättas för delade hem, sämre 

förutsättningar för utbildning, svårigheter att uppnå mål, sämre omständigheter i hemmet och 

sämre livschanser. Dessa påfrestningar kan leda till psykisk stress och därmed även psykoser 

såsom schizofreni, ett resonemang som överensstämmer med kausalitetsteorin. I den andra 

teorin är det istället sjukdomen som befäster sig före klasspositionen, vilket är samma 

utgångspunkt som selektionsteorin har. Hypotesen är att en diagnostiserad individ i många 

fall har svårt att leva upp till de krav som ställs i de högre klasserna och därmed glider nedåt 

på samhällsstegen, även om individen ursprungligen tillhörde en högre klass. Förespråkare 

för miljö som en dominant faktor bakom schizofreni tenderar att framhäva socioekonomisk 

klassposition som en trigger för sjukdomen medan biologiskt betingade forskare menar att 

sjukdomen manifesterar sig tidigt i livet och att klassposition är en konsekvens av 

sjukdomens verkan (Gallagher, 2010: 84; Lichtenstein m.fl., 1993). Det kan med andra ord 

sägas vara rimligt att påstå att många förespråkare av miljö ställer sig bakom kausalitetsteorin 

och många med biologisk inriktning förespråkar selektionsteorin. 
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Socioekonomisk klassposition 

Socioekonomisk indelning (SEI) är en metod för att synliggöra individers klassposition. 

Indelningen sker utifrån individernas position på arbetsmarknaden där varje kategori utgörs 

av personer med liknande förutsättningar i arbetet. Måttet uppmärksammar den hierarkiska 

struktur som existerar i samhället och används eftersom ens position antas ha en väsentlig 

betydelse för individers livschanser och behovet av välfärd. Den version av socioekonomisk 

indelning som används idag publicerades år 1982, vilket gör att det finns vissa aspekter en 

behöver ha i åtanke vid användning av den. Exempelvis kräver vissa yrken längre utbildning 

idag än vid publicering vilket riskerar att göra att analysen missvisande (Statistiska 

Centralbyrån, 2014). 

 

Det finns en problematik med att dela in individer utifrån SEI som bör diskuteras. Detta är 

hur de personer som inte går att klassificera efter yrke ska behandlas för att inte exkluderas. 

Att den grupp som består av till exempel långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, 

förtidspensionärer och andra som på något sätt hamnat utanför arbetsmarknaden och 

samhällets säkerhetssystem inte inkluderas i SEI är en viktig kritik till den existerande 

indelningen. Det finns alltså en risk för att dessa inte inkluderas i vetenskaplig forskning 

vilket kan resultera i en felaktig bild av samhället, då de skulle kunna ses som samhällets 

verkliga underklass (Bihagen & Nermo, 2012: 41). För att undvika detta kommer 

föreliggande studie att inkludera dessa individer i en enskild kategori tillsammans med andra 

individer utan angivna yrken.
2
 

Schizofreni 

Att drabbas av schizofreni har visat sig vara relaterat till en rad faktorer. Personer som 

vårdats för schizofreni har överlag sämre levnadsvanor då de tenderar att röka mer, missbruka 

alkohol och droger i större utsträckning samt äta mer ohälsosamt än en person utan 

schizofreni. De tenderar även att ha sociala svårigheter då sjukdomstillståndet ofta gör dem 

inkapabla till att hantera vardagliga uppgifter på ett rationellt sätt. Sjukdomen medför även 

konsekvenser i form av bristande sociala kontakter: 76 procent av männen respektive 68 

procent av kvinnorna lever ensamma. 51 procent av männen och 45 procent av kvinnorna är 

                                                 

2 En mer ingående beskrivning görs i metodavsnittet. 
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dessutom förtidspensionerade, vilket visar att personer med schizofreni ofta har svårt att leva 

ett normalt liv (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009: 23). Enligt Gallagher (2010: 80) 

begår en av tio individer diagnostiserade med schizofreni självmord. 

 

Det finns ett flertal studier som visar på ett samband mellan biologiska faktorer och 

schizofreni. I föreliggande studie kommer dessa inte att utgöra ett primärt fokus men de är 

samtidigt relevanta att ha i åtanke vid diskussioner om denna sjukdoms etiologi och kommer 

därför att presenteras i korthet. De studerade biologiska bakgrundsorsakerna till schizofreni 

kan grovt delas in i ärftlighet och biokemi. Försök har gjorts att lokalisera “schizofrenigenen” 

men resultaten visar snarare att olika typer av schizofreni är relaterade till olika platser i 

arvsanlagen. Studier har visat att individer med en schizofren förälder löper en risk på 10 

procent att själva utveckla sjukdomen medan två diagnostiserade föräldrar ger en 

genomsnittlig risk för insjuknande på 50 procent (Gallagher, 2010: 85). Studier av 

enäggstvillingar har visat att risken för att båda tvillingarna är drabbade är cirka 40 procent 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

 

De biokemiska orsakerna grundar sig till stor del i problem med kroppens signalsubstanser. 

Studier har relaterat problem med både dopamin (Escudero & Johnstone, 2014) och serotonin 

(Gallagher, 2010: 87) till utvecklandet av sjukdomen. Det finns dock även sociala orsaker till 

dessa problem, exempelvis har rökning av cannabis visat sig öka dopaminaktiviteten i 

kroppen (Nationalencyklopedin, 2014). På senare tid har infektioner pekats ut som en möjlig 

orsak till schizofreni. Det är rimligt att förekomsten av virusinfektioner varierar mellan 

samhällsklasser och att den eventuella klasskillnaden inom schizofreni har sin grund i detta 

(Gallagher, 2010: 90). 

 

Generellt kan dessa perspektiv på schizofreni sammanfattas under stress- och 

sårbarhetsmodellen där biologi och miljö samverkar för att förklara uppkomsten av fysiska 

och psykiska sjukdomar (Zubin & Spring, 1977). En individ ärver en känslighet för 

sjukdomen som sedan aktiveras av yttre psykosociala faktorer (Gallagher, 2010: 86). Detta 

argument förstärks i och med de flertaliga adoptionsstudier som genomförts där barnen till 

schizofrena föräldrar växer upp i en annan familj men fortfarande löper större risk för 

insjuknande än övriga barn inom den familj de adopterades av (Gallagher, 2010: 84-86). 
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Tidigare forskning visar att det finns olika typer av schizofreni där symptomen varierar i grad 

av allvarlighet. Det är vanligt att dela in schizofreni i två kategorier, typ I och typ II. Den 

första typen karaktäriseras av plötsligt insjuknande och bättre chanser för tillfrisknande då 

den är mer mottaglig för medicin. Den andra typen anses vara allvarligare, med symptom 

som utvecklas under en längre period och sämre chanser för tillfrisknande. Studier visar att 

de två typerna av schizofreni även skiljer sig åt avseende typ av symptom, även om 

överlappning ofta sker. Typ I innefattar ofta “positiva symptom” vilket definieras som 

egenskaper som lägger till något till individens personlighet, exempelvis hallucinationer. Typ 

II karaktäriseras i kontrast till detta istället av “negativa symptom” där något dras bort från 

personligheten, exempelvis brist på social förmåga (Gallagher, 2010: 84). En studie visar att 

schizofreni av typ II är vanligare i de lägre klasserna (Gallagher, 2010: 95). 

 

Tidigare studiers resultat gällande könsskillnader inom schizofreni går isär. Flera studier har 

funnit signifikanta resultat på att män löper en överrisk att utveckla schizofreni jämfört med 

kvinnor (Tiikkaja m.fl., 2013; Corcoran m.fl.,2009; Werner, Rabinowitz & Malaspina, 2007 

och Dohrenwend m.fl., 1992). Dock är dessa skillnader i de flesta fall marginella. 

Dohrenwend m.fl. (1992) har även funnit att kvinnor utvecklar schizofreni cirka fyra till sex 

år senare än män, vilket innebär att resultaten kan variera beroende på när en väljer att mäta 

schizofreni. Jones m.fl (2007) finner inga könsskillnader inom risken att utveckla schizofreni. 

I föreliggande studie kommer en könsvariabel att inkluderas i analysen för att kontrollera 

sambandet mellan klassposition och risken att vårdas för schizofreni. 

