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Hur överförs förmågor mellan generationer?1 

av 

Erik Grönqvist2, Jonas Vlachos3 och Björn Öckert4 

2010-11-11 

Sammanfattning 
Framgång i skolan och på arbetsmarknaden är starkt kopplad till familje-
bakgrund, men även till egenskaper såsom personlighet och intelligens. I denna 
studie undersöker vi sambandet mellan föräldrars och barns personlighetsdrag 
och intelligens, och hur dessa egenskaper hos föräldrar är relaterade till barnens 
studieresultat och arbetsmarknadssituation. Vårt mått på personlighet fångar 
förmågan att hantera stress och fungera i grupp och kommer från den militära 
mönstringen, vilket även måttet på intelligens gör. Resultaten tyder på att 
föräldrarnas egenskaper har större betydelse för barnens intelligens och person-
lighetsdrag än vad man tidigare trott. Vi visar också att kopplingen mellan 
föräldrarnas intelligens och barnens prestationer i skolan är stark. Det är där-
emot föräldrarnas personlighet som har störst betydelse för att barnen ska 
etablera sig på arbetsmarknaden. För dem som arbetar finner vi att både för-
äldrarnas intelligens och personlighet är viktiga för barnens inkomst. 

                                                      
1 Vi är tacksamma för synpunkter och förslag från Mikael Lindahl, Matthew Lindquist, Erik 
Lindqvist, Petter Lundborg, Eva Mörk, Per Pettersson-Lidbom, Peter Thoursie och seminarie-
deltagare vid EEEPE i London 2009, Eale/Sole 2010, UCLS workshop i Öregrund 2010, IFAU, 
IFN, ZEW, CAFO Linnéuniversitetet och Lunds universitet. 
2 IFAU och Uppsala universitet. E-post: erik.gronqvist@ifau.uu.se 
3 Stockholms universitet, IFN och CEPR. E-post: jonas.vlachos@ne.su.se 
4 IFAU och Uppsala universitet. E-post: bjorn.ockert@ifau.uu.se 
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1 Varför studera kopplingen mellan barns och 
föräldrars förmågor? 

Det har länge varit känt att kognitiva förmågor – intelligens i dagligt tal – har 
en stark koppling till såväl studieprestationer som inkomster. Under senare år 
har forskningen även börjat lyfta fram betydelsen av andra personlighetsdrag 
än intelligens.5 Flera studier visar att egenskaper som exempelvis 
självdisciplin, ansvarskänsla, ledaregenskaper och social öppenhet leder till 
framgång på arbetsmarknaden.6 Trots ett ökat intresse för personliga 
karaktärsegenskaper är ganska lite fortfarande känt om vilken betydelse 
familjen har för hur sådana egenskaper formas. Detta skiljer sig markant från 
forskningen om intelligens, där kopplingen mellan föräldrars och barns 
förmågor analyserats noggrant (Black m.fl., 2009; Björklund m.fl., 2010). 

De flesta studier som undersöker sambanden mellan barn och föräldrars 
personlighetsdrag baseras på små och icke-representativa urval, där olika 
aspekter av barns och föräldrars personlighet bedöms vid olika åldrar. I denna 
studie använder vi oss av personlighetsutvärderingar från den militära mönst-
ringen, som är genomförda vid samma ålder för både fäder och söner. 
Personlighetsbedömningen avser de inkallades förmåga att hantera stress och 
bidra till gruppsammanhållning, och ska fånga personlighetsdrag som känslo-
mässigt stabilitet, ansvarstagande, öppenhet för erfarenheter, förmåga till 
initiativ och uthållig. Eftersom i stort sett hela den manliga befolkningen under 
lång tid genomgick mönstringen är urvalet både stort och representativt. Vid 
mönstringen testas också de mönstrandes intelligens, vilket gör att vi kan 
studera om sambandet mellan föräldrars och barns personlighet skiljer sig från 
sambandet för intelligens. Vi undersöker även hur dessa förmågor hos föräld-
rarna är kopplade till barnens framgångar i skolan och på arbetsmarknaden. 

