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Sammanfattning med nyckelord 

Idag ställs höga krav på en ensamstående mamma. Hon ansvarar för uppfostran och försörjning av 

sitt/sina barn i ett samhälle där stress är en stor del av vardagen. I denna studie undersöks om den 

genomsnittliga ensamstående mamman har sämre självupplevd hälsa än den genomsnittliga 

mamman som bor med sitt/sina barns pappa. Detta utförs med hjälp av en logistisk 

regressionsanalys. Studien ämnar undersöka vilka av de oberoende variablerna som har ett samband 

med den ensamstående mammans självupplevda hälsa. Detta mått är inte endast fysiskt, möjligtvis 

finns det även psykologiska parametrar som spelar in och det är utifrån detta antagande som 

kontrollvariablerna väljs. Den fysiska delen av variabeln mäts i denna undersökning genom 

variabeln motion. I syfte att undersöka mödrarnas bakgrund är variablerna ålder, utbildning, 

sysselsättning och antal barn. För att vidare kunna mäta hur kvinnornas vardag ser ut undersöks hur 

ofta far/morföräldrar sitter barnvakt. För yrkesverksamma kvinnor mäts även sambandet med 

ordinarie veckoarbetstid och om arbetstiden passar in i livssituationen. Graden av frihet som 

kvinnorna upplever sig ha undersöks genom sambandet mellan hälsa och hur de upplever sin 

möjlighet att styra sitt eget liv och om de har ekonomiska svårigheter. 

 

Det är tydligt att det finns ett positivt samband mellan dålig hälsa och att vara ensamstående 

mamma. Detta samband kvarstår även när vi undersöker ytterligare variabler. Vidare visar det sig att 

variablerna utbildning, sysselsättning, ekonomiska svårigheter, möjligheten att styra sitt liv och 

mängden utövad motion förklarar en del av sambandet, dock inte hela. Utöver familjetyp finner vi 

att känslan av att kunna styra sitt liv är viktigt för den självupplevda hälsan. De som upplever att de 

aldrig kan styra sitt liv lider större risk för dålig hälsa än de som kan styra sitt liv. Vi finner även att 

risken för dålig hälsa är större för de som endast genomfört grundskolan. Flera variabler visar sig 

sakna förklaringsvärde i denna modell. Att många variabler blir insignifikanta kan förklaras av det 

begränsade materialet. Variablerna rörande arbetstid och antal barn inte har något samband med 

variabeln självupplevd hälsa. Genomgående i studien är det svårt att avgöra kausalitetens riktning, 

då vi inte känner till kvinnans hälsotillstånd före hon blev ensamstående. Denna studie kan endast 

förklara en del av mekanismerna bakom den ensamstående mammans självupplevda hälsa, men 

studien fastställer att ensamstående kvinnor i genomsnitt lider av sämre hälsa än mammor som lever 

med pappan till sitt/sina barn. 

 

Nyckelord 

Ensamstående mamma, mamma, hälsa, självupplevd hälsa, stress, utbildning, sysselsättning, 

skilsmässa, separation och ekonomi. 
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Inledning 

Idag är var femte mamma ensamstående. Detta är drygt tre gånger så många som de ensamstående 

papporna som bor med sina barn (SCB, 2010). Trots tidigare undersökningar finns det mycket kvar 

att utforska rörande den ensamstående mammans hälsa. I Sverige finns det ett starkt skydd mot 

fattigdom genom olika statliga medel som exempelvis bidrag, garanterad dagisplats, relativt 

familjevänliga arbetsförhållanden och så vidare. Trots detta löper ensamstående mammor större risk 

att drabbas av dålig hälsa jämfört med mammor som lever med sitt/sina barns pappa (Burström 

m.fl. 2000). Vi tror att den ensamstående mammans hälsa är sämre eftersom pressen på henne blivit 

större då hon inte längre lever med barnets pappa. Vi tänker oss att hon får bära en stor del av 

ansvaret att försörja och ta hand om sitt/sina barn själv.  

 

I denna studie ämnar vi undersöka vilka faktorer som påverkar hälsan. Vi kommer att studera hälsan 

hos både ensamstående mammor och mammor som lever med sitt/sina barns pappa. I 

undersökningen tar vi inte hänsyn till civilstånd och inte heller till eventuellt särbo-förhållande. 

Detta eftersom det inte är relevant för denna studie huruvida kvinnan är gift eller inte när hon ändå 

bor ensam med sina barn. Är hon ensam i ett hushåll med sina barn är troligen stressfaktorerna de 

samma oavsett om hon har en partner, vare sig det är pappan till sitt/sina barn eller en ny partner, 

eller ej. För att kunna nyansera resultatet används oberoende variabler som på olika sätt mäter 

hennes psykiska och fysiska hälsa med hjälp av olika ekonomiska faktorer och stressfaktorer. 

 

Sveriges Statistiska Centralbyrå, SCB (2010), presenterar data som visar att ensamstående mammor 

förvärvsarbetar i lägre grad än de som lever med en partner. Dessa kvinnor har alltså lägre inkomst 

vilket skapar en större ekonomisk stress. Fritzell och Lundberg (2000) har visat att ensamstående 

föräldrars risk att få ekonomiska problem ökade drastiskt under 1990-talet. Under denna period 

sjönk deras lön i genomsnitt med 8,5 procent i relation till lönen för föräldrar som levde 

tillsammans. Denna ekonomiska osäkerhet kan vara en av många faktorer som ligger bakom det 

dokumenterade faktum att en ensamstående förälders hälsa i allmänhet är sämre än hälsan hos 

föräldrar som bor tillsammans. Författarna har visat att vid en skilsmässa är det kvinnan som i första 

hand förlorar ekonomiskt. Detta kan i sin tur medföra att kvinnan upplever en större psykisk stress 

än tidigare att försörja sin familj. Fritzell och Lundberg (2010)  presenterar forskning som tyder på 

att kvinnan har kvar sina sociala relationer vid en skilsmässa. Möjligen skulle detta kunna visa sig i 