 

Föräldrars socioekonomiska klassposition 

Sambandet mellan schizofreni och socioekonomisk klassposition under barndomen (baserad 

på föräldrarnas klass) är ett någorlunda utforskat fenomen men det råder fortfarande 

tvetydigheter kring resultaten. Werner, Rabinowitz och Malaspina (2007) menar att det är 

viktigt att undersöka just detta samband, vilket de själva gör i en studie där de mäter 

korrelationen mellan klassposition i barndomen och schizofreni i vuxen ålder. Deras resultat 

är statistiskt signifikanta och visar att ens socioekonomiska klassposition som barn har en 

inverkan på risken att diagnostiseras med schizofreni där de som tillhört de lägre klasserna 

tenderar att löpa en högre risk än de som tillhört de högre klasserna. Ytterligare studier har 

funnit att vissa typer av schizofreni är vanligare bland de med föräldrar i lägre klasser 
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(Gallager III, m.fl., 2006: 236-237; Jones m.fl., 2008: 130). I kontrast till detta genomförde 

Mäkikyrö m.fl. (1997) en studie där resultatet visade att hög klassposition hos föräldrarna 

ökar barnets risk för att insjukna i schizofreni, vilket förklarades med bland annat att 

föräldrarna missbrukade alkohol, led av psykisk ohälsa och hade arbeten som krävde en hög 

prestationsförmåga.  

 

Vidare har ett flertal sociologiska studier dragit slutsatsen att föräldrars klass inte spelar 

någon, alternativt endast en marginell, roll för barnets risk att utveckla schizofreni i 

framtiden. Många av de som hittar signifikanta samband finner dessa genom undersökning av 

social mobilitet där risken för att utveckla schizofreni är högre om en har gått från hög klass i 

barndomen till låg klass i vuxen ålder (Tiikkaja, m.fl., 2013; Corcoran, m.fl., 2008; 

Hollingshead & Redlich, 1954). Tiikkaja m.fl. (2013) argumenterar för att detta samband inte 

är beroende av föräldrarnas klassposition i sig, utan förklaringen ligger snarare i att social 

mobilitet ökar risken för psykisk ohälsa, och då specifikt vid en nedåtgående rörlighet. 

Baserat på dessa splittrade resultat kommer föreliggande studie att inkludera föräldrars klass i 

analysen av sambandet mellan individens egen klass och risken att vårdas för schizofreni. 

Föräldrars klassposition inkluderas även för att testa förklaringsvärdet i de två teorierna - 

kausalitetsteorin och selektionsteorin - gällande sambandet mellan klassposition och risken 

att vårdas för schizofreni. Kohn (1973: 63) poängterar att föräldrars klass med säkerhet 

befästs innan barnets psykiska ohälsa och att det därför är möjligt att göra uttalanden om 

orsakssamband. Därmed är variabeln ett pålitligt sätt att testa förklaringsvärdet av de två 

teorierna.  

Bakgrundsfaktorer 

Illsley och Vågerö (1995: 231-232) argumenterar för att faktorer från barndomen tenderar att 

påverka ens hälsa som vuxen. Småbarnsåren, från innan födsel och upp till åtta års ålder, ses 

ofta som en av de mest avgörande perioderna för en persons fysiska och mentala utveckling. 

Under denna period utvecklas barnets sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor 

vilket gör dem känsliga för all typ av yttre påverkan (Koupil, 2012: 266-267). Ungdomstiden 

spelar även den en stor roll för utveckling av värderingar, beteenden och färdigheter, då en 

fortfarande är relativt känslig för yttre påverkningar (Ahrén & Lager, 2012: 280). Under 

dessa perioder kan familjemiljön sägas vara av stor betydelse. Faktorer som missbruk i 

hemmet, ohälsa hos föräldrarna och dåliga boendeförhållanden har visat sig korrelera med 
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ohälsa hos barnet (Koupil, 2012: 273). Ett flertal av dessa faktorer kan sägas vara 

klasspecifika. 

 

Enligt teorin family systems theory spelar familjeförhållanden en avgörande roll gällande 

barnens framtida psykiska hälsa. Fokus ligger inte på de individuella egenskaperna hos 

föräldrarna utan snarare på familjen som enhet. En familj med en eller flera föräldrar som har 

någon form av psykisk ohälsa riskerar att bli dysfunktionell i och med den diagnostiserade 

förälderns avvikande beteende. Detta beteende riskerar att föras över till barnet genom 

socialisation och reproduceras vidare av denne. En version av denna teori är double bind 

theory som menar att en förälder med psykisk ohälsa tenderar att uttrycka sig motsägelsefullt, 

ofta genom att säga en sak verbalt men uttrycka motsatt känsla genom kroppsspråk. Ett barn 

som konstant utsätts för dessa motsägelsefulla signaler riskerar att utveckla en splittrad 

självbild då de inte vet vilken signal de ska lyssna på, samtidigt som de indirekt hotas av 

avvisande om de inte gör som de är tillsagda (Gallagher, 2010: 92-93). Med grund i dessa 

argument kommer faktorer relaterade till barndomen, utöver föräldrars klassposition, att 

inkluderas i analysen. Dessa utgörs av föräldrars psykiska hälsa, inkomst, utbildning och 

alkoholmissbruk samt familjetyp.  

Motivering till utformningen av föreliggande 

studie 

Föreliggande studie fokuserar på att undersöka det eventuella sambandet mellan klassposition 

i vuxen ålder och risken att vårdas för schizofreni. Majoriteten av tidigare studier kring detta 

har utgått från klass under barndomen (definierad utifrån föräldrarnas klass) istället för under 

vuxenlivet vilket gör föreliggande studie relativt unik. Hur ett samband mellan dessa två 

variabler kan te sig har presenterats ovan men forskningsfältet är långt ifrån enigt. 

Majoriteten av argumenten relaterade till just schizofreni tyder dock på att kausalitetsteorin 

har ett något större förklaringsvärde än selektionsteorin vilket gör det rimligt att denna teori 

får utgöra det teoretiska avstampet i föreliggande studie. Detta, i kombination med de 

begränsningar som finns i de register som används
3
, ligger till grund för att 

förklaringsmodellen har formulerats utefter denna teori där klass anses påverka risken för att 

                                                 

3 Utförligare förklaring i metodavsnittet. 
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vårdas för schizofreni. Det är samtidigt högst rimligt att sambandsriktningen även kan vara 

den motsatta; att insjuknande i schizofreni kan leda till en lägre klassposition. Eftersom att 

schizofreni är en sjukdom som ofta utvecklas tidigt i livet är detta viktigt att ta hänsyn till. 

Variabeln för föräldrars klass inkluderas därför i analysen som ett sätt att undersöka den 

sociala mobiliteten hos de som vårdats för schizofreni, alltså om individen har sjunkit, ökat 

eller behållit sin klassposition från barndom till vuxen ålder. Styrkan i den föreliggande 

studiens analysmodell är att den inte begränsas till antingen den ena eller andra teorin, även 

om den utgår från kausalitetsteorin, då den endast mäter sambandet mellan socioekonomisk 

klassposition och schizofreni utan riktning. För att undersöka vilken teori som bäst kan 

förklara resultatet i föreliggande studie kommer sensitivitetstester att genomföras. 

Data och metod 

Datamaterialet som ligger till grund för analysen är “Stockholm Birth Cohort study” (SBC) 

där 14 294 personer ingår. SBC är resultatet av en sannolikhetsmatchning mellan två 

avidentifierade material: Projekt Metropolit 1953–1985 och databasen Hälsa, sjukdom, 

inkomst och arbete (HSIA) 1980–2009
4
. Projekt Metropolit är en omfattande longitudinell 

studie över alla individer födda år 1953 och som var bosatta i Stockholmsområdet 10 år 

senare. Från denna studie har information om kohortmedlemmens föräldrar samt 

uppväxtförhållanden samlats in. Fokus i föreliggande studie har varit på perioden 1953-1965 

då denna tidsram bäst kan sägas inkludera kohortmedlemmens barndom och minimerar 

risken för att de har hunnit flytta hemifrån. HSIA är en allomfattande undersökning där alla 

individer födda i Sverige före år 1985 och som är bosatta i landet antingen år 1980 eller 1990 

ingår (Stenberg m.fl., 2007). 

                                                 

4 Eftersom Projekt Metropolit och HSIA båda innehåller information från Folk- och bostadsräkningarna för 

1960 och 1980 kunde en “matchningsnyckel” konstrueras baserat på 13 överlappande variabler. Med 

hjälp av denna nyckel upptäcktes alla unika fall som då kunde matchas ihop utan att bryta anonymiteten. 