Våra resultat visar att kopplingen mellan pappor och söner är nästan lika 
stark för personlighet som för intelligens. Tidigare forskning har kraftigt under-
skattat överföringen av personlighetsdrag mellan generationer. Genom att 
använda mönstringsinformation för mammornas bröder kan vi även analysera 
betydelsen av mammors personlighet och intelligens.7 Vi finner då att kopp-
lingen mellan mammors och söners intelligens verkar vara något starkare än 
                                                      
5 Begreppet ”personlighet” har kommit att användas som ett samlingsbegrepp för olika typer av 
icke-kognitiva förmågor (Borghans m.fl. 2008). 
6 Se exempelvis Bowles m.fl. (2001), Antelius och Zetterberg (2005), Heckman m.fl. (2006), 
Borghans m.fl. (2008), Lindqvist och Vestman (2010). 
7 Hur det går till förklaras i avsnitt 3. 
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kopplingen mellan pappor och söner. Personlighetskopplingen förefaller dock 
vara ungefär lika stark för båda föräldrarna. Vi finner även att både söners och 
döttrars skolresultat och framgång på arbetsmarknaden är starkt kopplade till 
båda föräldrarnas egenskaper. Föräldrarnas intelligens förefaller vara viktigast 
för barnens skolresultat medan deras stresstålighet och förmåga till grupp-
sammanhållning är desto viktigare för barnens inkomster och sysselsättning. 
Även om det finns vissa skillnader mellan söner och döttrar så tyder vår studie 
på att tidigare forskningsresultat kring hur intelligens och personlighet påverkar 
mäns framgång på arbetsmarknaden (Lindqvist och Vestman, 2010) även bör 
gälla för kvinnor. 

I nästa avsnitt beskriver vi de personliga egenskaper som mäts vid den 
militära mönstringen och i avsnitt 3 beskrivs hur vi mäter sambandet mellan 
föräldrar och barn. Resultaten redovisas i avsnitt 4 och följs av en avslutande 
diskussion i avsnitt 5. Avsnitt 3 är av mer teknisk karaktär och kan hoppas över 
utan att sammanhanget går förlorat. Denna uppsats av en populärvetenskaplig 
version av Grönqvist m.fl., (2010); den specialintresserade läsaren hänvisas dit 
för en mer detaljerad redovisning av metod och resultat. 

2 Mått på föräldrars och barns förmågor8 
Våra mått på barns och föräldrars förmågor kommer från den militära mönst-
ringen. Fram till slutet av 1990-talet mönstrade i princip alla unga män året de 
fyllde 18, vilket gör att vi kan studera ett stort och representativt urval av 
befolkningen.9 Under mönstringen utvärderas de unga männens fysiska och 
psykiska förmågor under två dagar; bland annat testas deras kognitiva förmåga 
samt vissa personliga egenskaper. Den kognitiva utvärderingen mäter de 
mönstrandes verbala, logiska, spatial och tekniska förmågor. Eftersom denna 
utvärdering i princip mäter samma sak som ett traditionellt intelligenstest 
(Carlstedt, 2000) använder vi begreppet ”intelligens” snarare det mer otympliga 
uttrycket ”kognitiva förmågor”.  