ökat socialt stöd av anhöriga och vänner. Med olika kontrollvariabler som kan beröra en individs 

livskvalitet ämnar vi undersöka vilka skillnader som föreligger mellan ensamstående mammors 

självupplevda hälsa och den självupplevda hälsan hos mammor som lever med sitt/sina barns pappa.  
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Vi har valt att begränsa oss till att endast undersöka mammor som lever ensamma och jämföra dessa 

med mammor som lever med sitt/sina barns pappa. De kvinnor som lever i en nybildad familj eller 

är homosexuella är exkluderade ur studien eftersom det saknas tillfredsställande variabler i vårt 

datamaterial för att mäta dessa. Vidare undersöker vi endast kvinnor med barn i åldrarna 1-10 år för 

att kunna göra en bättre jämförelse mellan mammor i olika familjetyper med jämnåriga barn. Ett 

bredare åldersspann skulle göra gruppen för stor och skillnaderna i ålder på barnen skulle bli för 

markant. 

 

Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att göra en jämförelse mellan ensamstående mammors självupplevda 

hälsa och hälsan hos mammor som lever tillsammans med sitt/sina barns pappa. Vi ämnar även 

undersöka vilka ytterligare faktorer som skulle kunna påverka den självupplevda hälsan. Vår 

beroende variabel är självupplevd hälsa och vår oberoende huvudvariabel är familjetyp. Med hjälp 

av 10 stycken kontrollvariabler ämnar vi undersöka hur stor inverkan psykisk stress och 

motionsvanor har på den självupplevda hälsan hos mamman.  

 

Kontrollvariabler 

 Ålder 

 Utbildningsnivå 

 Sysselsättning 

 Ekonomiska svårigheter 

 Är kvinnan nöjd med den ordinarie arbetstiden 

 Veckoarbetstid 

 Till vilken grad kvinnan kan styra sitt liv 

 Antal barn i åldrarna 1-10 år  

 Hur ofta mor/farföräldrar sitter barnvakt  

 Motionsvanor 
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Hypotes och frågeställning 

Hypotesen vi utgår ifrån i denna undersökning är att mammans självupplevda hälsa är sämre om 

hon är ensamstående jämfört med om hon bor med sitt/sina barns pappa. Genom att föra in 

kontrollvariablerna i analysen vill vi se hur dessa påverkar utfallet.  

 

Frågeställningar  

 Finns det ett samband mellan dålig hälsa och att vara ensamstående mamma? 

 

 Kan en eller flera kontrollvariabler helt eller delvis förklara sambandet mellan ensamstående 

mamma och självupplevd hälsa? 

 

Tidigare forskning  

 

Hälsa 

I en studie av Burström m.fl. (2000) visas att ensamstående mammor i OECD-länder generellt lider 

av sämre hälsa än kvinnor som lever med sitt/sina barns pappa. De fastställer att det finns ett 

negativt samband mellan hälsa och att vara ensamstående mamma. Författarna har funnit att de 

ensamstående mammornas dåliga hälsa i England i större utsträckning förklaras genom fattigdom 

och arbetslöshet, än vad den gör i Sverige. De menar att ensamstående föräldrar i många länder är 

en av de mest missgynnade grupperna i samhället. Särskilt ensamstående mammor löper stor risk att 

drabbas av fattigdom, arbetslöshet och social exklusion. Inom gruppen ensamstående föräldrar finns 

betydligt fler mammor än pappor. 

 

 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease or infirmity. 

 

 Citat 1- World Health Organization, 1948 

 

Utifrån World Health Organizations (1948) definition av hälsa som inte endast syftar till 

sjukdomstillstånd, utan även psykiskt och socialt välbefinnande, är variabeln självupplevd hälsa ett 

lämpligt mått för att undersöka hur mammorna mår. Lundberg och Manderbacka (1996) har visat att 

måttet självupplevd hälsa har lika hög, och ofta högre, reliabilitet som svaren på mer specificerade 

frågor angående hälsa såsom sjukdomar och svårigheter. En signifikant högre reliabilitet 

framkommer endast på frågar rörande en informants blodtryck. Författarna fastställer att den höga 
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reliabiliteten beträffande självupplevd hälsa delvis kan förklaras av den höga validiteten i 

informanters förmåga att bedöma sin hälsa. Kroniska sjukdomar som påverkar en individs allmänna 

hälsa har stor inverkan när denne ska bedöma sitt hälsotillstånd. Lundberg och Manderbacka (1996) 

menar att då en informant svarar på en öppen fråga kring sitt hälsotillstånd kan detta svar bli ett 

mått på personens subjektiva livsförväntningar. Eftersom informanten oftast räknar in vad han eller 

hon vet om föräldrars och far/morföräldrars sjukdomshistoria och livslängd i sitt svar kan detta bli 

mer precist än vad en läkares svar skulle bli. Eriksson (1988) diskuterar på liknande vis och menar 

att även en person med obotlig sjukdom kan uppleva välbefinnande. Ju fler svarsalternativ 

informanten har att bedöma sin hälsa utifrån desto sämre är reliabiliteten. I studien hävdas att då 

frågor ställs kring exempelvis smärta uppstår en bred variation av feltolkningar. Informanten lägger 

in sin egen subjektiva uppfattning om vad som utgör smärta och frågan kan då tolkas på flera olika 

sätt, exempelvis hur ofta och hur starkt man ska känna smärta för att det ska räknas som smärta. Vi 

menar att för vår studie som ämnar mäta hälsotillstånd hos informanten är måttet självupplevd hälsa 

passande.  

 

Aronsson m.fl. (2008) visar att ensamstående mammor och mammor som jobbar heltid uppvisar 

mest sömnproblem. Vidare visar författarna att oddskvoten för sambandet mellan ångestsymptom 

och familjetyp ökar för ensamstående mammor. Oddskvoten är högre för ensamstående mammor att 

drabbas av psykiatriska problem jämfört med mammor som lever med partner och för kvinnor utan 

barn. Att vara ensamstående har ett starkare samband med dålig hälsa och problem med trötthet.  