De dubbletter och tripletter som hittades matchades ihop med hjälp av information från antingen 1960 

eller 1980. De fall som fortfarande inte gick att matcha analyserades manuellt där de mest troliga fallen 

matchades. Av de totalt 15117 personer som ingick i Projekt Metropolit kunde 14294 stycken matchas 

(Stenberg m.fl, 2007: 106-107). 
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I HSIA ingår data från Folk- och bostadsräkningen för 1990 (FoB90) där information kring 

kohortmedlemmarnas sociala klasstillhörighet år 1990 har inhämtats, kodat utifrån 

socioekonomisk indelning (SEI) och baserat på yrke. Den presenterades ursprungligen i 

ordinalskala och kodades om till dummyvariabler med kategorierna “okvalificerade 

arbetare”, “kvalificerade arbetare”, “lägre tjänstemän”, “mellantjänstemän”, “högre 

tjänstemän och ledande befattningar”, “fria yrkesutövare, egenföretagare och lantbrukare”, 

“anställda inom oklassificerbar klass” och “övriga”. Kategorin “övriga” består av 

bortfallskoderna “9999”, “uppgift saknas” och “system missing” vilka enligt kodboken 

tillhörande registret består bland annat av studerande, pensionärer, deltidsarbetande, 

hemarbetande, långtidssjukskrivna och förtidspensionärer. Baserat på det faktum att data till 

denna variabel samlades in via enkät är det även rimligt att individer på anstalt - både 

fängelse och sjukhus - ingår i någon av bortfallskategorierna. Individerna i dessa 

bortfallsgrupper är svåra att kategorisera utifrån SEI då de inte har ett angivet yrke. Dock 

antas de utgöra en relevant del för föreliggande studie då tidigare forskning visar att personer 

som befinner sig i de allra lägsta klasserna, och därmed rimligtvis även de som befinner sig 

helt utanför arbetsmarknaden, tenderar att löpa större risk för ohälsa i allmänhet. Med grund i 

detta beslutades att inkludera dessa potentiellt relevanta individer i analysen. Dock riskerar 

detta att leda till missvisande resultat, men eftersom att det inte är möjligt att urskilja de olika 

grupperna inom bortfallskoderna går det inte heller att koda dem på ett annat sätt vilket 

möjligtvis hade varit mer passande för studien. I och med att föreliggande studie inkluderar 

samtliga individer i urvalet existerar inget internt bortfall. 

 

I HSIA ingår även Patientregistret (1981-2008) vilket innefattar alla avslutade vårdtillfällen 

inom slutenvården (inklusive den psykiatriska vården). Det innehåller även uppgifter om 

patienter som behandlats av läkare i den öppenvård som inte räknas till primärvården samt 

diagnoser och åtgärder för de patienter som tagit del av den psykiatriska tvångsvården 

(Socialstyrelsen, 2014). Från detta register, avgränsat till perioden 1997-2008, har data 

angående kohortmedlemmarnas psykiska ohälsa, i form av schizofreni, hämtats. Denna data 

har omkodats till en binär variabel med utfallen 0 (ej vårdad för schizofreni) och 1 (vårdad 

för schizofreni)
5
. I föreliggande studie analyseras endast individer som registrerats någon 

                                                 

5 I föreliggande studie används formuleringen “kohortmedlemmar som har vårdats för schizofreni” istället 

för “schizofrena” då analysen endast fångar de som har registrerats i Patientregistret. 
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gång under perioden 1997-2008 (International Classification of Disease, ICD-10), dels för att 

undvika att mätpunkterna för klass och hälsa överlappar men även för att 

klassificeringskoderna för schizofreni som ingår i ICD-10 är mer specifika än för tidigare 

indelningar.
6
 Rimligtvis finns det ett mörkertal gällande antalet drabbade, då föreliggande 

studie endast fångar de individer som har vårdats för schizofreni och därmed registrerats. De 

relativt allvarliga symptomen gör det dock rimligt att tro att de allra flesta har haft kontakt 

med psykiatrin, vilket även påvisas i en studie av Widerlöv (2007: 20) där endast två procent 

av de undersökta personerna med långvarig psykisk sjukdom inte vårdats för sina symptom. I 

föreliggande studie kommer endast huvuddiagnoser att användas i analysen och därmed 

inkluderas inte de fall där schizofreni registrerats som en bidragande orsak till den 

huvudsakliga orsaken till vårdtillfället. 

 

De bakgrundsvariabler som används är hämtade från data presenterad i SBC och utgörs av 

föräldrarnas socioekonomiska klassposition, psykiska hälsa, utbildning, inkomst, 

alkoholmissbruk samt familjetyp och kohortmedlemmens kön. Föräldrarnas klassposition har 

ursprungligen hämtats från registret över socialgruppstillhörighet baserat på yrke och mäts 

det år kohortmedlemmarna föddes (1953). Variabelns kategorier utgörs av “okvalificerade 

arbetare”, “kvalificerade arbetare”, “lägre medelklass (fria yrken och egenföretagare)”, “lägre 

medelklass (lägre tjänstemän och anställda inom icke-agrara yrken)”, “övre medelklass och 

överklass” samt “övriga/oklassificerbara”. Variabeln föräldrars psykiska hälsa har hämtats 

från kommunens socialregister och avser perioden 1953-1965. Den har kodats om till en 

dikotom variabel med utfallen 0 (ingen förälder med psykisk ohälsa) och 1 (minst en förälder 

med psykisk ohälsa). Information om vuxna i hushållet med studentexamen har hämtats från 

Folk- och bostadsräkningen för 1960 (FoB60) och reflekterar utbildningskapital på 

hushållsnivå. Variabeln består av kategorierna “ingen vuxen med studentexamen”, “en vuxen 

med studentexamen”, “två eller fler vuxna med studentexamen” samt “övriga”. Föräldrars 

inkomst har hämtats från Mantals- och inkomstlängden för 1964 och räknats om till 

genomsnittlig familjeinkomst för att ta hänsyn till att vissa familjer har två inkomstkällor och 

vissa har en inkomstkälla. Föräldrars alkoholmissbruk har, precis som informationen gällande 

                                                 

6 Tidigare gavs de olika typerna av schizofreni samma diagnos som andra typer av psykotiska sjukdomar, 

men i ICD-10 - som började användas i Sverige år 1997 -  har de brutits ut och hamnat under en egen 

kategori. 
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deras psykiska hälsa, hämtats från kommunens socialregister och avser även samma period. 

Den har kodats om till en dikotom variabel med utfallen 0 (ingen förälder missbrukar 

alkohol) och 1 (minst en förälder missbrukar alkohol). Variabeln familjetyp hämtades från 

Mantals- och inkomstlängden för 1964 och kodades om till en dikotomiserad variabel med 

kategorierna “två föräldrar (minst en biologisk)” och “ensamstående biologiska föräldrar eller 

annan vårdnadshavare än biologiska föräldrar”.  

Statistisk analys 

Analysmetoden som används i föreliggande studie är multipel logistisk regressionsanalys. 

Analysen delas upp i fyra modeller där sambandet mellan socioekonomisk klassposition och 

risken att vårdas för schizofreni mäts, kontrollerat för de olika bakgrundsvariablerna. I den 

första modellen mäts sambandet mellan de två huvudvariablerna fristående. I den andra 

modellen kontrolleras detta samband för föräldrars klassposition, i den tredje modellen för 

föräldrars psykiska hälsa och i den fjärde modellen kontrolleras sambandet för samtliga 

bakgrundsvariabler. Alla modeller inkluderar även en kontroll för kohortmedlemmens kön. 

 

Vid användning av metoden multipel logistisk regressionsanalys är det viktigt att ha i åtanke 

att det är problematiskt att jämföra de olika modellerna med varandra. För att kunna göra 

detta behövs det kontrolleras att de är jämförbara, vilket kan testas genom att genomföra en 

multipel linjär regressionsanalys (OLS) på materialet. Om riktning och styrka 

överensstämmer mellan de olika regressionerna går det att jämföra modellerna i den 

logistiska regressionsanalysen (Mood, 2010). Vid test för detta i föreliggande studie 

överensstämde de båda analyserna, vilket innebär att det är möjligt att jämföra de olika 

modellerna i resultatet av de logistiska regressionerna. 

 

För att testa förklaringsvärdet av kausalitets- och selektionsteorierna kommer två 

sensitivitetstest att genomföras med syftet att undersöka den sociala mobiliteten mellan 

barndom och vuxen ålder, med fokus på de som vårdats för schizofreni. Första testet 

exkluderar klasskategorin “övriga”, medan det andra inkluderar kategorin. Detta görs då 

denna kategori består av personer som är oklassificerbara efter yrke och tenderar att vara de 

mest utsatta i samhället. Tidigare forskning visar också att de mest utsatta individerna i 

samhället oftast är mest sjuka (Bihagen & Nermo, 2012: 41). Baserat på ovanstående är det 

möjligt att argumentera för att övrigt-kategorin går att rangordna i relation till de andra 
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klasskategorierna och att den placeras hierarkiskt under okvalificerade arbetare. Detta stärker 

argumentet för att göra ett test där övrigt-kategorin inkluderas. Alla former av arbetare och 

kategorin “övriga” kodades som låg klass och alla typer av tjänstemän, medelklass och 

överklass som hög klass. Fria arbetare och oklassificerbara anställda exkluderades helt då det 

är svårt att placera dessa kategorier i någon av de två grupperna. Mobiliteten fångades upp 

genom att mäta om kohortmedlemmen har kvarstannat i en låg klass, gått från låg till hög 

klass, från hög till låg klass eller kvarstannat i en hög klass. Samtliga individers mobilitet 

kommer undersökas och prevalensen av individer vårdade för schizofreni inom varje 

mobilitetskategori kommer att redovisas.  

