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SAMMANFATTNING 

Om högre lön till längre män är rådande praxis, är det naturligt att undra vad det beror på. Flera 

tidigare studier har försökt finna förklaringar till detta observerade samband och flera faktorer som 

samvarierar med kroppslängd har presenterats. Orsakssambanden är emellertid inte kartlagda och 

här redovisas ytterligare en förklarande faktor som, om vi kontrollerar för den, minskar 

kroppslängdens inverkan på löneinkomsten, nämligen individers stresshanteringsförmåga. Studien 

innefattar 281 452 män födda 1952-1956. Kroppslängd och stresshanteringsförmåga har vid 

obligatorisk mönstring dokumenterats och löneinkomst är hämtad från LISA, år 1990. Studien visar 

att det i andra studier observerade sambandet mellan kroppslängd och löneinkomst gäller även för 

den studerade svenska kohorten. Stresshanteringsförmåga visar sig ha signifikant inverkan på 

löneinkomsten och minskar inverkan av kroppslängd på löneinkomsten med drygt 18 % vid kontroll 

för utbildningsnivå och kognitiv förmåga.  

 

 

Nyckelord: löneinkomst, kroppslängd, utbildningsnivå, kognitiv förmåga, stresshanteringsförmåga 
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1. INLEDNING  

Ett samband mellan kroppslängd och löneinkomst har påvisats i ett flertal studier (Judge & Cable 

2004; Persico et al. 2004; Melamed 1994; Tao 2014; Turrell 2002; Sohn 2014; Dinda et al. 2006). 

Sambandet har främst identifierats hos män. Tao (2014) har emellertid funnit att detta samband 

också existerar bland taiwanesiska nyexaminerade kvinnor och att det inte har kunnat förklaras av 

vare sig val av skola, betyg (kognitiv förmåga), engagemang i fritidsaktiviteter (icke-kognitiv förmåga), 

fysisk styrka eller yrkesområde.  

Ovan beskrivna område är intressant ur forskningssynpunkt dels för att belysa eventuell 

diskriminering på arbetsmarknaden, dels för att försöka förstå komplexa samband mellan 

kroppslängd och andra egenskaper. Judge och Cable (2004) framhåller att bättre förståelse för 

sambandet är väsentligt ur arbetsgivarsynpunkt för att upptäcka huruvida större kroppslängd medför 

bättre självförtroende och därmed större framgång och arbetsprestationer eller om kroppslängden i 

sig medför andra fördelaktiga egenskaper. Trots att det i Sverige finns ett stort engagemang för 

frågor som rör diskriminering och jämställdhet, är kroppslängdens betydelse för löneinkomsten inte 

en fråga som bringat uppmärksammat i media. Likväl är detta ett forskningsområde som bör 

engagera och vara intressant för vem som helst som är löntagare på arbetsmarknaden, men också 

för var och en som lever i ett samhälle bestående av individer med olika kroppslängder.  

 

1.1 Syfte 
Den här studien syftar till att undersöka om ett i tidigare studier observerat positivt samband mellan 

individers kroppslängd och löneinkomst återfinns bland svenska män födda 1952-1956. Tidigare 

studier har visat att kroppslängdens inverkan på löneinkomsten minskar då man kontrollerar för 

utbildningsnivå (Magnusson et al. 2006) och kognitiv förmåga (Case & Paxson 2008). Här undersöks 

om så är fallet också i den här kohorten. Studiens bidrag till forskningsområdet är att undersöka om 

stresshanteringsförmåga ytterligare minskar längdens inverkan på löneinkomsten. Hur sambandet 

ser ut mellan kroppslängd och stresshanteringsförmåga undersöks och hur löneinkomsten påverkas 

av förändringar i utbildningsnivå, kognitiv förmåga, kroppslängd och stresshanteringsförmåga 

studeras.  
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1.2 Disposition 
I den här rapporten ges i avsnitt 2 en bakgrundsbeskrivning med presentation av tidigare forskning 

inom området och däri föreslagna orsaker till varför sambandet kroppslängd–löneinkomst har 

observerats. I avsnitt 3 ges en metodbeskrivning och i avsnitt 4 presenteras datamaterialet. I avsnitt 

5 redovisas de resultat som framkommit i studien. Här görs också en analys och tolkning av dessa 

resultat. I avsnitt 6 förs en diskussion kring studiens bidrag inom det här forskningsfältet: hur 

studiens resultat kan kopplas till tidigare studier samt hur framtida studier kan anknyta och gå vidare. 