 

Vad påverkar mammors hälsa 

Gähler (1994) har utgått ifrån levnadsnivåundersökningen 1990 i sin studie och alltså använt samma 

hälsovariabel som används i föreliggande studie. Han har visat att frånskilda och separerade 

generellt har sämre hälsa än både ogifta och gifta. Gählers diskussion kring hur hälsan påverkas av 

en skilsmässa delas in i tre huvudområden, selektion, normer och skilsmässan i sig. Med selektion 

menar Gähler att psykisk ohälsa minskar sannolikheten att en individ gifter sig, men även vid 

giftermål är det större sannolikhet att dessa individer skiljer sig. Det är alltså svårt att bevisa att 

skilsmässan medför ohälsa eftersom individen möjligen redan led av dålig hälsa före äktenskapet. 

Även Burström m.fl. (2000) menar att det är svårt att fastställa åt vilket håll kausaliteten går. Den 

andra huvudrubriken är normer och värdering som innebär att skilda mår sämre eftersom de brutit 

mot samhällets norm att ett äktenskap ska vara livet ut. Det tredje området är skilsmässan i sig som 

påverkar individens hälsa negativt (Denman m.fl.1994). Hälsan påverkas mest av den ekonomiska 

förlusten men att även det sociala spelar en stor roll (Denman m.fl. 1994; Gähler, 1994). Gähler 
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(1994) menar att även om många kvinnor bibehåller sina sociala relationer efter skilsmässan går den 

kanske viktigaste relationen förlorad, vilket påverkar hälsan negativt.  

 

Det finns dock omständigheter vi inte kan förutse. Möjligen är inte alla kvinnor i studien 

frånskilda/separerade, de kan ha levt ensamma ända sedan de fick barn. Gähler (1994)  fastställer att 

de kvinnor som separerat och nu lever som ensamstående löper större risk att drabbas av psykisk 

ohälsa än kvinnor som lever med en partner. Han visar också att individens familjetyp påverkar 

dennes psykiska hälsa. Detta samband kvarstår även då ekonomiska faktorer och socialt nätverk 

konstanthölls i hans analys.  

 

SCB (2010) har i en utredning visat att ensamstående föräldrar i hög utsträckning är lågutbildade. 

Ensamstående mammor har oftare enbart grundskoleutbildning än vidareutbildning inom gymnasial 

och postgymnasial utbildning. Folkhälsoinstitutet (1994) har visat att lågutbildade ofta får 

förslitningsskador på grund av fysiskt tungt arbete och att de därför mer sannolikt lider av dålig 

hälsa. Folkhälsoinstitutet visar även att de ensamstående mammor som studerar upplever stora 

svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Detta hindrar många ensamstående mammor från att utbilda 

sig. 

 

Mason (2003) visar att det finns speciella tidpunkter i en ensamstående mammas liv då hon måste ta 

ställning till om hon ska förvärvsarbeta eller vara mer hemma med barnen. Även när barnen blir 

äldre är de ensamstående mammorna underrepresenterade på arbetsmarknaden jämfört med de 

mammor som lever i ett parförhållande. Sannolikheten är större att en mamma som lever i ett 

parförhållande får anställning än att en ensamstående mamma får det. Detta samband kvarstår 

oavsett ålder på barnet och har även observerats i andra studier (Popay & Jones, 1990; Denman, 

m.fl. 1994). Trots deras svaga position på arbetsmarknaden förväntas ensamstående mammor 

arbeta, vilket kan verka som en stressfaktor. Burström m.fl. (2000) menar att det kan upplevas som 

brist på kontroll över sitt liv för den ensamstående mamman då hon har svårigheter att få en 

anställning. 

 

Data framtagna av SCB stödjer Masons resultat som visar att ensamstående mammor 

förvärvsarbetar i mindre grad än mammor som lever i ett samboförhållande. Däremot kan dessa 

data tolkas som att de motsäger Gählers (1997) data som visar att ensamstående kvinnor 

förvärvsarbetar fler timmar än mammor som lever sammanboende tillsammans med sitt/sina barns 

pappa. Vi ser dock inte detta som en paradox utan snarare att resultaten kompletterar varandra. Det 
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är ett jämförelsevis större steg för en ensamstående mamma att börja förvärvsarbeta, men när hon 

gör det arbetar hon å andra sidan fler timmar än en mamma som lever med sitt/sina barns pappa. En 

tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att steget är större och svårare för en ensamstående 

mamma att börja förvärvsarbeta än vad det är för en mamma som lever med en partner. När 

ensamstående mammor beslutar om de ska vara aktiva på arbetsmarknaden måste de väga potentiell 

inkomst mot möjligheten till barnomsorg samt det sociala och kulturella idealet att vara en bra 

mamma. Vi menar att Masons studie kan ifrågasättas gällande dess relevans i Sverige eftersom den 

är utförd i Storbritannien.  

 

Aronsson m.fl. (2008) har inte hittat något som tyder på att det finns ett samband mellan dålig hälsa 

och förekomsten av deltidsarbete för de ensamstående mammorna. Dessa kvinnor får de sociala 

fördelarna av arbetet och möjligheten att utvecklas. De har både möjlighet att arbeta och sköta 

hushållet. Folkhälsoinstitutet (1994) visar att ensamstående mammor ofta känner en stor stress över 

heltidsarbete eftersom barnen får tillbringa en stor del av dagen på dagis.  

 

I en rapport av Folkhälsoinstitutet (1994) har visat att ensamstående mammor med jämförelsevis 

god lön upplever att pengarna inte räcker i samma utsträckning som de med en lägre lön. Därför 

menar de att ensamstående mammornas ekonomiska situation påverkas av deras sociala situation. 