Etiska hänsynstaganden 

Det datamaterial som används i föreliggande studie, “Stockholm Birth Cohort study”, är en 

databas skapad utifrån flera olika källor och register insamlade från år 1953 och framåt. För 

att få tillgång till datamaterialet krävs en skriftlig ansökan till Centre for Health Equity 

Studies (CHESS) och det är inte tillåtet att arbeta med rådata utanför deras servrar vilket 

minimerar risken för spridning av känslig information. De variabler som används i 

föreliggande studie utgör endast en bråkdel av det tillgängliga materialet och all data är 

anonym vilket gör det omöjligt att identifiera kohortmedlemmarna. Skaparna bakom SBC har 

låtit etikpröva materialet och det har godkänts.
7
 

Resultat 

I följande del presenteras resultatet av de statistiska analyserna. Inledningsvis presenteras 

frekvenstabeller med syftet att illustrera den generella fördelningen av alla 

undersökningsvariabler i datamaterialet samt hur utfallsvariabeln fördelar sig över dessa. 

Efter detta följer resultatet av den multipla logistiska regressionen samt sensitivitetstesterna. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse över den diagnostik som genomförts. 

 

                                                 

7 Länk till CHESS etiska överväganden: http://www.stockholmbirthcohort.su.se/about-the-project/ethical-

considerations. Godkända av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (diarienummer: 739-03-629). 
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Tabell 1. 

Fördelning av huvudvariabler i materialet, absoluta och relativa frekvenser. n= 14294. 

Huvudvariabler Antal Andel 

Vårdade för schizofreni 
  

Ja 129 0,9 % 

Nej 14165 99,1 % 

Kohortmedlemmens klassposition 
  

Okvalificerade arbetare 1869 13,1 % 

Kvalificerade arbetare 1522 10,6 % 

Lägre tjänstemän 2245 15,7 % 

Mellantjänstemän 2875 20,1 % 

Högre tjänstemän 2205 15,4 % 

Fria yrkesutövare 639 4,5 % 

Oklassificerbara anställda 1103 7,7 % 

Övriga 1836 12,8 % 

 

I Tabell 1 presenteras den absoluta och relativa frekvensen av studiens huvudvariabler. 

Resultatet visar att 0,9 procent av kohortmedlemmarna har vårdats för schizofreni vilket 

bekräftar tidigare forskning angående prevalensen av sjukdomen och tyder därmed på att 

urvalet i föreliggande studie är representativt. Tabellen visar även att fördelningen av klass är 

relativt jämn där den största kategorin utgörs av mellantjänstemän och den minsta av fria 

yrkesutövare. 

 

Tabell 2.  

Fördelning av bakgrundsvariabler i materialet, absoluta och relativa frekvenser. Även 

fördelning av individer vårdade för schizofreni inom bakgrundsvariablerna, relativa 

frekvenser. n= 14294. 

Bakgrundsvariabler Antal Andel Prevalens av 

schizofreni i % 

Föräldrars klassposition 
   

Okvalificerade arbetare 2294 16 % 1,0 % 

Kvalificerade arbetare 3160 22,1 % 0,8 % 

Lägre medelklass (egna företagare och fria yrken) 1087 7,6 % 1,3 % 

Lägre medelklass (tjänstemän och anställda) 4975 34,8 % 0,9 % 

Övre medelklass och överklass 2399 16,8 % 0,9 % 

Övriga 379 2,7 % 0,5 % 

Föräldrar med psykisk ohälsa 
   

Nej 13641 95,4 % 0,8 % 

Ja (minst en förälder) 653 4,6 % 2,9 % 

Föräldrar med alkoholmissbruk 
   

Nej 13810 96,6 % 0,9 % 

Ja (minst en förälder) 484 3,4 % 1,7 % 

Vuxna i hushållet med studentexamen 
   

Ingen vuxen 9942 69,6 % 0,9 % 

En vuxen 2843 19,9 % 1,1 % 

Två eller flera vuxna 843 5,9 % 0,7 % 

Övriga 666 4,7 % 0,3 % 
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Familjetyp 
   

Två föräldrar, minst en biologisk 12850 89,9 % 0,9 % 

Ensamstående och övriga vårdnadshavare 1444 10,1 % 1,2 % 

Genomsnittlig familjeårsinkomst (i tusentals 

kronor) 

   

Min/max 0,0/733,0 - - 

Medelvärde 21,7 - - 

Standardavvikelse 19,6 - - 

Kohortmedlemmens kön 
   

Man 7305 51,1 % 0,9 % 

Kvinna 6989 48,9 % 0,9 % 

 

I Tabell 2 presenteras alla bakgrundsvariablers fördelning i materialet, både absoluta och 

relativa frekvenser, samt förekomsten av individer vårdade för schizofreni inom varje 

kategori. Inom föräldrars klass utgörs de största kategorierna av lägre medelklass (tjänstemän 

och anställda) och kvalificerade arbetare. En majoritet av kohortmedlemmarna har föräldrar 

som inte lider av psykisk ohälsa eller av ett alkoholmissbruk. Vid undersökning av utbildning 

hos de vuxna i hushållet har majoriteten inte en studentexamen och vid undersökning av 

familjetyp består den dominerande gruppen familjer av två föräldrar där minst en är 

biologisk. Tabellen visar att den genomsnittliga familjeårsinkomsten är 21 700 kr med en 

standardavvikelse på 19 600 kronor, vilket tyder på en stor spridning i materialet. 

Könsfördelningen i materialet är relativt jämn. 

 

Vid tolkning av fördelningen av vårdade för schizofreni inom kategorierna går det att se att 

schizofreni hos kohortmedlemmen är mest förekommande bland de med föräldrar som 

kategoriserats som okvalificerade arbetare och lägre medelklass. Dock är skillnaderna mellan 

samtliga kategorier marginella. Variabeln för föräldrars psykiska hälsa innefattar 2,9 procent 

kohortmedlemmar vårdade för schizofreni bland de med föräldrar med psykisk ohälsa och 0,8 

procent bland de med föräldrar utan psykisk ohälsa. Inom variabeln för familjetyp 

förekommer det 0,9 procent individer vårdade för schizofreni bland de med två föräldrar och 

1,2 procent bland kohortmedlemmar med ensamstående föräldrar eller övriga 

vårdnadshavare. Någon tydlig könsskillnad bland de som har vårdats för schizofreni går inte 

att urskilja i tabellen. 
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Tabell 3.  

Resultaten från den multipla logistiska regressionsanalysen presenterat i oddskvoter och 

konfidensintervall. Schizofreni utgör beroende variabel. n= 14294. 

Oberoende variabler (1) (2) (3) (4) 

 OR (95 % KI) OR (95 % KI) OR (95 % KI) OR (95 % KI) 

Kohortmedlemmens kön     

Kvinna (ref) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Man 1,07 (0,76–1,53) 1,08 (0,76–1,54) 1,06 (0,74–1,50) 1,06 (0,75–1,52) 

Kohortmedlemmens klassposition     

Okvalificerade arbetare (ref) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Kvalificerade arbetare 0,32 (0,13–0,78)* 0,32 (0,13–0,78)* 0,32 (0,13–0,79)* 0,32 (0,13–0,79)* 

Lägre tjänstemän 0,44 (0,22–0,88)* 0,43 (0,21–0,87)* 0,45 (0,22–0,92)* 0,44 (0,22–0,88)* 

Mellantjänstemän 0,37 (0,19–0,73)* 0,35 (0,18–0,70)* 0,90 (0,20–0,77)* 0,36 (0,18–0,71)* 

Högre tjänstemän 0,11 (0,03-0,36)* 0,10 (0,03-0,34)* 0,12 (0,04-0,39)* 0,10 (0,03-0,34)* 

Fria yrkesutövare 0,38 (0,11–1,25) 0,36 (0,11–1,20) 0,39 (0,12–1,31) 0,37 (0,11–1,24) 

Oklassificerbara anställda 0,51 (0,22–1,19) 0,49 (0,21–1,16) 0,52 (0,22–1,22) 0,48 (0,20–1,12) 

Övriga 2,80 (1,73–4,54)* 2,72 (1,67–4,42)* 2,79 (1,72–4,52)* 2,64 (1,62–4,30)* 

Föräldrars klassposition     

Okvalificerade arbetare (ref)  1,00  1,00 

Kvalificerade arbetare  0,84 (0,47–1,49)  0,82 (0,46–1,47) 

Lägre medelklass (egna företagare 

och fria yrken) 