Under mönstringen genomförs också en personlighetsutvärdering. Denna 
syftar till att bedöma de blivande rekryternas förmåga att leva upp till militär-
                                                      
8 Innehållet i detta avsnitt bygger delvis på en intervju med Johan Lothigius (chefspsykolog vid 
Pliktverket), som gjordes av Erik Lindqvist (25 augusti, 2004). Vi är tacksamma för att Erik har 
delat med sig av sina anteckningar till oss. 
9 Sedan 2000 har andelen som mönstrar sjunkit, vilket skulle kunna skapa vissa urvalsproblem 
för vår analys. I den engelskspråkiga versionen av uppsatsen (Grönqvist m.fl., 2010) visar vi 
dock att detta inte verkar påverka resultaten. 
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tjänstens krav. En legitimerad psykolog intervjuar varje mönstrande enligt en 
förutbestämd mall för att bedöma hur väl denne kan bidra till grupp-
sammanhållningen i stressfyllda situationer. Som underlag för utvärderingen 
har psykologen, förutom intervjun, även tillgång till betyg, resultaten från 
övriga utvärderingar under mönstringen samt svar på frågor om den mönstran-
des fritidsaktiviteter, vänner och familjeförhållanden. De personlighetsdrag 
som ska fångas är huruvida den mönstrande är känslomässigt stabil, 
ansvarstagande, öppen för erfarenheter, initiativrik och uthållig. Den mönstran-
des motivation för att genomgå militärtjänsten ska dock inte bedömas. Både 
intelligens- och personlighetsbedömningen görs på en skala från ett till nio, där 
ett högre värde innebär högre intelligens respektive att personligheten bättre 
svarar mot de önskemål om stresstålighet och förmåga till gruppsamman-
hållning som militären ställt upp. Under årens lopp har smärre förändringar 
skett i dessa utvärderingar. Därför har vi standardiserat resultaten från intelli-
genstestet och personlighetsbedömningen så att medelvärdet är noll och stan-
dardavvikelsen ett för varje mönstringsår. 

Förutom uppgifter om mönstringsresultat från Pliktverket och Krigsarkivet 
utnyttjar vi information från SCB:s Flergenerationsregister för att koppla söner 
och döttrar till fäder, farbröder och morbröder. Därutöver använder vi uppgifter 
om barns – dvs. både söner och döttrars – resultat på nationella prov i 
högstadiet, utbildningslängd, sysselsättning och inkomst. Denna information 
kommer också från SCB.  

3 Hur mäts sambanden mellan föräldrar och 
barn 

Det enklaste sättet att mäta i vilken utsträckning föräldrars intelligens och 
personlighet samvarierar med barns förmågor, och framgångar i skola och på 
arbetsmarknaden, är att använda regressionsanalys där barnens utfall förklaras 
av föräldrarnas förmågor. Ett problem är emellertid att varken intelligens eller 
personlighetsdrag är perfekt uppmätta, vilket leder till att kopplingen mellan 
föräldrar och barn underskattas. Detta är inget unikt problem för vår studie utan 
något som alla studier inom detta område brottas med.10 Ytterligare ett problem 

                                                      
10 Bowles och Gintis (2002) argumenterar exempelvis för att just denna typ av mätfel lett till 
kraftiga underskattningar av samvariationen mellan barns och föräldrars intelligens. 
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är att dessa mätfel troligen är större för personsonlighetsutvärderingen än för 
intelligenstestet, eftersom metoderna för att mäta intelligens är mer utvecklade. 

Ett sätt att hantera problemet med mätfel är att finna alternativa mått som 
samvarierar med utvärderingarna av pappans intelligens och personlighet men 
som inte har något direkt inflytande på sonen. Med statistisk jargong kallas ett 
sådan alternativt mått för ”instrument”. Eftersom det finns en stark sam-
variation mellan syskons intelligens och personlighet är därför en möjlighet att 
använda mönstringsresultaten för pappans bröder – det vill säga sonens far-
bröder – som instrument.11 Denna mätfelskorrigering bygger på att det inte 
finns några direkta arvs- eller miljökopplingar i intelligens och personlighet 
mellan farbröder och brorssöner, utöver dem som fångas upp av pappans egen 
intelligens och personlighet. I den engelskspråkiga uppsatsen (Grönqvist m.fl., 
2010) utreder vi denna fråga noggrant. Kortfattat kan sägas att vi inte finner 
några tecken på sådana direkta kopplingar mellan sonen och farbrodern; allt 
tyder på att vi kan justera mätfelen med hjälp av militärens utvärderingar av 
farbroderns förmågor.12 