Den gemensamma nämnaren för denna grupp är att de alla upplever sin ekonomi som knapp. I en 

studie genomförd i Australien har man sett att ensamstående mammor är den familjetyp som har 

klart lägst inkomst, de utgör även en stor del av populationen med låg inkomst (Synnott, 2010). 

Många av de ensamstående mammorna kopplar sitt hälsotillstånd till sin ekonomiska situation 

(Folkhälsoinstitutet, 1994). 

 

Gähler (1997) presenterar data från Levnadsnivåundersökningen 1981-1991 som visar att frånskilda 

mödrar har försämrad ekonomi med stagnerad löneutveckling jämfört med kvinnor som lever 

tillsammans med sin partner. Han undersöker förändringar i inkomst per capita (inkomst per 

familjemedlem) efter att familjesammansättningen förändras. Analysen visar att kvinnor som är 

sammanboende med en partner har högre inkomst än ensamstående kvinnor. Detta stämmer väl 

överens med resultatet av Fritzell och Lundbergs (2000) studie som visar att ensamstående mammor 

har relativt begränsade ekonomiska resurser. Gähler (1997) har funnit att detta resultat påverkas 

starkt av det mått på disponibel inkomst han använder, total hushållsinkomst, inkomst per capita 

eller justerad inkomst. Till exempel indikerar inte total hushållsinkomst familjens ekonomiska 

situation eftersom det inte tar hänsyn till hushållets storlek. Av detta drar han slutsatsen att 
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frånskilda kvinnor har väsentligt sämre inkomstutveckling än kvinnor som lever tillsammans med 

en partner. Gähler menar vidare att individer i ett intakt par generellt sett har större tillgång till en 

kontantmarginal, något som frånskilda kvinnor ofta saknar. Dessa resurser beror bland annat på 

familjetyp och i vilken fas i livet individen befinner sig.  

 

Som tidigare nämnts visar Gähler (1994) att kvinnor lider mer av den ekonomiska än den sociala 

situationen som följer en skilsmässa. Fritzell och Lundberg (2000) menar att en individs 

ekonomiska resurser kan påverka dennes känsla av att kunna styra sitt liv och därmed reducera 

vardagens press. Vi tror att den ekonomiska faktorn också är av stor betydelse för individens 

välbefinnande och självupplevda frihet. För att undersöka den ekonomiska effekten för en 

ensamstående mamma kontrollerar vi därför också för variabeln ekonomiska svårigheter i vår 

studie. 

 

Kvinnodominerade yrken är lägre betalda än mansdominerade yrken (England, 2005). Hultin och 

Szulkin (2002) har visat att män oftare innehar högre befattningar i organisationer än vad kvinnor 

har. Detta leder till ett ökat könslönegap och större skillnader på arbetsmarknaden mellan män och 

kvinnor. Vi gör därmed det grova antagandet att papporna arbetar inom mansdominerade områden 

och därför har högre lön än mamman. Familjen där mamman lever med sitt/sina barns pappa 

kommer då ha en högre lön per familjemedlem än familjen där inkomsten beror helt på den 

ensamstående mamman. Detta skulle innebära att en ensamstående kvinna löper större risk för 

ekonomiska svårigheter än en kvinna som lever med sitt/sina barns pappa.  

 

Gähler (1997) har sett att ensamstående kvinnor kompenserar den ekonomiska förlusten genom att 

förvärvsarbeta fler timmar. Dock är det färre ensamstående mammor som arbetar i förhållande till 

mammor som lever tillsammans med sitt/sina barns pappa. Detta gör att ordinarie veckoarbetstid är 

en intressant variabel att studera. Vi tror även att upplevelsen av huruvida arbetstiden är anpassad 

till livssituationen kan vara av vikt för vår studie eftersom känslan av att kunna påverka sin arbetstid 

troligen kan reducera vardagens stress.  

 

Man har i flera studier sett ett samband mellan motion och hälsa (Proios, 2008). Av den anledningen 

finner vi det intressant att inkludera variabeln motion i vår studie. Folkhälsoinstitutet (1994) har 

visat att ensamstående mammor upplever att de inte hinner motionera på grund av det betungande 

ansvar det innebär att vara ensamstående förälder till ett yngre barn. 
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I en studie av Popay och Jones (1990) finner författarna att ensamstående kvinnor generellt sett har 

småbarn och är ovilliga att ta emot utomstående hjälp. Folkhälsoinstitutet (1994) menar att 

ensamstående mammor ofta drar sig för att be om barnvaktshjälp för att få möjlighet att roa sig med 

vänner, detta för att inte utnyttja sina släktingar (Folkhälsoinstitutet, 1994). För att undersöka 

huruvida familjens stöd kan påverka kvinnans välbefinnande fann vi det relevant att kontrollera hur 

ofta mor/farföräldrar sitter barnvakt.  

 

Aronsson m.fl. (2008) har sett samband mellan dålig självupplevd hälsa och antal barn för 

ensamstående mammor. De fastställer att mammor oftare upplever sin hälsa som dålig jämfört med 

kvinnor utan barn. Oddskvoten för sambandet mellan familjetyp och dålig hälsa är högre för 

ensamstående mammor än ensamstående kvinnor som inte har barn. Oddskvoten ökar även i takt 

med antal barn. Alltså, ju fler barn den ensamstående mamman har desto större är sannolikheten att 

hon mår dåligt. Liknande resultat fanns även för mammor som lever med en partner jämfört med en 

kvinna som inte har barn och lever med partner. Effekten av detta samband var dock mindre.  
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Data 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) genomfördes för första gången 1968 och har därefter gjorts 

1974, 1981, 1991, 2000 och 2010. Surveyundersökningen utgår från en panel för att kunna följa 

individers utveckling. 1700 personer har deltagit i alla 6 undersökningarna och år 2000 deltog drygt 

5000 individer. Studiens riksrepresentativa urval utgörs av män och kvinnor i åldrarna 15-75 år. 