 1,41 (0,72–2,77)  1,39 (0,70–2,75) 

Lägre medelklass (tjänstemän och 

anställda) 

 1,03 (0,62–1,72)  0,97 (0,56–1,67) 

Övre medelklass och överklass  1,15 (0,63–2,09)  1,02 (0,50–2,11) 

Övriga  0,51 (0,12–2,16)  0,32 (0,07-1,50) 

Föräldrar med psykisk ohälsa     

Nej (ref)   1,00 1,00 

Ja (minst en förälder)   2,88 (1,74–4,75)* 3,07 (1,80–5,26)* 

Föräldrar med alkoholmissbruk     

Nej (ref)    1,00 

Ja (minst en förälder)    1,08 (0,50–2,33) 

Vuxna i hushållet med 

studentexamen 

    

Ingen vuxen (ref)    1,00 

En vuxen    1,36 (0,82–2,24) 

Två eller fler vuxna    0,94 (0,37–2,36) 

Övriga    0,33 (0,08-1,34) 

Familjetyp     

Ensamstående förälder eller annan 

vårdnadshavare (ref) 

   1,00 

Två föräldrar (minst en biologisk)    0,74 (0,42–1,31) 

Genomsnittlig familjeårsinkomst (i 

tusentals kronor) 

   1,00 (1,00–1,01) 

*p < .05. OR = Oddskvot. KI = Konfidensintervall. 
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I Modell 1 undersöks sambandet mellan utfallsvariabeln schizofreni och den huvudsakliga 

oberoende variabeln kohortmedlemmens klassposition, kontrollerat för kön. Resultatet visar 

att sannolikheten för att kohortmedlemmen har vårdats för schizofreni är lägre för alla 

klasskategorier - utom “övriga” - jämfört med referenskategorin okvalificerade arbetare. De 

uppmätta sambanden är signifikanta för samtliga klasskategorier utom fria yrkesutövare och 

oklassificerbara anställda, baserat på 95 % konfidensintervall. Sammanfattningsvis går det att 

utläsa att det finns en relativt tydlig gradient i schizofreni baserat på klassposition. De 

huvudsakliga signifikanta skillnaderna i oddskvoter återfinns mellan okvalificerade arbetare 

och resterande arbetare och tjänstemän, där de sistnämnda grupperna löper en lägre risk, samt 

mellan okvalificerade arbetare och övriga, där övriga löper en högre risk. Angående kön visar 

resultatet att män har en marginell överrisk att vårdas för schizofreni, jämfört med kvinnor. 

Detta är dock inte statistiskt signifikant. 

 

Modell 2 analyserar sambandet mellan klassposition och schizofreni med kontroll för 

föräldrars klass och kohortmedlemmens kön, något som inte avgörande påverkar riktning, 

styrka eller signifikans på de tidigare uppmätta sambanden. Oddskvoterna visar att samtliga 

individer med föräldrar inom medelklass och överklass löper en större risk för att vårdas för 

schizofreni jämfört med individer vars föräldrar är okvalificerade arbetare. 

Kohortmedlemmar vars föräldrar kategoriserats som kvalificerade arbetare och övriga löper 

en lägre risk för att vårdas för schizofreni jämfört med referenskategorin okvalificerade 

arbetare. Dessa resultat tyder på ett omvänt samband jämfört med klassposition mätt i vuxen 

ålder men är dock inte statistiskt säkerställda. 

 

Den tredje modellen presenterar sambandet mellan variablerna från Modell 1 med kontroll 

för föräldrars psykiska hälsa. Styrkan, riktningen och signifikansen från Modell 1 kvarstår. 

Resultaten angående föräldrars psykiska hälsa visar att individer vars föräldrar lider av 

psykisk ohälsa löper en överrisk för att vårdas för schizofreni jämfört med de 

kohortmedlemmar vars föräldrar inte lider av psykisk ohälsa. Detta är signifikant på 95 %-

nivån. 

 

I fjärde modellen inkluderas samtliga variabler från tidigare modeller och även de resterande 

bakgrundsvariablerna, det vill säga föräldrars utbildning, föräldrars alkoholmissbruk, 

familjeinkomst och familjetyp. Vid inkluderandet förändras varken styrkan, riktningen eller 

signifikansen för sambandet mellan kohortmedlemmens klassposition och risken att vårdas 
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för schizofreni. Föräldrars utbildning uppvisar inget tydligt mönster i sambandet med 

utfallsvariabeln. Kohortmedlemmar som har en vuxen i hushållet med studentexamen löper 

en högre risk att vårdas för schizofreni jämfört med de som inte bor med någon vuxen med 

studentexamen. De som bor med två eller fler vuxna med studentexamen löper dock lägre 

risk att vårdas för schizofreni jämfört med de som inte bor med någon vuxen med 

studentexamen. De kohortmedlemmar vars föräldrar har ett alkoholmissbruk löper en 

marginellt högre risk att vårdas för schizofreni jämfört med de vars föräldrar inte har ett 

alkoholmissbruk. Detta samband är inte statistiskt signifikant. Att växa upp med två föräldrar, 

varav minst en är en biologisk, minskar risken för att vårdas för schizofreni jämfört med de 

som växt upp med en ensamstående förälder eller annan vårdnadshavare. Sambandet är dock 

inte statistiskt signifikant. Oddskvoten för genomsnittlig årsinkomst är positiv vilket skulle 

innebära att ökad genomsnittlig årsinkomst för familjen är relaterat till en ökad risk för att 

vårdas för schizofreni. Dock är det ett svagt samband som inte heller är statistiskt säkerställt. 

 

Tabell 4.  

Resultat av sensitivitetstest, exklusive (n= 10 716) respektive inklusive övrigt-kategorin. n= 

12 552). 

 Låg vuxenklass Hög vuxenklass 

Låg barnklass 15 (0,10 %) 6 (0,04 %) 

Hög barnklass 14 (0,10 %) 22 (0,15 %) 

 

För att testa förklaringsvärdet av kausalitetsteorin och selektionsteorin har två sensitivitetstest 

genomförts - ett som exkluderar respektive ett som inkluderar övrigt-kategorin - för att 

studera den sociala mobiliteten hos kohortmedlemmarna, med fokus på de som har vårdats 

för schizofreni. Resultatet från det första testet visar att prevalensen av schizofreni är störst 

bland de som kvarstannat i sin barndomsklass eller har sjunkit från en hög klass under 

barndomen till en låg klass i vuxen ålder. 

 

Det andra sensitivitetstestet visar att den högsta prevalensen av schizofreni återfinns bland de 

som tillhört en högre klass i barndomen men som sedan sjunker till en lägre klass i vuxen 

ålder. Den näst största gruppen är de som både under barndomen och vuxenlivet tillhört en 

lägre klass. Vid tillägg av övrigt-kategorin ökar endast kategorierna med individer som 

innehar en låg klass i vuxen ålder. 

 Låg vuxenklass Hög vuxenklass 

Låg barnklass 36 (0,30 %) 6 (0,04 %) 

Hög barnklass 53 (0,37 %) 22 (0,15 %) 
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Diagnostik 

Då ett flertal av modellerna uppvisar icke-signifikanta resultat har diagnostik genomförts på 

flera av variablerna med syfte att upptäcka och synliggöra eventuella samband som inte 

framkommer i regressionen. Det har bland annat testats för kurvlinjäritet mellan 

familjeinkomst och risken att vårdas för schizofreni, både genom att inkludera en kvadrerad 

term och genom att konstruera dummyvariabler, men resultaten förblir icke-signifikanta. Ett 

multikollinearitetstest har också genomförts, men gav inget utslag. Det har även genomförts 

könsspecifika analyser där logistisk regression utfördes på manliga och kvinnliga 

kohortmedlemmar separat, men utan signifikanta resultat. En interaktionsanalys genomfördes 

där sambandet mellan kohortmedlemmens klassposition och schizofreni testas för interaktion 

med kön, men detta gav inte heller något utslag. Slutligen har resultatet gällande sambandet 

mellan klassposition och risken att vårdas för schizofreni testats genom att alternera 

referenskategori i regressionsanalysen. 

Diskussion 

I denna del kommer inledningsvis de huvudsakliga resultaten från föregående avsnitt att 

diskuteras och ställas i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Efter detta följer ett 

avsnitt med studiens styrkor och svagheter och kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

Socioekonomisk klassposition och schizofreni 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan 

socioekonomisk klassposition i vuxenlivet och risken att vårdas för schizofreni. Resultatet 

visar att ett sådant samband föreligger: kvalificerade arbetare och alla former av tjänstemän 

löper statistiskt signifikant lägre risk att vårdas för schizofreni än okvalificerade arbetare. 