Här framförs också studiens slutsatser avslutningsvis.  

 

2. BAKGRUND 

Det är allmänt accepterat att en individs kroppslängd är ett resultat av arv och miljö. Cirka 80 % av 

variationen i kroppslängd antas vara förknippat med det genetiska arvet medan 20 % antas vara ett 

resultat av uppväxtförhållanden och annan yttre påverkan (för referenser se Silventoinen 2003; 

Weedon & Frayling 2008). Som förklaringsmodell till att större kroppslängd skulle premieras av en 

arbetsgivare har framförts det evolutionära perspektivet, nämligen att en längre individ har möjlighet 

att rent praktiskt ha bättre överblick och kan tänkas ha ett fysiskt övertag (Hamstra 2014). Bland 

hannar i djurvärlden bedöms motståndaren efter storlek för att avgöra om det är läge att kämpa eller 

fly (Judge & Cable 2004). En annan förklaringsmodell, som också har sitt ursprung i det evolutionära 

perspektivet, utgår från att större kroppslängd är ett resultat av frånvaro av sjukdom, då större 

kroppslängd skulle kunna indikera god sjukdomsresistens och därmed skulle en längre man utgöra 

ett bättre partnerval (Persico et al. 2004). Studier har visat att långa män i högre utsträckning har 

varaktiga förhållanden och får barn. Även i detta avseende dras paralleller till andra djurarter, då 

hannarnas kroppsstorlek ofta är av avgörande betydelse för individens chanser till reproduktion och 

dennes position i hierarkin och i sociala sammanhang (för referenser se Hamstra 2014). I linje med 

detta rapporterar Hamstra (2014) att långa manliga ledare tillskrivs högre grad av karisma av sina 

underordnade och att det indikerar ett samband mellan kroppslängd och social makt hos män. Ett 

positivt samband mellan kroppslängd och karisma har däremot inte återfunnits hos kvinnliga ledare, 

något som Hamstra (2014) menar är en naturlig följd av den evolutionärt sett större betydelsen av 

kroppslängd hos män, i enlighet med resonemanget ovan. Melamed (1992) rapporterar korrelation 

mellan kroppslängd och dominans respektive misstänksamhet, varvid en längre individ skulle vara 

svårare att lura. Amerikanska presidenter är i genomsnitt betydligt längre än andra män ur samma 
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födelsekohort. Längre presidenter har i större utsträckning blivit omvalda och presidentkandidater 

som varit längre än sin motståndare har vunnit fler popularitetsröster (Stulp et al. 2013).  Med 

utgångspunkten att kroppslängd är en markör för social status och auktoritet har Freeman et al. 

(2014) genom att i experimentsituation manipulera kroppslängden hos kvinnor visat att en minskning 

av kroppslängd leder till en ökad negativ självbild och en ökad upplevelse av paranoia.  

Psykisk hälsa är en annan aspekt som uppmärksammats inom forskning när det gäller att förstå 

sambandet kroppslängd–löneinkomst. Färre symtom på depression har återfunnits bland ungdomar 

med större kroppslängd (bland flickor 17-19 år respektive pojkar 12-19 år), vilket har föreslagits vara 

en förklaring till att individer med större kroppslängd har högre löneinkomst (Rees et al. 2009). Ett 

samband mellan nedstämdhet och kroppslängd har rapporterats för amerikanska män, där män med 

större kroppslängd i mindre utsträckning drabbas av nedstämdhet (Osika & Montgomery 2008). Vid 