Syftet med LNU är att ta reda på levnadsnivån hos det svenska folket. Undersökningen utfördes 

med hjälp av en enkätundersökning och personliga intervjuer. Många faktorer tas med i 

undersökningen, men de vi valt att använda oss av i vår studie är relativt begränsade. Frågorna i 

LNU berör ett vitt spektrum av områden som t.ex. familjeförhållanden, välbefinnande, arbetsliv, 

fritid och så vidare. Vi har använt levnadsnivåundersökningen från år 2000 som bas för vår studie 

och valt att endast studera de kvinnor som antingen är ensamstående mammor eller som lever med 

sitt/sina barns pappa. Dessa kvinnor har barn i åldrarna 1-10 år som bor med mamman. Urvalet 

består av 616 kvinnor.  

 

För att göra studien så tydlig som möjligt definieras utformandet av vissa frågor. Beroende 

variabeln hälsa har mätts utifrån kvinnornas svar på frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna 

hälsotillstånd?”. Svarsalternativen är bra, dåligt och någonting där emellan. Variabeln ekonomiska 

svårigheter är ett sammantaget resultat av frågor rörande kvinnornas ekonomiska resurser. 

Exempelvis om de på kort varsel skulle kunna få fram en större summa pengar och om de haft 

problem att betala räkningar, mat eller dylikt de senaste 12 månaderna. För att ta reda på om 

kvinnan är nöjd med sin ordinarie veckoarbetstid ställs frågan ”Din ordinarie arbetstid om ...... 

timmar, är det den arbetstid som passar Dig bäst, eller skulle kortare eller längre arbetstid passa 

bättre? Vi tänker oss då att lönen minskar eller ökar i motsvarande mån.” Frågan kring kvinnornas 

motionsvanor är ställd på följande vis: ”Utövar Du någon motions- frilufts- eller idrottsaktivitet, 

t.ex. långpromenader? Och hur ofta?” (LNU, 2010).  
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Metod 

Utfallsvariabeln passar som dikotom variabel och därför har vi använt oss av logistisk 

regressionsanalys. Logistisk regressionsanalys predicerar sannolikheten för ett visst utfall givet en 

viss uppsättning oberoende variabler. Denna analysmodell visar huruvida de oberoende variablerna 

har ett positivt eller negativt samband med den beroende variabeln. Oddskvoten är kvoten mellan 

sannolikheten att ett utfall beror på slumpen och att det speglar verkligheten. Oddset talar om hur 

stor sannolikheten är att utfallet blir 1 istället för 0. Oddskvoten är alltså den procentuella skillnaden 

i oddset när en oberoende variabel förändras konstanthållet för övriga variabler. För att räkna ut 

oddskvoten för våra variabler exponentierar vi B-koefficienten, dvs, e
B
. När sannolikheten för ett 

visst utfall är mindre än 0,1 är oddsetoddskvoten. Pseudo R2 mäter hur väl S-kurvan passar 

modellen (Hedling & Edström, 2003). Genom att räkna på oddskvoten går det att utläsa i modellen 

exempelvis hur stor sannolikheten är att en ensamstående mamma har bra hälsa jämfört med en 

mamma som lever med sitt/sina barns pappa. Bivariata regressionsanalyser visar om 

kontrollvariablerna har ett signifikant samband med huvudvariabeln hälsa. Felsökningar har utförts 

för multikollinearietet och interaktionseffekt. Multikollinearietet är då flera oberoende variabler i 

studien mäter samma sak och interaktionseffekt innebär att en oberoende variabel påverkar effekten 

an en annan oberoende variabel. Diskussion kring specifikationsfel 1, då orelevanta variabler är 

inkluderade, och 2, då relevanta variabler saknas, förekommer. Hänsyn tas även till mätfel där 

informanterna, av okänd anledning, har uppgivit felaktigt svar (Edling & Hedström, 2003).  

 

Variabelbearbetning 

De variabler som anpassats till undersökningen presenteras nedan: 

 

Den beroende variabeln allmänt hälsotillstånd har delats upp i två kategorier, bra och dålig. 

Ursprungligen fanns även kategorin ”något där emellan”. Denna kategori var mycket liten och den 

slogs därför ihop med kategorin dålig för att få jämnstora kategorier. För att kunna göra en 

jämförelse med ensamstående mammors självupplevda hälsa behövs en referenskategori. Denna 

kategori utgörs av mammor som lever med sitt/sina barns pappa. Det är endast dessa två kategorier 

som ska undersökas och därför har övriga uteslutits ut studien. 

 

För variabeln ålder är den övre gränsen satt till 52 år eftersom ingen av de informanter som är äldre 

har barn som är 10 år eller yngre. I kategorin gymnasium under utbildningsnivå ingår KY-

utbildning. I kategorin utanför arbetskraften under variabeln sysselsättning inkluderas 

långtidssjukskrivna, hemarbetande, förtidspensionärer och de som är långvarigt arbetslösa. 
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Grupperna värnpliktiga och ålderspensionärer har uteslutits eftersom våra informanter i dessa 

grupper inte har barn i åldrarna 1-10 år. Vi anser att variabelformuleringen ekonomiska svårigheter 

är mer lämplig än en variabel som mäter exempelvis månadsinkomst. Detta eftersom en 

månadsinkomst som är tillräcklig för en kvinna kan upplevas som otillräcklig för en annan. Ett ja på 

frågan ekonomiska svårigheter kan vara en indikation på ett stressmoment i vardagen som skulle 

kunna påverka kvinnans hälsa. Variabeln veckoarbetstid mäter arbetstid i procent av heltidsarbete, 

det vill säga 40 timmar i veckan. För att göra kategorierna jämnstora har materialet delats upp i två 

grupper, upp till 75 % och mer än 75 %. Både denna variabel och variabeln passar arbetstiden har 

vi testat i ett urval där endast de yrkesverksamma kvinnorna deltog för att undersöka möjlig 

signifikans. Grupperna under passar arbetstiden är små men slås inte ihop eftersom en 

sammanslagning skulle göra att en nyansering går förlorad. Under variabeln möjlighet att styra sitt 

liv slogs kategorierna ibland och aldrig samman eftersom de var små. Antal hemmaboende barn i 