Detta kan möjligen förklaras av de sämre livschanser (exempelvis lägre socialt och 

ekonomiskt kapital) som de sistnämnda i större utsträckning utsätts för. Detta visar på att 

klasspecifika kapital såsom utbildning, arbete och inkomst är sammankopplat med risken att 
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utveckla sjukdomen och att det är rimligt att schizofreni åtminstone till viss del grundas i 

sociala orsaker. 

 

Regressionsanalysen visar att klasskategorin “övriga” är den enda kategori som uppvisar en 

signifikant överrisk att vårdas för schizofreni jämfört med referenskategorin okvalificerade 

arbetare. Detta resultat kan vara svårt att tolka då kategorin - som tidigare nämnts - är 

problematisk att placera hierarkiskt inom SEI vilket gör den svår att relatera till resterande 

klasskategorier. Baserat på tidigare framförda argument kan det dock anses vara möjligt att 

rangordna övrigt-kategorin i relation till de andra klasskategorierna där den placeras 

hierarkiskt under okvalificerade arbetare. I och med detta blir gradienten i schizofreni baserat 

på klassposition ännu tydligare. 

 

Den största bristen med detta resonemang är att det inte är möjligt att utifrån datamaterialet 

urskilja exakt vilka som utgör övrigt-kategorin. Det är därför möjligt att studenter, 

hemarbetare och deltidsarbetande utgör en större del än de mer utsatta individerna 

sjukskrivna och arbetslösa. Baserat på att individerna i datamaterialet uteslutande består av 

personer födda år 1953 och därmed är 37 år vid mättillfället för klass, är det dock rimligt att 

anta att andelen studenter och deltidsarbetande är relativt låg. Det finns därför god anledning 

att tro att kategorin “övriga” till stor del består av personer i utsatt situation. Även om 

andelen studerande och deltidsarbetande skulle vara högre än väntat finns det enligt tidigare 

forskning ändå belägg för antagandet att de som har varit vårdade för schizofreni i denna 

kategori antagligen är personer som tillhör de mest utsatta positionerna i samhället. 

Föräldrars klassposition 

För att kontrollera sambandet mellan klassposition i vuxenlivet och risken att vårdas för 

schizofreni inkluderades en variabel för föräldrars klass under individens barndom, vilket 

endast påverkade huvudsambandets styrka marginellt. I den här studien är föräldrarnas 

klassposition inte signifikant kopplat till risken att vårdas för schizofreni vilket gör det 

problematiskt att tolka och generalisera resultatet. Det generella mönster som framträder är 

dock att förhållandet mellan föräldrarnas klassposition och individens risk för schizofreni är 

det omvända från sambandet mellan individens egen klass och schizofreni. Här visar 

resultaten alltså att en högre klasstillhörighet under barndomen är relaterad till en ökad risk 

för att vårdas för schizofreni senare i livet. Det är möjligt att detta har sin förklaring i de 
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prestationskrav som ställs bland de högre klasserna vilka kan orsaka psykisk påfrestning. Det 

finns studier som visar att allvarlig schizofreni är vanligare i städer än på landsbygden 

(Gallagher, 2010: 91, Mäkikyrö  m.fl., 1997) samt i industrialiserade länder jämfört med 

utvecklingsländer (Nationalencyklopedin, 2014) vilket kan förklaras av det höga tempot i 

stora städer samt exempelvis pressen på att göra karriär och att ständigt vara högpresterande. 

Detta resonemang kan vara relevant i förhållande till föreliggande studie då de undersökta 

individerna alla är uppväxta i storstadsregionen Stockholm. Det faktum att resultaten inte är 

signifikanta och att sambandsriktningarna varierar mellan kategorier talar dock för att det inte 

finns ett tydligt samband mellan föräldrars klass och individens risk att vårdas för schizofreni, 

kontrollerat för individens klassposition.  

Föräldrars psykiska hälsa 

Föräldrars psykiska hälsa inkluderades som en kontrollvariabel i analysen av sambandet 

mellan individens klassposition i vuxenlivet och risken att vårdas för schizofreni. Även om 

detta inte gjorde någon markant skillnad för huvudsambandet, är föräldrarnas psykiska hälsa 

den enda bakgrundsvariabeln som uppvisar ett signifikant samband med utfallsvariabeln - att 

ha minst en förälder med psykisk ohälsa är relaterat till en högre risk för individen att vårdas 

för schizofreni. Det är möjligt att detta samband har sin grund i biologiska orsaker i form av 

ärftlighet men det är även möjligt att sociala faktorer relaterade till hushållet spelar in. 

Föräldrar och barn inom samma hushåll kan sägas ha mycket gemensamt. De lever i samma 

miljö och har gemensamma sociala förutsättningar vilket rimligtvis kan leda till likvärdiga 

risker att utveckla symptom på psykisk ohälsa. Enligt family systems theory spelar 

hemmiljön, och föräldrarnas uppträdande i den, en avgörande roll avseende barnets risk att 

utveckla psykiska problem såsom schizofreni. Resultatet gällande variabeln för föräldrars 

psykiska hälsa ger därmed stöd åt denna teori. Det är möjligt att förklaringen ligger i en 

kombination av genetik och social miljö i den mening att en gemensam genetisk känslighet 

triggas av gemensamma sociala faktorer. 

Kausalitet eller selektion? 

När kausalitets- och selektionsteorierna appliceras på föreliggande studies huvudsakliga 

resultat framkommer det att båda teorierna kan sägas inneha ett visst förklaringsvärde. 

Sambandet mellan individens klassposition och risken att vårdas för schizofreni är statistiskt 
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signifikant och det faktum att klass är mätt tidsmässigt före hälsa ligger i linje med 

kausalitetsteorin. Det existerar dock en osäkerhet i detta antagande då det kan finnas individer 

som har vårdats för schizofreni även innan mätpunkten för klassposition i vuxenlivet – och att 

sjukdomstillståndet i sig påverkat individens klassposition negativt – något som skulle ge 

belägg för selektionsteorin. Det är med andra ord svårt att utifrån regressionsanalysen avgöra 

vilken av teorierna som har störst förklaringsvärde gällande sambandet mellan klassposition 

och risken att vårdas för schizofreni.  

 

I föreliggande studie inkluderades föräldrarnas klassposition som förklaringsvariabel för att i 

viss mån kunna utreda sambandets riktning. Sambandet mellan föräldrarnas klassposition och 

kohortmedlemmens risk att vårdas för schizofreni, kontrollerat för klassposition i vuxen 

ålder, är dock inte signifikant. Detta gör det orimligt att föräldrarnas klassposition skulle 

inneha ett högt förklaringsvärde gällande huvudsambandet, framförallt eftersom den uppvisar 

tendenser till ett omvänt samband.  

 

Ytterligare försök till att klarlägga den kausala kedjan gjordes med hjälp av ett 

sensitivitetstest i två olika varianter med syfte att undersöka den sociala mobiliteten bland de 

som vårdats för schizofreni. Gallagher (2010: 94) menar att om individen har gått från hög 

klass i barndomen till en låg klass i vuxen ålder talar det för selektion medan en låg klass i 

barndomen följt av en fortsatt låg klass i vuxenlivet talar för kausalitet. Det ena testet 

exkluderar klasskategorin “övriga” medan det andra testet inkluderar övrigt-kategorin som en 

del av “låg klass”. Resultatet av det sensitivitetstest där övrigt-kategorin exkluderas visar att 

den högsta relativa prevalensen av individer vårdade för schizofreni återfinns inom kategorin 

“hög barndomsklass till hög vuxenklass”. Det är möjligt att detta har sin förklaring i den 

generella klassökning som har skett i samhället sedan 50-talet där den kraftiga framväxten av 

medelklassen riskerar att influera resultaten. Denna kategori är dock inte intressant i relation 

till kausalitets- och selektionsteorierna, där det istället är kategorierna “hög barndomsklass till 

låg vuxenklass” samt “låg barndomsklass till låg vuxenklass” som är avgörande. I det 

sensitivitetstest där övrigt-kategorin inkluderas ökar endast de kategorier av individer som 

innehar en låg klass i vuxen ålder. Detta stärker argumentet för att placera övrigt-kategorin 

under okvalificerade arbetare inom SEI och att vuxenklass är viktigare än barndomsklass för 

att förstå utvecklandet av schizofreni. För att ytterligare säkra resultaten genomfördes en 

regressionsanalys med de olika mobilitetskategorierna och risken att vårdas för schizofreni. 

Skillnaderna är inte signifikanta vilket minskar trovärdigheten hos testet. 
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Regressionsanalysen och sensitivitetstestet visar att sambandet mellan klassposition i 

vuxenlivet och risken att vårdas för schizofreni inleds under barndomen med föräldrarnas 

klassposition. Det är möjligt att påstå att föräldrars klass påverkar senare klassposition och 

hälsa eftersom den alltid befästs tidsmässigt före dessa. Baserat på resultaten och studiens 

teoretiska utgångspunkter dras slutsatsen att en hög barndomsklass riskerar att leda till ett 

utvecklande av schizofreni som i sin tur kan leda till en lägre klassposition i vuxenlivet. Detta 

ger stöd åt kausalitetsteorin i det första steget och selektionsteorin i det andra steget. 