På motsvarande sätt kan vi även få fram en skattning av mammans intel-
ligens och personlighet genom att använda oss av hennes bröders (sonens 
morbröders) mönstringsresultat. Vi utnyttjar även då den starka samvariationen 
mellan syskon, men korrigerar för att denna är något lägre mellan bror och 
syster än mellan bröder. Återigen hänvisar vi till den engelskspråkiga upp-
satsen för detaljerna kring hur vi uppskattat mammans intelligens och person-
lighetsdrag. 

                                                      
11 I vårt datamaterial är korrelationen mellan bröders intelligens 0,45 och mellan deras 
personlighet 0,30. 
12 För det första undersöker vi en direkt miljöpåverkan genom att studera om sambanden 
förändras när analysen begränsas till farbröder som avlidit eller emigrerat innan brorsonen 
föddes. För det andra undersöker vi om det finns en genetisk länk genom att se huruvida 
farbroderns längd har en direkt påverkan på brorsonens längd. För det tredje undersöker vi en 
indirekt miljölänk genom att analysera om sambandet ser annorlunda ut i familjer där 
farföräldrarna avled innan deras barnbarn föddes. Ingen av dessa analyser tyder på att det skulle 
finnas några direkta arvs- eller miljökopplingar mellan farbröder och brorsöner som inte fångas 
upp av pappan. Slutligen har vi för ett mindre urval en alternativ utvärdering av faderns 
intelligens från när han var 13 år gammal. När vi mätfelskorrigerar med hjälp av detta mått är 
resultaten exakt desamma som när vi korrigerar med hjälp av farbroderns utvärdering. Dessa test 
pekar gemensamt på att det inte finns något problem med en direkt koppling mellan farbroderns 
och brorsonens egenskaper. 
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4 Resultat 

4.1 Föräldrars och barns förmågor 
I Tabell 1 redovisas kopplingen mellan söners och föräldrars egenskaper när vi 
tagit hänsyn till mätfelen i dessa egenskaper. Den första kolumnen visar att 
korrelationen mellan pappor och söners intelligens i genomsnitt är 0,5. Det 
betyder att sonen till en pappa som i sin årskull ligger en standardavvikelse 
över medelintelligensen i sin tur, i genomsnitt, kommer att ligga en halv stan-
dardavvikelse över genomsnittet i sin årskull.13 Det är här viktigt att påpeka att 
vi inte vet i vilken utsträckning detta samband beror på arv eller miljö. Om 
exempelvis barnen till intelligenta pappor i genomsnitt hamnar på bra skolor 
och att det leder till att deras barn presterar bättre på intelligenstest så är detta 
en del av det samband vi fångar.14  

I den andra kolumnen ser vi att sambandet mellan mödrar och söner är ännu 
starkare än mellan pappor och söner. Korrelationen är 0,58, och skillnaden 
mellan denna skattning och den för pappor är statistiskt signifikant. I den tredje 
kolumnen tar vi med både mammans och pappans intelligens i samma analys. 
Båda skattningarna sjunker, vilket beror på att det finns ett positivt samband 
mellan föräldrarnas intelligens. Även i denna skattning visar det sig att mam-
mans intelligens har en starkare koppling till sonens intelligens än vad pappans 
har. Samtidigt är båda föräldrarna uppenbarligen viktiga; om båda föräldrarna 
har en standardavvikelse högre intelligens än genomsnittliga föräldrar kommer 
deras söner i genomsnitt att ligga 0,8 standardavvikelser över genomsnittet i sin 
årskull. 