åldrarna 1-10 år har delats upp i kategorierna ett barn och två eller fler barn. 
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Resultat 

Tabell 1 - Deskriptivtabell av urvalet 

 

Andelar ensamstående 

mamma

Andelar mamma som 

lever samboende Bortfall

Hälsa 0

Bra (ref) 65,6% 83,1%

Dålig 34,4% 16,9%

Ålder 0

19-35 (Ref) 53,3% 50,6%

36-52 46,7% 49,4%

Utbildningsnivå 0

Grundskola 11,1% 8,2%

Gymnasium (Ref) 56,7% 52,1%

Universitet/högskola 32,2% 39,7%

Sysselsättning 0

Yrkesverksam (Ref) 70% 67,5%

Utanför arbetskraften 17,8% 11,2%

Studerande 10% 7,8%

Föräldraledig 2,2% 13,5%

Ekonomiska svårigheter 2

Ja 51,1% 19,1%

Nej (Ref) 48,9% 80,9%

Ordinarie veckoarbetstid 166

≤ 75% 25,8% 32,2%

>75%  (Ref) 74,2% 67,8%

Passar arbetstiden 166

Nöjd (Ref) 74,2% 66,8%

Vill ha kortare 12,9% 25,3%

Vill ha längre 12,9% 7,4%

Möjlighet att styra sitt liv 5

Ofta (Ref) 63,3% 67,6%

Aldrig 36,7% 32,4%

Antal yngre hemmabarn 0

1 barn (ref) 67,8% 50%

2 eller fler barn 32,2% 50%

Barnvaktshjälp 0

Ofta 22,2% 18,6%

Sällan (ref) 52,2% 59,5%

Aldrig 25,6% 21,1%

Motionsvanor 0

Ofta (Ref) 67,8% 70,5%

Sällan 17,8% 17,7%

Aldrig 14,4% 11,4%

N 90 526
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Vår studie består av 616 kvinnor varav 14,6 % är ensamstående och 85,4 % bor tillsammans med 

barnets pappa. I tabell 1 kan vi se andel svarande separat för ensamstående mammor och mammor 

som lever med sitt/sina barns pappa, bortfall och vilka underkategorier som används. Urvalet består 

av 616 mammor i åldrarna 19-52 år. Av dessa kvinnor upplever majoriteten, 65,6 % av de 

ensamstående mammorna och 83,1 % av resterande mammor, sin hälsa som bra. En större andel av 

de ensamstående mammorna upplever sin hälsa som dålig jämfört med de mammor som lever med 

sitt/sina barns pappa.  Alla svaranden har som lägst en grundskoleutbildning, majoriteten har läst på 

gymnasiet. Cirka 70 % av mammorna är yrkesverksamma, övriga kategorier under variabeln 

sysselsättning är tämligen lika varandra. Knappt hälften av dessa kvinnor arbetar heltid och lika 

många känner att arbetstiden passar dem.  Majoriteten anser att de kan styra sitt liv. 

 

Fler har svarat på ordinarie veckoarbetstid än det finns yrkesverksamma. Bland de som är utanför 

arbetskraften finns kategorin hemarbetande. Möjligen har de svarat på frågan rörande 

veckoarbetstid. Detta kan bero på att informanter inom kategorierna utanför arbetskraften, 

långtidssjukskrivna, studenter och föräldralediga har svarat. Flest svarande av dessa kategorier fann 

vi i föräldralediga, antagligen på grund av att de anger sin arbetstid när de arbetar. Föräldraledighet 

och sjukskrivning innebär att de bara är temporärt utanför arbetsmarknaden.  
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Bivariata analyser med beroende variabeln hälsa 

Vi började med att titta på bivariata analyser för att se vilka variabler som har ett signifikant 

samband med vår beroende variabel. För en rad variabler uteblev ett sådant samband och därför 

uteslöt vi dem ur modellen för att spara frihetsgrader. De variabler vi plockat bort är arbetstid, om 

arbetstiden passar, ålder, antal barn och barnvaktshjälp.  

 

Både passar arbetstiden och antal barn har 0 % förklarad loglikelyhood, vilket betyder att 

sannolikheten att få ett visst utfall givet parametrarna är noll.  

 

Vi presenterar nedan endast de variabler som saknar signifikans på 5 % nivån i en bivariat 

regressionsanalys med vår beroende variabel.  

 

Tabell 2 - Oberoende variabel Ålder 

 

 

Tabell 3 - Oberoende variabel Ordinarie veckoarbetstid 

 

 

Tabell 4 - Oberoende variabel Passar arbetstiden 

 

 

Tabell 5 - Oberoende variabel Antal barn 

 

B Sig. Oddskvot

19-35 (Ref)

36-52 0,033 0,519 1,03

Konstant -1,485 0,000

Pseudo R 2 0,01

B Sig. Oddskvot

≤ 75% -0,481 0,115 1,62

>75%  (Ref)

Konstant -1,575 0,000

Pseudo R
2

0,010

B Sig. Oddskvot

Nöjd (Ref)

Kortare -0,020 0,949 0,98

Längre 0,076 0,872 1,08

Konstant -1,718 0,000

Pseudo R 2 0,000

B Sig. Oddskvot

1 barn (Ref)

2 eller fler -0,044 0,666 1,04

Konstant -1,461

Pseudo R 2 0,000
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Trappstegstabell

B Sig. Oddskvot B Sig. Oddskvot B Sig. Oddskvot B Sig. Oddskvot B Sig. Oddskvot B Sig. Oddskvot B Sig. Oddskvot