kontroll för ekonomiska tillgångar ser utfallet emellertid annorlunda ut: män med stor kroppslängd 

men med låg inkomst drabbas i högre utsträckning av nedstämdhet, vilket av Osika och Montgomery 

benämnts besvikelseparadoxen (”the disappointment paradox”). Vidare har lycka funnits vara 

positivt korrelerad med kroppslängd även vid kontroll för ekonomiska förhållanden och hälso-

aspekter enligt en studie bland unga italienska män (Carrieri & De Paola 2012). Bland amerikanska 

män har en ökning av kroppslängden med en tum (2,54 cm) rapporterats ha samma effekt för 

livskvalitén som en löneinkomstökning på 4,4 % (Deaton & Arora 2009). De män som anser sitt liv 

vara det bästa tänkbara har emellertid en kroppslängd lägre än medellängden för män och Deaton 

och Arora (2009) konstaterar att det måste finnas något annat som utmärker dessa män; att de 

möjligen besitter någon annan gemensam egenskap. 

Case och Paxson (2008) rapporterar ett samband mellan längd och intelligens. Förklaringen till att 

individer med större kroppslängd tjänar mer är, menar Case och Paxson, att kognitiv förmåga och 

kroppslängd är korrelerade och att kognitiv förmåga värdesätts på arbetsmarknaden. Längre 

individer presterar bättre studieresultat (Scholder et al. 2013) och fullföljder högre utbildningar 

(Judge & Cable 2004), vilket leder till mer välbetalda arbeten (Case & Paxson 2010). Bland svenska 

män har tidigare ett samband rapporterats mellan kroppslängd vid 18-års ålder och utbildnings-

prestationer senare i livet (Magnusson et al. 2006).  

Judge och Cable (2004) menar att löneinkomst snarare hänger samman med självförtroende och 

argumenterar för att sambandet mellan kroppslängd och löneinkomst beror på att större kropps-

längd kan medföra förbättrad självkänsla och kan påverka hur andra ser på individen. Detta, anser 

de, påverkar individens prestationer och anseende på arbetsplatsen, vilket i sin tur påverkar karriär-

framgångar. Karriärframgångar avspeglar sig ofta i ökad löneinkomst. Persico et al. (2004) har funnit 
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att av två lika långa vuxna individer har den som hade störst kroppslängd vid 16-års ålder störst 

löneinkomst i vuxen ålder. Skälet till detta, resonerar de, är att ungdomar med större kroppslängd 

har ett större engagemang i fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter utanför skolan, vilket kan 

leda till ökat kontaktnät och utveckling av den sociala förmågan.   

Medellängden hos både män och kvinnor har ökat efter andra världskriget och som förklaring till 

detta har främst framhållits förbättrat näringsintag (Silventoinen 2003). Betydande skillnader i 

kroppslängd mellan olika samhällsklasser kvarstår emellertid, trots att näringsintaget förbättrats 

inom alla samhällsklasser (för referenser se Silventoinen 2003). Kortare män utför fysiskt mer 

krävande arbeten, medan längre män i högre utsträckning har stillasittande arbeten, även vid 

kontroll för inverkan av ålder och utbildningsnivå (Böckerman et al. 2010). Människors medellängd 

har observerats minska under förhållanden som också innebär höjd prisnivå och ökade sjuktal och 

mortalitet (María-Dolores & Martínez-Carrión 2010). I länder med större inkomstskillnader har 

samband mellan inkomst och sjuklighet rapporterats (Ecob & Smith 1999) och sämre hälsa innebär 

för en individ markant lägre lön genom livet (Böckerman & Vainiomäki 2013). Kroppslängd har av 

Böckerman och Vainiomäki (2013) föreslagits vara en markör för god hälsa och de anser det rimligt 

att anta att hälsa skulle kunna förklara att individer med större kroppslängd har högre löneinkomst. 

Detta finner de emellertid inte stöd för i sin forskning.  