I kolumn fyra visar vi att korrelationen mellan pappans och sonens 
personlighet uppgår till 0,4615, och i den femte kolumnen finner vi att kopp-
lingen mellan mammans och sonens personlighet, såsom den mäts vid 
mönstringen, är ungefär lika stark som den mellan pappa och son. Så ser det 

                                                      
13 Detta är drygt 40 procent högre än det samband vi får fram utan att korrigera för mätfelen i 
intelligensutvärderingen. 
14 Nyare forskning ifrågasätter om det finns vattentäta skott mellan arv och miljö. I stället 
betonas att arv och miljö interagerar på ett komplicerat sätt. Se exempelvis Cunha och Heckman 
(2007) samt Björklund m.fl. (2006). 
15 Detta är väsentligt högre än det värde vi får utan mätfelskorrigering (0,21). Det är även 
väsentligt högre än de skattningar för detta samband som tidigare forskning kommit fram till, 
vilket tyder på att dessa studier lider av allvarliga mätproblem. Loehlin (2005) rapporterar en 
korrelation på omkring 0,15 medan Dohmen m.fl. (2008) finner att det ligger mellan 0,15 och 
0,25. Notera dock att olika studier mäter olika personlighetsdrag och det är rimligt att tro att 
kopplingen mellan föräldrar och barn skiljer sig mellan dessa.  
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även ut i den sista kolumnen där vi analyserar båda föräldrarnas personlighet 
samtidigt. Liksom för intelligens sjunker storleken på sambanden när båda 
föräldrarna inkluderas, vilket beror på att det finns en positiv samvariation 
mellan deras personlighet. Att föräldrar tenderar att likna varandra personlig-
hetsmässigt är inget nytt fynd utan något som redan noterades redan av Francis 
Galton (1889). 



  

Tabell 1 Korrelationen mellan föräldrars och söners förmågor 
  

 Sonens 
intelligens 

Sonens 
intelligens 

Sonens 
intelligens 

Sonens 
personlighet 

Sonens 
personlighet 

Sonens 
personlighet   

Pappans intelligens   0,508*** .   0,339*** . . . 
 (0,014) . (0,017) . . . 
Mammans intelligens  .   0,587***   0,430*** . . . 
 . (0,015) (0,019) . . . 
Pappans personlighet . . .   0,459*** .   0,333*** 
 . . . (0,021) . (0,027) 
Mammans personlighet . . . .   0,463***   0,292*** 
 . . . . (0,023) (0,030) 

Antal observationer 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
Not: */**/*** betyder att skattningen är statistiskt signifikant på 10-/5-/1-procentsnivån. I alla kolumner redovisas resultatet från en regression med 
sonens förmåga som beroende variabel och förälderns predicerade förmåga som oberoende variabel, vilket tar hänsyn till mätfel. Intelligens och 
personlighet har standardiserats för varje mönstringsår. Pappans respektive mammans bröders utvärderingar har använts för att estimera föräldrarnas 
intelligens och personlighet. Se Grönqvist m.fl. (2010) för detaljer. Standardfelen inom parentes är justerade för klustring för respektive familj (mamma 
och pappa). 

 



4.2 Föräldrars förmågor och barns utbildningsresultat, 
sysselsättning och inkomster 

Nästa fråga är om den starka samvariationen mellan föräldrars och barns 
intelligens och personlighet spelar någon roll för hur barnen klarar sig senare 
livet.16 Vi undersöker därför hur stark kopplingen är mellan föräldrarnas 
intelligens och personlighet och barnens – dvs. både söners och döttrars – 
skolprestationer och framgång på arbetsmarknaden när hänsyn tagit till 
mätfelen i dessa förmågor. Dessa resultat presenteras i Tabell 2 och Tabell 3 
för söner respektive döttrar. 