Familjetyp

Sambo med barnets pappa(ref) 1 1 1 1 1 1 1

Ensamstående mamma 0,948 0,000 2,58 0,910 0,000 2,48 0,808 0,002 2,24 0,647 0,018 1,91 0,719 0,010 2,05 0,738 0,009 2,09 0,779 0,006 2,18

Utbildning

Gymnasium (ref) 1 1 1 1 1 1

Grundskola 0,699 0,030 2,01 0,417 0,212 1,52 0,448 0,185 1,57 0,434 0,215 1,54 0,364 0,311 1,44 0,334 0,364 1,40

Universitetet -0,193 0,015 0,82 -0,162 0,047 0,85 -0,153 0,061 0,86 -0,156 0,061 0,86 -0,152 0,071 0,86 -0,158 0,062 0,85

Sysselsättning

Yrkesverksam (ref) 1 1 1 1 1

Utanför arbetskraften 0,223 0,000 1,25 0,195 0,001 1,22 0,150 0,011 1,16 0,133 0,027 1,14 0,121 0,047 1,27

Studerande 0,278 0,001 1,32 0,243 0,004 1,28 0,264 0,003 1,30 0,253 0,005 1,29 0,239 0,009 1,27

Föräldraledig -0,096 0,117 0,91 -0,095 0,119 0,91 -0,090 0,143 0,91 -0,093 0,137 0,91 -0,097 0,121 0,91

Ekonomiska svårigheter

Nej (ref) 1 1 1 1

Ja 0,554 0,022 1,74 0,377 0,130 1,46 0,312 0,220 1,37 0,256 0,322 1,29

Möjlighet att styra sitt liv

Ofta (ref) 1 1 1

Aldrig 0,457 0,000 1,58 0,454 0,000 1,57 0,463 0,000 1,59

Motionsvanor

Ofta (ref) 1 1

Sällan 0,039 0,791 1,04 0,042 0,778 1,04

Aldrig 0,288 0,004 1,33 0,301 0,003 1,35

Barnvaktshjälp

Sällan (ref) 1

Ofta -0,534 0,100 0,59

Aldrig 0,032 0,727 1,03

Konstant -1,591 0,000 -1,465 0,000 -1,685 0,000 -1,788 0,000 -2,100 0,000 -2,202 0,000 -2,112 0,000

Pseudo R2 0,034 0,070 0,138 0,149 0,181 0,199 0,207

N (missing) 616 (0) 616 (0) 616 (0) 614 (2) 611 (5) 611(5) 611(5)

Modell 7Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6

Multivariat regressionsanalys 
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I modell 1 finns ett positivt samband mellan att vara ensamstående mamma och ha dålig hälsa. 

Risken att ha dålig hälsa, oddskvoten, är 2,58 gånger större om mamman är ensamstående mot om 

hon lever med sitt/sina barns pappa. Pseudo R
2
 är 0,03, alltså 3 % förklarad loglikelyhood.   

 

I modell 2 kvarstår sambandet mellan ensamstående mamma och dålig hälsa konstanthållet för 

utbildning. Oddskvoten förändras endast marginellt. Det finns ett positivt samband mellan att endast 

ha gått grundskolan och ha dålig hälsa jämfört med att ha gått på gymnasiet konstanthållet för 

familjetyp. Risken att ha dålig hälsa är 2,01 gånger större om man endast har gått grundskolan 

jämfört med om man läst på gymnasiet. Sannolikheten är större att ha god hälsa om man har läst på 

universitet konstanthållet för familjetyp. Risken att ha dålig hälsa är lägre om man har läst på 

universitet jämfört med om man endast gått gymnasiet. Pseudo R
2 

har nu ökat till 0,07. 

 

Sambandet mellan att ha gått grundskolan och att ha dålig hälsa blir insignifikant när vi för in 

sysselsättning i modell 3. Signifikansen för kategorin universitet sjunker nu så att den ligger precis 

under 0,05 och kan därför accepteras inom 95 % intervallet. Det påverkar hälsan negativt att vara 

utanför arbetskraften konstanthållet för övriga variabler i modellen. Denna kategori har oddskvoten 

1,25. Studerande har sämre hälsa än yrkesverksamma konstanthållet för övriga variabler i modellen, 

oddskvoten är 1,32. Det finns inget samband mellan att vara föräldraledig och ha dålig hälsa. 

Pseudo R
2
 fördubblas till 0,14. 

 

I modell 4 konstanthåller vi även för ekonomiska svårigheter. Oddskvoten för ensamstående 

mamma minskar till 1,90 och båda kategorier under utbildningsvariabeln förlorar i denna modell sin 

signifikans. De som har ekonomiska svårigheter mår i genomsnitt sämre än de som inte har det, 

konstanthållet för familjetyp, utbildning och sysselsättning. Oddskvoten är 1,74. Pseudo R
2
 är 0,14. 

 

I modell 5 för vi in variabeln möjligheten att styra sitt liv. Risken att drabbas av dålig hälsa är 1,58 

gånger större om man aldrig känner att man kan styra sitt liv jämfört med de som ofta kan styra sitt 

liv, konstanthållet för övriga variabler i modellen. Oddskvoten hos ensamstående mamma ökar i 

styrka. Kategorierna hemarbetande och ekonomiska svårigheter blir insignifikanta. R
2
 förändras inte 

nämnvärt. 

 

I modell 6 konstanthåller vi för variabeln motion. Sambandet mellan de olika variablerna i modellen 

är relativt oförändrat. Det positiva sambandet mellan kategorin sällan under variabeln motion och 

dålig hälsa är insignifikant. Däremot är sannolikheten större att ha god hälsa om man ofta 

motionerar jämfört med att aldrig motionera konstanthållet för övriga variabler i modellen. 
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Oddskvoten för detta samband är 1,33. Pseudo R
2.

 har ökat till 0,2.      

 

I modell 7 ser vi att det inte finns något signifikant samband mellan barnvaktshjälp och dålig hälsa. 