Forskning inom området kroppslängd–löneinkomst kan anses utgöra samhällsnytta och vara av stort 

allmänintresse i det avseendet att den kan motivera resurser till program för att stötta gravida och 

småbarnsföräldrar. Högre födelsevikt och god tillväxt under de två första levnadsåren har i låg- och 

medelinkomstländer samband med större kroppslängd i vuxen ålder och längre utbildning (Adair et 

al. 2013). Även för förtidigt födda barn har detta samband återfunnits (Stein et al. 2013). De första 

1000 levnadsdagarna omnämns som särskilt viktiga för en individs tillväxt och framtida kroppslängd 

(Black et al. 2013). Främjande av barns längdtillväxt har emellertid nackdelar så väl som fördelar 

menar Barker et al. (1990), utifrån att de i England och Wales har funnit att i områden där 

befolkningen har större kroppslängd är dödligheten högre i  de hormonrelaterade cancerformerna 

bröstcancer, äggstockscancer och prostatacancer, medan dödligheten i dessa områden är lägre i 

kronisk bronkit och hjärt-kärlsjukdomar.   

Arbetsgivares preferens för anställda med större kroppslängd innebär en marknad för producenter 

av tillskottshormoner: Persico et al. (2004) har gjort en kalkyl för när det på individnivå ekonomiskt är 

befogat att bekosta hormonterapi för att öka sin kroppslängd. Det är emellertid inte givet att det är 

kroppslängden per se som orsakar högre lön, vilket tidigare har uttryckts av exempelvis Scholder et 

al. (2013). Istället är det tänkbart att kroppslängden samvarierar med andra faktorer och att 
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kroppslängden därmed endast är en markör för något annat. Böckerman et al. (2010) lyfter fram sex 

tänkbara orsaker till att individer med större kroppslängd har högre löneinkomst, nämligen social 

förmåga, kognitiv förmåga, hälsa, fysisk styrka, auktoritet och diskriminering. Silventoinen (2003) har 

tidigare poängterat att det är tydligt att kroppslängd och social position i vuxenlivet samvarierar, 

men att försiktighet bör iakttas vid tolkning av sådana samband eftersom båda kan förväntas vara 

resultat av en individs uppväxtförhållanden utan att för den skull ha ett orsakssamband sinsemellan. 

Även Batty et al. (2009) anser att kroppslängd i alltför hög grad har använts vid studier av individers 

framgångar och prestationer och anser att framtida forskning bör ägna mer uppmärksamhet åt 

faktorer som kroniska sjukdomar under barndomen och psykosocial stress.  

Misstanken att stresshanteringsförmåga skulle kunna modifiera sambandet mellan kroppslängd och 

löneinkomst beror på att hormoner förknippade med stressfulla situationer (adrenalin, noradrenalin 

och kortisol) frisätts från hippocampus, där även tillväxthormon återfinns. Även funktionerna 

inlärning och kognitiv förmåga har koppling till hippocampus och interaktion finns mellan dessa 

funktioner, tillväxt och stress (Donahue et al. 2006). Eftersom stress kan medföra långsammare 

tillväxt hos en individ är det intressant att undersöka om stresshanteringsförmåga kan inverka på 

sambandet mellan kroppslängd och löneinkomst. Kortisol frisätts vid stress och tros medverka till att 

hippocampus krymper vid långvarig stress (Sapolsky 2001). Ett samband mellan stresshanterings-

förmåga och löneinkomst skulle medföra ett behov av att grundligt studera ursprunget till en individs 

stresshanteringsförmåga: vad som beror av arv och i vad mån stresshanteringsförmåga är förvärvad 

genom erfarenheter och därav påverkbar. Det skulle vidare eventuellt kunna innebära större 

efterfrågan på metoder för att bättre hantera stress, exempelvis kognitiv behandling, och mindre 

incitament för att hormonbehandla individer som misstänks bli kortväxta. Mycket forskning återstår 

för att kartlägga och förstå de många samband som kan ha inverkan på lönesättning av arbetstagare. 