I den första kolumnen ser vi att både mammans och pappans intelligens är 
starkt korrelerad till resultaten på nationella prov i årskurs 9. En höjning av 
både mammans och pappans intelligens med en standardavvikelse är kopplat 
till ungefär 0,7 standardavvikelser bättre provresultat. Som jämförelse kan 
nämnas att skillnaden mellan pojkars och flickors resultat ligger runt 0,25 stan-
dardavvikelser. Det finns även en positiv kopplingen mellan barnens prov-
resultat och föräldrarnas personlighet, men korrelationen är svag och dessutom 
inte statistiskt signifikant.  

I den andra kolumnen undersöker vi i stället hur stark kopplingen är mellan 
barnens utbildningslängd och föräldrarnas förmågor. Liksom för provresultaten 
är föräldrarnas intelligens viktigare än deras personlighet men skillnaden är 
något mindre uttalad. Återigen är sambandet starkt: Om båda föräldrarna ligger 
en standardavvikelse över snittet både vad gäller intelligens kommer barnen att 
utbilda sig omkring ett år längre än den genomsnittlige eleven.  

                                                      
16 Lindqvist och Vestman (2010) har visat att det finns en stark koppling mellan mäns förmågor 
och deras sysselsättning och inkomster. 
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Tabell 2. Korrelationen mellan sönernas långsiktiga utfall och föräldrarnas förmågor 
 

 Provresultat 
åk 9

Antal 
utbildningsår

 
Inkomst 

 
P(Anställd)

 
ln(Inkomst) 

Pappans intelligens 0,323*** 0,445*** -788 -0,025 0,021 
 (0,029) (0,101) (5934) (0,016) (0,013) 

Pappans personlighet 0,068* 0,223 25930*** 0,044** 0,042** 
 (0,041) (0,143) (8826) (0,022) (0,019) 
Mammans intelligens 0,376*** 0,668*** 7088 0,009 0,015 
 (0,031) (0,109) (7069) (0,017) (0,014) 
Mammans personlighet 0,024 0,200 23440** 0,041* 0,041* 
 (0,046) (0,158) (9945) (0,024) (0,021) 
Antal observationer 13 846 9 288 9 288 9 288 7 272 
Not: */**/*** betyder att skattningen är statistiskt signifikant på 10-/5-/1-procentsnivån. I alla kolumner redovisas 
resultatet från en regression med barns utbildnings- eller sysselsättningsutfall som beroendevariabel och förälderns 
predicerade förmåga som oberoende variabel, vilket tar hänsyn till mätfel. Intelligens och personlighet har 
standardiserats för varje mönstringsår. Pappans och mammans bröders utvärderingar har använts för att estimera 
föräldrarnas intelligens och personlighet. P(Anställd) är sannolikheten att man tjänar mer än minimilönen på årsbasis 
(135 000 kr). ln(inkomst) är begränsat till dem som tjänar mer än 135 000 kronor per år. Vi undersöker bara individer 
som är mellan 30 och 40 år gamla och vi kontrollerar för födelseår. Standardfelen inom parentes är justerade för 
klustring för respektive familj. 



  

Tabell 3 Korrelationen mellan döttrarnas långsiktiga utfall och föräldrarnas förmågor 
  
 Provresultat 

åk 9
Antal 

utbildningsår
 

Inkomst 
 

P(Anställd)
 

ln(Inkomst) 
Pappans intelligens 0,332*** 0,572*** 7617* -0,003 0,050*** 
 (0,029) (0,105) (4613) (0,019) (0,015) 

