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Bakgrunden till relationen mellan utbildning och hälsa

• Kunskap, information

• Resurser

• Arbetsmiljö

• Sociala skillnader, stress (Michael Marmot ”Status syndrome”)

• Tillgång till vård

• Levnadsvanor

• Genetiska faktorer, skillnader i preferenser

• Skillnader i uppväxtförhållanden



Grundläggande fråga: om man tänker sig ett experiment där man slumpmässigt 
ger en grupp mer utbildning, kommer personerna i denna grupp få bättre hälsa av 
“behandlingen”? Finns det en kausal effekt av utbildning på hälsa? 

• Ett sätt att studera detta är genom “naturliga experiment”.

• I en nyligen publicerad studie:

Meghir, C., Palme, M., & Simeonova, E. (2018). Education and mortality: Evidence from a social 
experiment. American Economic Journal: Applied Economics, 10(2), 234-56.

• Använder Grundskolereformen som implementerades som ett social experiment 
kommunvis mellan 1949 och 1962.
• Obligatoriska utbildningen förlängdes från 7 eller 8 år till 9 nationellt.
• Nationell läroplan.
• Sammanhållna klasser.



Ursprunglig studie om effekterna på inkomster och slutlig utbildning: Meghir, C., & 
Palme, M. (2005). Educational reform, ability, and family background. American 
Economic Review, 95(1), 414-424.



Meghir, C., Palme, M., & Simeonova, E. (2018). Education and mortality: Evidence
from a social experiment. American Economic Journal: Applied Economics, 10(2), 
234-56.

• Mortalitet. Olika dödsorsaker.

• Data från Slutenvårdsregistret. Olika diagnoser (ICD koder).

• Förskrivningsregistret. Olika typer av mediciner.

Övergripande slutsats: Inga effekter!
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Uppväxtförhållanden och hälsa

• Tidigare litteratur har visat att barn till lågutbildade har sämre hälsa 
än barn till högutbildade. Case, Lubotsky och Paxson (2002) visar att 
det både har att göra med att förekomster av hälsoproblem är högre 
bland barn till lågutbildade och att hälsoeffekten givet ett visst 
hälsoproblem är starkare bland lågutbildade. 

• Tidigare litteratur har också visat att många hälsoproblem formeras 
väldigt tidigt i livet (Barker, 1995, 1998).



Lindahl, M., Lundberg, E., Palme, M., & Simeonova, E. (2016). Parental influences on 
health and longevity: Lessons from a large sample of adoptees (No. w21946). 
National Bureau of Economic Research.

• Beror sambandet på faktorer innan födseln (genetiska faktorer eller 
faktorer under fosterstadiet?) eller på skillnader i 
uppväxtförhållanden (Nature versus Nurture).

• Vi studerar utfall för alla adopterade i Sverige födda mellan 1940 och 
1967.

• Vi använder olika registerdata där vi har information om både de 
biologiska och de adopterande föräldrarna. 