Här är ett bidrag till det intressanta och omfattande forskningsfältet.  

 

3. METOD 

Med hjälp av linjär regression analyseras inverkan av variablerna kroppslängd, utbildningsnivå, 

kognitiv förmåga, samt stresshanteringsförmåga på löneinkomst. Robusta standardfel används för att 

ta hänsyn till heteroskedasticitet. Relationen mellan kroppslängd och stresshanteringsförmåga 

undersöks genom att ta fram korrelationskoefficienten. För de statistiska analyserna används STATA 

V. 12. 
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4. DATA 

4.1 Studiepopulation 

Studien innefattar svenska män födda 1 januari 1952 till 31 december 1956. Data för kroppslängd, 

stresshanteringsförmåga, samt kognitiv förmåga har hämtats från Pliktverket (PV). Uppgifterna har 

registrerats i samband med obligatorisk mönstring som föregick eventuell militärtjänstgöring. 

Studerad kohort genomgick mönstring vid PV under 1970-talet, då allmän värnplikt tillämpades i 

Sverige. Åldern för mönstring var 18 eller 19 år och endast i ett fåtal fall har mönstring ägt rum 

senare. Färre än 4 procent var undantagna från mönstring till följd av kronisk sjukdom eller 

handikapp. Av totalt 284 198 identifierade män har 2564 uteslutits på grund av data med fel i 

personnummer, osäkerhet kring huruvida individen var vid liv eller ej , samt individer med kvinnligt 

kön. Ytterligare 182 män har uteslutits från analysen på grund av osäkerhet beträffande 

dokumentationen vid mönstringen: kroppslängd mindre än 144 cm (n=39), BMI under 15 (n=134), 

vikt över 178 kg (n=9).  

Data beträffande utbildningsnivå och löneinkomst gäller för år 1990 och har hämtats från Statistiska 

Centralbyråns Register LISA, Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och 

Arbetsmarknadsstudier. 

 

4.2 Variabelbeskrivning och deskriptiv statistik 

De i studien ingående variablerna är löneinkomst, kroppslängd, utbildningsnivå, kognitiv förmåga, 

samt stresshanteringsförmåga (Tabell 1). I Diagram 1-5 illustreras fördelningen för respektive 

variabel. Löneinkomsten år 1990 är till LISA-registret hämtad från information inkommen till 

Skatteverket. Löneinkomsten har i rapporten angivits i hundratals kronor per år. Kroppslängd har 

uppmätts hos PV och anges i cm. Utbildningsnivå är angiven på en sju-gradig skala: 1: <9 år 

grundskola, 2: 9 år grundskola, 3: ≤2 år gymnasieutbildning, 4: >2 år men max 3 år gymnasie-

utbildning, 5: <3 år eftergymnasial utbildning, 6: ≥3 år eftergymnasial utbildning, 7: doktorsexamen. 

Kognitiv förmåga har uppmätts hos PV och är angiven på en nio-gradig skala, med 1 som lägst 

förmåga och 9 som högst förmåga. Nivån är ett samman-vägt resultat från ett test i fyra delar avsett 

att pröva logisk-induktiv förmåga, verbal förmåga, spatial förmåga och teknisk förståelse. Notera att 

kognitiv förmåga inte är detsamma som ett intelligenstest. Stresshanteringsförmåga, registrerad vid 

PV, är av psykolog ”bedömd psykisk funktionsförmåga under stressade förhållanden” a.  

 

a Pl iktverkets kodförklaring 
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Stresshanteringsförmågan har angivits på en nio-gradig skala med 1 som lägst förmåga och 9 som 

högst förmåga. Stresshanteringsförmåga liksom kognitiv förmåga anges i stanine. I studien hanteras 

variablerna utbildningsnivå, kognitiv förmåga och stresshanteringsförmåga som om de vore 

numeriska, trots att de är angivna på ordinalskalor. Medelvärde och standardavvikelse för kognitiv 

förmåga och stresshanteringsförmåga har beräknats och redovisats (Tabell 1) för att möjliggöra 

jämförelser i löneinkomstförändring med hjälp av standardavvikelser.  