Pappans personlighet 0,078* 0,281* 24638*** 0,073*** 0,033 
 (0,042) (0,154) (6815) (0,027) (0,022) 
Mammans intelligens 0,306*** 0,347*** 993 -0,025 0,038** 
 (0,031) (0,118) (5047) (0,020) (0,016) 
Mammans personlighet 0,086* 0,279 7239 0,053* -0,008 
 (0,046) (0,173) (7293) (0,030) (0,023) 
Antal observationer 13 275 8 538 8 538 8 538 4 970 
Not: */**/*** betyder att skattningen är statistiskt signifikant på 10-/5-/1-procentsnivån. I alla kolumner redovisas 
resultatet från en regression med barns utbildnings- eller sysselsättningsutfall som beroendevariabel och förälderns 
predicerade förmåga som oberoende variabel, vilket tar hänsyn till mätfel. Intelligens och personlighet har 
standardiserats för varje mönstringsår. Pappans och mammans bröders utvärderingar har använts för att estimera 
föräldrarnas intelligens och personlighet. P(Anställd) är sannolikheten att man tjänar mer än minimilönen på årsbasis 
(135 000 kr). ln(inkomst) är begränsat till dem som tjänar mer än 135 000 kronor per år. Vi undersöker bara individer 
som är mellan 30 och 40 år gamla och vi kontrollerar för födelseår. Standardfelen inom parentes är justerade för 
klustring för respektive familj. 

 



När det gäller framgångar på arbetsmarknaden finner vi, i den tredje 
kolumnen, att barnens inkomster är starkt kopplade till mammans och pappans 
personlighet. Om både mamman och pappan har en personlighet som ligger en 
standardavvikelse över snittet vad gäller stresstålighet och förmåga till grupp-
sammanhållning, så kan deras barn förväntas tjäna omkring 30 000 till 50 000 
kronor mer per år än det genomsnittliga barnet. Däremot finns det ingen statis-
tiskt säkerställd koppling mellan föräldrarnas intelligens och barnens 
inkomster. I kolumn fyra ser vi att inkomstsambanden till stor del kan förklaras 
av att föräldrarnas förmågor är kopplade till att barnen har ett arbete. Om vi gör 
samma tankeexperiment som tidigare och föreställer oss att båda föräldrarna 
ligger en standardavvikelse över snittet vad gäller de personliga egenskaper 
som mäts vid mönstring – dvs. att de är mer stresståliga och större förmåga för 
gruppsammanhållning – så betyder det att deras söner har omkring 8–12 
procentenheters högre arbetskraftsdeltagande. Detta är mycket stora effekter 
och det är samtidigt intressant att notera att föräldrarnas intelligens inte verkar 
påverka barnens arbetskraftsdeltagande nämnvärt. 

I den sista kolumnen undersöker vi i stället hur föräldrarnas personlighet 
och intelligens samvarierar med inkomsterna för de barn som faktiskt har ett 
jobb. I denna grupp verkar föräldrarnas intelligens spela en något viktigare roll, 
särskilt för döttrarna. Om mamman och pappan har en standardavvikelse högre 
intelligens så tjänar dottern i genomsnitt nio procent mer än snittet bland sina 
jämnåriga kamrater. Motsvarande siffra för sönerna är 3,5 procent. Samtidigt 
tycks föräldrarnas personlighet viktigare för sönernas inkomster än för dött-
rarnas, även om denna skillnad inte är statistiskt säkerställd.  

5 Slutord 
I denna studie finner vi att sambanden mellan föräldrars och barns personlighet 
och intelligens är väsentligt starkare än vad man tidigare trott. Dessutom visar 
vi att kopplingen mellan föräldrarnas intelligens och deras barns prestationer i 
skolan är mycket stark. Föräldrarnas personlighet är däremot betydligt viktigare 
än deras intelligens för huruvida deras barn överhuvudtaget arbetar. Bland dem 
som arbetar finner vi slutligen att både föräldrarnas intelligens och personlighet 
spelar roll för hur hög lön barnen har.  

Det är viktigt att poängtera att vi inte kan särskilja om dessa samband beror 
på miljöfaktorer eller på arv. Resultaten i uppsatsen slår dock fast att föräld-
rarna spelar en avgörande roll för barnens egenskaper och deras senare livs-
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situation. Ett naturligt nästa steg är därför att försöka separera betydelsen av 
gener och uppväxtmiljö för de uppmätta sambanden. Av speciellt intresse är att 
studera på vilket sätt arv och miljö interagerar.  
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