 

Dessa tvetydiga resultat gällande teoriernas förklaringsgrad i relation till sambandet mellan 

klassposition och psykisk hälsa följer tidigare studiers resultat. Det bekräftar också tidigare 

studiers beklagan över svårigheten i att mäta social mobilitet och de validitets- och 

reliabilitetsproblem som mått på detta fenomen kan medföra. Utifrån detta test är det därför 

inte möjligt att dra några definitiva slutsatser gällande teorierna mer än att sambandet mellan 

klassposition och hälsa bäst kan beskrivas som ömsesidigt. Testet stärker dock fyndet att 

klassposition i vuxen ålder är viktigare än barndomsklass för att förstå utvecklandet av 

schizofreni. Denna slutsats dras då båda testen visar att prevalensen av individer vårdade för 

schizofreni överlag är högre bland de grupper som har en låg klassposition som vuxen 

jämfört med de grupper som har en hög klassposition som vuxen, oberoende av 

barndomsklass. 

 

Det är relevant att diskutera eventuella praktiska implikationer av studiens resultat. Beroende 

på vilken teoretisk utgångspunkt en anser har högst förklaringsvärde kan olika samhälleliga 

åtgärder gällande klassposition och schizofreni sägas variera i lämplighet. Vid avstamp i 

selektionsteorin skulle praktiska åtgärder kunna vara att satsa på en jämlik psykiatrisk vård 

runt om i landet för att på så sätt motverka klassklyftor. Med ökade resurser är det möjligt att 

minimera risken för diagnostiserade individer att inleda en nedåtgående social rörlighet. I 

kontrast till detta kan en åtgärd med utgångspunkt i kausalitetsteorin istället tänkas vara att i 

hälsoförebyggande syfte satsa extra resurser på de mest utsatta grupperna i samhället. Detta 

skulle kunna ske i form av ekonomiska satsningar på områden där dessa grupper befinner sig. 

Det kan även innefatta satsningar på arbetsmiljö och arbetsvillkor inom arbetarklassyrken 

med syftet att minska de påfrestningar som tidigare studier redovisat som relativt vanliga 

inom många av dessa branscher. Oavsett vilken utgångspunkt som följs visar föreliggande 

studie att klassposition i vuxen ålder har ett högre förklaringsvärde än klassposition i 
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barndomen, avseende risken att vårdas för schizofreni. Detta gör det rimligt att påstå att 

satsningar gällande fenomen som socioekonomisk klassposition och psykisk hälsa med fördel 

görs på vuxna. En satsning på de vuxna är i förlängningen också en satsning på barnen då 

tidigare studier, inklusive föreliggande, har påvisat ett positivt samband mellan föräldrarnas 

och barnens psykiska ohälsa.  

Styrkor och svagheter 

Den största styrkan med föreliggande studie är det datamaterial som används. Materialet 

består av utförlig longitudinell data som tillåter insyn i kohortmedlemmarnas liv under en 

period på 55 år. Variablerna är grundade i sammanställd registerdata vilket kan sägas göra 

informationen mer objektiv än variabler baserade på självrapporterade uppgifter. 

Datamaterialet är inte bara uttömmande avseende information om kohortmedlemmarna utan 

även deras familjer och andra personer i deras närhet. Detta gör det möjligt att analysera 

faktorer från barndomen på ett mer tillförlitligt sätt. Vidare är materialet relativt stort vilket 

möjliggör avancerade statistiska analysmetoder. 

 

Studien kan dock sägas lida av en rad svagheter. Ett metodologiskt problem är osäkerheter i 

den kausala kedjan. I studien har modellen konstruerats så att kohortmedlemmarnas 

klassposition mäts tidsmässigt före deras psykiska hälsa. Även om mätpunkterna för dessa 

variabler inte överlappar är det dock fullt möjligt att individerna har sökt vård för schizofreni 

innan mättillfället för klassposition. Som tidigare nämnts var dock klassificeringen av 

schizofreni i Patientregistret innan år 1997 - det år ICD-9 ersattes av ICD-10 - mindre 

specifik vilket gör det rimligt att använda ICD-10 där diagnosen redovisas i större detalj. Ett 

möjligt alternativ hade varit att tidigarelägga mätpunkten för klass med syftet att minimera 

risken för att hälsoproblemen utvecklades innan klasspositionen. De tillgängliga alternativen 

för detta var åren 1980 eller 1985 vilket valdes bort då det är orimligt att mäta klassposition 

under 20-årsåldern eller tidig 30-årsålder då få människor har nått sin slutgiltiga klassposition 

så tidigt i livet. 

 

Ett generellt problem med föreliggande studie är det låga antalet (129 st.) individer inom den 

beroende variabeln vilket ökar risken för instabila resultat. För att undvika detta i största 

möjliga mån har schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom likställts med 

schizofreni och de tre används synonymt. Motiveringen till detta är att de ingår i samma 
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kapitel i ICD-10 under rubriken “Schizofreni, schizotypa störningar och 

vanföreställningssyndrom”. Det är möjligt att antalet hade varit något högre om studien även 

inkluderat de bidragande orsaker som listas i samband med huvuddiagnosen i Patientregistret. 

Om en individ exempelvis uppsökt vård för en fysisk skada grundad i en psykotisk episod 

kommer huvuddiagnosen att vara den fysiska skadan vilket gör att dessa individer inte fångas 

upp i föreliggande studie.  

 

Som nämnt i tidigare avsnitt finns det två olika typer av schizofreni, där typ II tenderar att 

vara vanligare i de lägre klasserna. I och med detta hade denna typ av distinktion varit 

relevant i förhållande till föreliggande studie, men i de register som används framgår inte 

sådan information vilket gör en uppdelning omöjlig. 

Kritik mot val av variabler 

Adler m.fl. (1994: 16-18) menar att många olika beteenden under vuxenlivet som påverkar 

individers hälsa även är relaterade till socioekonomisk klassposition. De nämner exempelvis 

rökning, matvanor, fysisk aktivitet och missbruk av olika substanser. Deras studie visar att 

sambandet mellan klassposition och hälsa försvagas vid kontroll för någon av dessa vilket 

tyder på att beteendefaktorer från vuxenlivet fungerar som en bakomliggande faktor 

(confounder) i sambandet mellan klass och hälsa. Detta hade varit intressant att undersöka 

även inom ramen för föreliggande studie men valdes bort då faktorer relaterade till 

barndomen ansågs mer relevanta baserat på den teoretiska grund studien har. 

 

De variabler från kohortmedlemmarnas barndom som har valts ut är dessutom enbart faktorer 

kopplade till föräldrarna. I och med detta har faktorer relaterade till individerna själva 

uteslutits ur analysen. Detta hade varit intressant att undersöka men valdes bort av två 

anledningar. Dels på grund av svårigheten i att veta om dessa faktorer påverkas av att 

individen redan då har utvecklat symptom på schizofreni, men även för att sättet de eventuellt 

påverkar risken att vårdas för schizofreni skiljer sig från sättet faktorerna kopplade till 

föräldrarna eventuellt påverkar och att en annan uppsättning teorier då hade behövts för att 

förstå sambanden. 

 

Det hade även varit intressant att kontrollera för biologiska faktorer då tidigare forskning 

visar att insjuknandet i schizofreni delvis verkar bero på dessa. Dock gör studiens 



 

 28 

sociologiska utgångspunkt en sådan infallsvinkel orimlig och istället för att testa för de 

praktiskt, har de biologiska orsakerna fått teoretiskt utrymme.  

Kritik mot metod och kodning av variabler 

Lichtenstein m.fl. (1993) argumenterar för att det är bra att inkorporera flera faktorer vid mått 

på klassposition än enbart yrke. De menar att detta är framförallt viktigt vid studiet av hälsa 

relaterat till klass då endast en faktor inte är tillräckligt för att synliggöra klasskillnader inom 

hälsa. Anledningen till att klassposition i föreliggande studie är kodat enbart efter yrke är att 

sådana klassvariabler redan existerade i det datamaterial som används. Dessa variabler har 

använts i många studier och har visat sig vara reliabla. De har dessutom konstruerats utifrån 

SEI vilket är en vedertagen mall för klassindelning. 