 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik för variablerna löneinkomst (hundratals kronor per år), kroppslängd (cm), utbildningsnivå, 

kognitiv förmåga, samt stresshanteringsförmåga. 

Variabel Antal 

observationer 

Medelvärde Standard-

avvikelse 

Min Max 

Löneinkomst  272602 1503,583 903,105 0 25611 

Kroppslängd  253278 178,653 6,450 144 210 

Utbildningsnivå 270373 * * 1 7 

Kognitiv förmåga 258605 5,175 1,987 1 9 

Stresshanteringsförmåga 257095 5,030 1,910 1 9 

* medelvärde och s tandardavvikelse för utbildningsnivå  har utelämnats då dessa värden inte ger entydigt tolkningsbar 
information på grund av egenskaper hos variabeln 

 

 

 

Diagram 1: Löneinkomst 1990 bland svenska män födda 

1952-1956. 

Anm. Löneinkomsten anges i hundratals kronor per år 

och har hämtats från LISA (Longitudinell 

Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och 

Arbetsmarknadsstudier, SCB). 

 

 

 

Diagram 2: Kroppslängd hos svenska män födda 1952-

1956. 

Anm. Kroppslängden anges i cm och har uppmätts vid 

Pl iktverket i  samband med obligatorisk mönstring inför 

eventuell militärtjänstgöring. 
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Diagram 3: Utbildningsnivå hos svenska män födda 

1952-1956. 

Anm. Utbi ldningsnivå anges på en s ju-gradig skala: 1: <9 

år grundskola, 2: 9 år grundskola, 3: ≤2 år 

gymnasieutbildning, 4: >2 år men max 3 år gymnasie-

utbi ldning, 5: <3 år eftergymnasial utbildning, 6: ≥3 år 

eftergymnasial utbildning, 7: doktorsexamen. 

Information om utbildningsnivå har hämtats från LISA 

(Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- 

och Arbets marknadsstudier, SCB) och gäller 

utbi ldningsnivå år 1990. 

 

 

 

Diagram 4: Kognitiv förmåga hos svenska män födda 

1952-1956. 

Anm. Kognitiv förmåga har uppmätts hos Pl iktverket i  

samband med obligatorisk mönstring inför eventuell 

mi l itärtjänstgöring och anges på en nio-gradig skala, där 

1 är lägst förmåga och 9 är högst förmåga. Nivån är ett 

sammanvägt resultat från ett test i fyra  delar avsett att 

pröva logisk-induktiv förmåga, verbal förmåga, spatial 

förmåga och teknisk förståelse. 

 

 

 

Diagram 5: Stresshanteringsförmåga hos svenska män 

födda 1952-1956. 

Anm. Stresshanteringförmåga anges på en nio-gradig 

ska la, där 1 är lägst förmåga och 9 är högst förmåga, och  

har av psykolog vid Pliktverket bedömts vid obligatorisk 

mönstring inför eventuell militärtjänstgöring. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Föreliggande studie visar att ett tidigare rapporterat samband mellan kroppslängd och löneinkomst 

även gäller för svenska män födda 1952-1956 och som registrerats vid PV i samband med obligatorisk 

mönstring (Tabell 2: (1)). Tidigare studier har visat att inverkan av kroppslängden på löneinkomsten 

minskar vid kontroll för utbildningsnivå (Magnusson et al. 2006) och kognitiv förmåga (Case & Paxson 

2008). Detta har visats gälla också i den kohort som här har använts (Tabell 2: (2)). Stresshanterings-

förmåga modifierar sambandet mellan kroppslängd och löneinkomst ytterligare (Tabell 2: (3)) och 

visar sig ha betydligt större inverkan på löneinkomsten än vad kroppslängden då har.  

 

Tabell 2: Resultat från linjär regression. Skattade parametervärden redovisas från tre regressionsmodeller ((1), (2), (3)), 

där inverkan av kroppslängd, utbildningsnivå, kognitiv förmåga och stresshanteringsförmåga på löneinkomst år 1990 

anges för svenska män födda 1 januari 1952 till 31 december 1956.  

 (1) (2) (3) 

Kroppslängd 13,186*** 

(0,278) 

4,116*** 

(0,263) 

3,358*** 

(0,261) 

 

Utbildningsnivå  179,709*** 

(1,445) 

167,330*** 

(1,445) 

 

Kognitiv förmåga  54,576*** 

(0,970) 

39,051*** 

(0,988) 

 

Stresshanteringsförmåga   60,017*** 

(0,969) 

 

Intercept -800,535*** 

(49,399) 

-97,939* 

(46,270) 

-140,201** 

(46,033) 

    

R2 

Antal observationer 

0,0091 

246014 

0,1418 

244673 

0,1553 

243395 

Anm. Löneinkomst anges i hundratals kronor. Standardfel för skattade parametervärden i parentes. *p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001. Data  för löneinkomst och utbildningsnivå är hämtat från LISA (Longitudinell Integrationsdatabas för 
Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier), SCB, år 1990. Data för kroppslängd, kognitiv förmåga och 
s tresshanteringsförmåga är hämtat från PV (Pliktverket).  
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En ökning av variabeln kroppslängd med en standardavvikelse (6,45 cm)  ger, vid kontroll för 

utbildningsnivå och kognitiv förmåga, en statistiskt säkerställd löneinkomstökning med 2655 kr per 

årb (p<0,001). Då även stresshanteringsförmåga ingår som förklarande variabel, ger en ökning av 

kroppslängden med en standardavvikelse en fortsatt statistiskt säkerställd löneinkomstökning med 

2166 kr per årb (p<00,1), vilket innebär att inverkan av kroppslängden på löneinkomsten minskar 

med 18,4 %. En ökning av stresshanteringsförmågan med en standardavvikelse (1,91) ger, vid 

kontroll för kroppslängd, utbildningsnivå och kognitiv förmåga, en statistiskt säkerställd 

löneinkomstökning med 11463 kr per årb (p<0,001). Vidare visar studien att ett positivt samband 

finns mellan kroppslängd och stresshanteringsförmåga: korrelationskoefficient r=0,1135.  

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Resultaten i den här studien är intressanta på så sätt att de visar på en aktuell företeelse på den 

svenska arbetsmarknaden: längre män har högre löneinkomst. Den studerade kohorten är idag i 

arbetsför ålder. Högre lön till längre män kan framstå som en form av diskriminering på 

arbetsmarknaden och kroppslängdens påverkan på löneinkomsten har framförts som viktig att 

undersöka vidare i likhet med löneinkomstskillnader orsakade av kön och etnisk tillhörighet (Persico 

et al. 2004). Att män med större kroppslängd premieras på arbetsmarknaden kan antas bero på att 

kroppslängd samvarierar med arbetsmarknadsmässigt betydelsefulla egenskaper eller faktorer. 

Kognitiv förmåga och utbildningsnivå har visats vara exempel på detta. Eventuella relevanta 

orsakssamband är emellertid inte kartlagda. Ytterligare en faktor som här presenterats och som 

samvarierar med kroppslängd, möjligen ingår i ett orsakssamband, är individers stresshanterings-

förmåga. Genom att reducera kroppslängdens påverkan på löneinkomsten med drygt 18 %, 

modifierar stresshanteringsförmågan inverkan av kroppslängd på löneinkomst avsevärt. Stress-

hanteringförmåga har inte föreslagits som förklarande variabel i tidigare forskning. Den här studien 

levererar således ett bidrag som kan leda till bättre förståelse för orsakssamband inom området. 

Kroppslängdens inverkan på löneinkomst elimineras emellertid inte till följd av införandet av 

stresshanteringförmåga i regressionsanalysen, vilket motiverar fortsatta studier inom området.  