 

Variabeln för individens egen klass kan dock ha andra brister. Anledningen till att 

klasskategorierna för fria yrkesutövare och oklassificerbara anställda inte uppvisar 

signifikanta samband med utfallsvariabeln kan ha sin grund i deras kodning. Det finns 

anledning att tro att båda kategorierna har problem med heterogenitet i och med att de består 

av flera olika samhällsgrupper som rimligtvis har olika villkor och förutsättningar. I kategorin 

för fria yrkesutövare ingår exempelvis både lantbrukare och frilansare vilket kan sägas vara 

vitt skilda yrkesgrupper som egentligen bör analyseras separat. I kategorin oklassificerbara 

anställda finns det med stor sannolikhet individer från flera olika samhällsnivåer som har 

förts samman eftersom de har angivit ett yrke som av olika anledningar inte går att 

klassificera. Ur ett teoretiskt perspektiv vore det därför rimligast att exkludera dessa otydliga 

kategorier från analysen men då utfallet är såpass ovanligt vore det problematiskt att utesluta 

observationer. 

 

Det är möjligt att kritisera beslutet att likställa de familjer med två biologiska föräldrar och de 

med en biologisk och en icke-biologisk förälder. Anledningen till sammanslagningen är att 

tidigare forskning visar att fördelarna med de ökade ekonomiska och sociala resurserna som 

två föräldrar innebär väger tyngre än det faktum att ena föräldern inte är biologisk. Ur ett 

klassperspektiv är det alltså mer fördelaktigt att ha två vuxna i hushållet än en (SOU, 2001: 

55). Avseende variabeln för föräldrars alkoholmissbruk har de hemmavarande föräldrarna 

med missbruk och de föräldrar som har vårdats på anstalt för sitt missbruk slagits samman till 

en kategori. Det är möjligt att rikta kritik mot en sådan sammanslagning men när grupperna 
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analyserades separat i en regressionsanalys framkom liknande resultat som innan och därför 

togs beslutet att föra samman grupperna för att minska antalet kategorier i regressionen. 

 

Variabeln för schizofreni utgörs i föreliggande studie av en sammanslagning av de olika 

varianter av sjukdomen som finns kategoriserade i Patientregistret, något som genomfördes 

för att urvalet annars hade varit för litet för att producera stabila resultat. Detta går att 

kritisera då de olika sjukdomarna exempelvis kan variera avseende hur allvarliga de är eller 

vilka symptom de karaktäriseras av. Validiteten hos variabeln kan dock sägas vara hög då 

den inte är ett resultat av en subjektiv operationalisering av symptom eller skapad utifrån 

självskattningsdata, utan konstruerad från data tagen från vårdkontakter registrerade av 

läkare. Variabeln för individens klassposition kan även den sägas ha hög validitet då den har 

kodats utifrån SEI vilket, inom sociologiska studier, är ett vedertaget sätt att mäta 

socioekonomisk klassposition. Studien som helhet har även hög reliabilitet då logistisk 

regressionsanalys är lämplig att använda på binära utfallsvariabler. 

 

För att förbättra resultaten från sensitivitetstestet hade det varit intressant att göra en 

jämförelse med mobiliteten hos de individer som inte vårdats för schizofreni. På så vis hade 

det varit möjligt att urskilja eventuellt unika mobilitetsmönster hos de som har vårdats för 

sjukdomen. Det är även möjligt att omformulera hela studien till en fall-kontrollstudie (case-

control study) där livsloppen för de som vårdats för schizofreni jämförs med de som inte har 

det. 

Kritik mot data 

En annan kritik till studien är att materialet som används till stor del är tredjehandsmaterial, 

vilket gör det svårt att garantera reliabiliteten och validiteten av källorna. SBC är dock 

transparenta i sin beskrivning av sammanställningsprocessen vilket höjer pålitligheten av 

materialet. Nedan följer en kritik av de register och insamlingsmetoder som ligger till grund 

för dessa sammanställningar. 

 

Individens klassposition i vuxen ålder har hämtats från Folk- och bostadsräkningen för 1990 

(Fob90). Denna typ av undersökning genomförs i Sverige vart femte år och fokus ligger på 

statistik gällande befolkningen och hushållen. Klasspositionen har kodats utifrån SEI baserat 
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på individens yrke år 1990. I och med att dessa undersökningar är totalundersökningar som 

dessutom har genomförts på liknande sätt sedan år 1860 anses de vara högst reliabla källor. 

 

Information gällande individens psykiska hälsa i form av schizofreni har hämtats från 

Patientregistret och avser perioden 1997-2008. Det faktum att alla yrkesgrupper inom vården 

förutom läkare utesluts ur registret kan innebära att patienter som uppvisar symptom för 

schizofreni och som har vårdats av andra yrkesgrupper inte inkluderas i föreliggande studie. 

Samma argument gäller det faktum att primärvårdsuppgifter saknas i registret och att ett 

flertal potentiellt aktuella individer riskerar att uteslutas i och med detta.  

 

Avseende data gällande föräldrars klassposition har den hämtats från register över 

socialgruppstillhörighet för 1953. Janson (1980b) menar att den i de flesta fall är baserad på 

den biologiska faderns yrke vid tillfället för kohortmedlemmens födsel. I de få fall där detta 

inte var möjligt användes moderns alternativt en eventuell styvfaders yrke som indikator på 

klass. I första hand har detta hämtats från förlossningsjournaler där modern har fått ange 

denna information. Problematiken med att avgöra vems yrke som ska utgöra familjens klass 

kan leda till mätfel där måttet på klass inte är detsamma för alla individer. 

 

Information gällande kohortmedlemmarnas föräldrars psykiska hälsa och alkoholmissbruk 

har hämtats från kommunernas socialregister. Janson (1980a) skriver att det finns tre stora 

problem gällande användandet av dessa. Det första är att det inte finns ett centralt register 

över alla separata register vilket innebär att lagrad information inte följer med vid eventuell 

flytt mellan kommuner. I föreliggande studie kan detta problem resultera i utebliven 

information gällande de familjer som flyttade till eller ifrån Stockholmsområdet mellan åren 

1953 och 1963. Det andra problemet är att barn under 16 år ingår i hushållsföreståndarens 

register och om det sker ett byte i vem som utgör hushållsföreståndare öppnas en ny mapp 

vilket kan leda till att samma individ finns representerad i flera mappar. Det tredje problemet 

menar Janson är att vissa mappar är extremt stora och utförliga och därmed finns en risk att 

viktig information förbises. Det finns även en generell risk för systematiska fel i och med att 

familjer som en gång bokförts i registret löper större risk att hamna där igen då de har blivit 

mer synliga för staten. 
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Förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnt vore det intressant att göra en jämförelse mellan de som vårdats för 

schizofreni och de som inte har det, en så kallad fall-kontrollstudie, med syftet att identifiera 

fler faktorer som kan förklara varför vissa personer insjuknar i schizofreni och andra inte. 

Vidare är ett förslag för framtida forskning inom detta ämne att inkludera variabler relaterade 

till individen själv, både från barndomen och vuxen ålder. Detta perspektiv har uteslutits från 

föreliggande studie men skulle vara intressant att undersöka. Från barndomen kan 

information gällande betyg, IQ och socialt umgänge tänkas vara av intresse medan variabler 

från vuxenlivet kan behandla exempelvis villkor i arbetet, stress, matvanor och fysisk 

aktivitet. Många av dessa faktorer kan sägas mätas indirekt genom klassposition, men det 

finns stora fördelar med att mäta dem separat. 

 

Slutligen skulle en intressant fortsättning på föreliggande studie vara att komplettera den 

kvantitativa analysen med kvalitativa metoder, exempelvis genom intervjuer. För att kunna 

jämföra individer som har vårdats för schizofreni med de som inte har vårdats för sjukdomen 

bör ett stratifierat urval genomföras för att garantera täckning från båda grupperna. Genom att 

kombinera dessa två typer av data är det möjligt att få information som inte kan genereras av 

endast den ena insamlingsmetoden. 

Slutsats 

Det går att konstatera att det finns ett samband mellan klassposition i vuxenlivet och risken 

att vårdas för schizofreni. Utifrån föreliggande studies resultat är det dock problematiskt att 

uttala sig med säkerhet om riktning i den kausala kedjan. Slutsatsen är att både 

kausalitetsteorin och selektionsteorin verkar ha ett förklaringsvärde, då det är möjligt att tolka 

de övergripande resultaten i termer av att en hög barndomsklass ökar risken för att insjukna i 

schizofreni som i sin tur tenderar att öka risken för en nedåtgående social mobilitet. De 

beskriver hur klassposition kan påverka risken att vårdas för schizofreni samtidigt som att 

schizofreni riskerar att påverka individens klassposition, beroende på om klassposition mäts 

utifrån föräldrarnas eller individens klassposition. 
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Slutsatsen att den egna klasspositionen är relaterad till risken att vårdas för schizofreni är ett 

viktigt resultat som inte är vedertaget inom tidigare forskning på området då majoriteten av 

dessa studier främst har fokuserat på social mobilitet eller identifierat klassposition utifrån 

föräldrarna. 
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