I den här studien har endast förhållandena för svenska män studerats och följaktligen kan studien 

endast göra anspråk på att göra inferens på situationen för män inom den svenska arbetsmarknaden. 

En jämförelse med situationen för kvinnor på den svenska arbetsmarknaden skulle kunna vara 

intressant. Flertalet tidigare studier har emellertid rapporterat positiv korrelation mellan kroppslängd 

och löneinkomst enbart för män. Vidare har den här studien använt en kohort bestående av män  

b Notera  att de angivna löneinkomsterna är i  1990 års penningvärde.  
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födda 1952-1956. En jämförelse med situationen för svenska män födda under en annan tidperiod 

skulle kunna vara intressant. En ytterligare breddning och fördjupning av studien där situationen 

inom olika yrken jämförs skulle eventuellt kunna visa på likheter/skillnader mellan olika yrkesgrupper 

i betydelsen av större kroppslängd respektive bättre stresshanteringförmåga för löneinkomsten. 

Richmond et al. (2013) menar att mer forskning behövs kring samband mellan kroppslängd och 

socioekonomisk status inom olika etniska grupper. Vidare kan mäns kroppslängd i förhållande till sina 

fäders kroppslängd vara intressant att studera. Generellt har kroppslängden ökat under de senaste 

årtiondena, men eventuella effekter på självkänslan utifrån att vara längre/kortare än sina föräldrar 

återstår att undersöka. Ytterligare en aspekt som torde vara relevant att studera i sammanhanget är 

röstklangens betydelse för löneinkomsten. Rimligt är att anta att röstklang samvarierar med 

kroppslängd och att individer med större kroppslängd har en djupare röst.  

En kommentar till studien är att den utgår från att alla söker och önskar högre löneinkomst. En 

alternativ fråga att ställa skulle kunna vara om det är viktigare för längre män att erhålla en högre 

löneinkomst. Möjligheten finns att storleken på löneinkomst upplevs olika viktig för olika individer. 

Detta är exempel på att orsakssambanden inom området inte är utredda eller kartlagda.  

Det är också väsentligt att ha i åtanke att den registrerade stresshanteringsförmågan är en, av 

psykolog, bedömd förmåga. Hur interaktion mellan psykolog och mönstrande individ sett ut skulle 

eventuellt kunna ha betydelse för den bedömda stresshanteringsförmågan. Förslag på orsak till bias 

kan vara psykologens erhållna instruktioner, samt attityd, kön, utseende, fördomar, auktoritet, 

tydlighet eller kroppsbyggnad hos psykologen. Dessutom är stresshanteringsförmågan bedömd 

utifrån en ordinalskala, vilket kan ha sina brister vid analys.  

Studien bidrar inom forskningsfältet med att visa att mäns stresshanteringsförmåga har betydelse för 

erhållen löneinkomst. Vad som avgör och eventuellt reglerar stresshanteringsförmågan hos en 

individ är inte känt och har här inte utretts. Stresshanteringsförmåga och kroppslängd korrelerar 

positivt och utöver den ärftliga komponenten kan båda antas härröra från erfarenheter under tidiga 

barnaår. Stöd och råd till gravida respektive småbarnsföräldrar kan även fortsättningsvis vara 

relevant. Att äta hormontillskott för att öka sin kroppslängd kan utifrån den här studien inte 

omedelbart avfärdas som ekonomiskt oväsentligt för en individ. Studien visar dock att vid kontroll för 

stresshanteringsförmåga minskar inverkan av kroppslängd på löneinkomst avsevärt. Att försöka 

förbättra sin stresshanteringsförmåga skulle kunna ha en gynnsam effekt på löneutvecklingen. Detta 

är emellertid något som behöver studeras närmare. Framtida studier kommer förhoppningsvis att 

kunna öka kunskaperna kring om, och i så fall hur, stresshanteringsförmåga kan påverkas, samt hur 

eventuella orsakssamband mellan kroppslängd och stresshanteringsförmåga ser ut.   
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