 

Vi menar att vi har både specifikationsfel 1 och 2 i vårt material. Specifikationsfel 1 är att vi lagt in 

oberoende variabler i modellen som egentligen inte borde vara med. Detta åtgärdades genom att 

utesluta de variabler som påverkade signifikansen hos andra variabler mycket negativt. 

Specifikationsfel 2 är att modellen saknar relevanta variabler, såsom variabler som mäter fysiskt 

hälsotillstånd. Detta har vi inte åtgärdat eftersom det inte är vad vi ämnar undersöka i vår studie och 

eftersom studiens omfång är begränsat. 

 

Felsökningar 

Det är testat för multikollinearitet mellan följande variabler: 

 Sysselsättning, veckoarbetstid och passar arbetstiden 

 Sysselsättning, veckoarbetstid, passar arbetstiden och utbildningsnivå  

 Sysselsättning och utbildning 

 Sysselsättning och passar arbetstiden   

 Styra sitt liv och barnvaktshjälp 

 Styra sitt liv och passar arbetstiden 

 Ekonomiska svårigheter och arbetstid 

 

R
2

K låg mellan 0,001 och 0,1 i alla regressioner vilket betyder att det inte föreligger 

multikollinearietet i denna studie. 

 

Det är testat för interaktionseffekt mellan följande variabler: 

 Barnvakt och styra liv 

 Sysselsättning utbildning 

 Veckoarbetstid och ekonomiska svårigheter 

 Passar arbetstiden och ekonomiska svårigheter 

 Barnvaktshjälp och ensamstående mamma 

 

Det finns ingen interaktionseffekt mellan några av de testade variablerna eftersom de inte fick 

signifikans i den multivariata regressionen. 
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Diskussion 

Vårt syfte är att undersöka huruvida en ensamstående mamma upplever sig ha sämre hälsa än en 

mamma som lever med barnets pappa och vad som skulle kunna påverka detta. Vi kan fastställa att 

en ensamstående mamma löper större risk att uppleva sin hälsa som dålig jämfört med en mamma 

som lever med sitt/sina barns pappa. Detta stämmer väl överens med forskning av Gähler (1994); 

Burström m.fl. (2000); Aronsson m.fl. (2008). I enlighet med tidigare forskning kan vi dock inte 

fastställa om det endast är på grund av att hon är ensamstående som hennes hälsa påverkas negativt. 

Det skulle kunna röra sig om omvänd kausalitet, det vill säga att hon redan led av dålig hälsa innan 

hon blev ensamstående. I teorin utgår Gähler från kvinnor som är separerade eller skilda. Som en 

begränsning i vår studie har vi valt att inte ta hänsyn till denna faktor utan tar även med kvinnor 

som aldrig haft ett stadigt förhållande med sitt/sina barns pappa. Det vore intressant att i linje med 

studierna av Gähler (1994); Burström m.fl. (2000); Aronsson m.fl. (2008) diskutera huruvida 

kvinnans dåliga hälsa legat till grund för att hon blivit ensamstående. Att konstanthålla för 

anledningen till att hon är ensamstående skulle ge en vidare nyansering av resultatet. Flera av ovan 

presenterade studier menar att skilsmässan i sig kan medföra dålig hälsa. Av denna anledning vore 

det intressant att undersöka om hälsoskillnader finns mellan ensamstående mammor som 

separerat/genomgått en skilsmässa eller av annan anledning är ensam med sitt/sina barn.  

  

Vi menar att det finns ett antal möjliga bakgrunder till varför mamman är ensamstående. Den 

ensamstående mamman måste inte ha genomgått en skilsmässa eller en separation, möjligen har hon 

aldrig haft ett stadigt förhållande med barnets pappa. Datamaterialet visar inte heller om kvinnan 

lever i en särbo-relation men vi tänker oss att det inte borde förändra vårt utfall till någon större 

grad eftersom hon fortfarande lever en vardag ensam med sina barn. Vi kommer inte diskutera 

huruvida kvinnans partner är en man eller kvinna eftersom det inte är relevant för vår studie.  

 

Vi har funnit en del faktorer som påverkar utfallet. Då vi i vår andra modell konstanthåller för 

variabeln utbildningsnivå kan vi fastställa att endast ha genomfört grundskoleutbildning påverkar 

hälsan negativt. För universitetsutbildade är sannolikheten större att ha god hälsa jämfört med de 

som endast har genomfört gymnasium. Oddskvoten för ensamstående mamma minskas marginellt i 

modell två. Utbildningsnivå är troligen en bakomliggande faktor till den självupplevda hälsan. Det 

finns antagligen ytterligare variabler som bär förklaringsvärde. Vi tänker oss att en låg 

utbildningsnivå skulle kunna påverka hälsan negativt eftersom en låg utbildningsnivå kan leda till 

mindre kvalificerade jobb och därmed lägre lön. Detta i sin tur kan verka som stressmoment i 

vardagen för den ensamma mamman som själv försörjer sitt barn. Utbildningsnivå ger en ökad 
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förklarad loglikelyhood, värdet är dock fortfarande väldigt lågt. Vi finner samma resultat som 

Folkhälsoinstitutet (1994), alltså att det finns ett samband mellan dålig hälsa och låg 

utbildningsnivå. Däremot är det inte utrett varför kvinnor med låg utbildning valt att inte 

vidareutbildad sig och relevansen det har till studiens syfte. Vi menar att dålig hälsa även kan vara 

orsaken till låg utbildning, det vill säga att det inte är den låga utbildningsnivån som ligger till 

grund för den dåliga hälsan. 

 

I tabell 1 presenteras statistik över utbildningsnivå för de olika familjetyperna. Bland de 

ensamstående mammorna är det procentuellt fler som har grundskoleutbildning och procentuellt 

färre som har läst på universitet än jämförelsekategorin. Detta skulle kunna förklaras av det 

begränsade antalet svarande. I likhet med Folkhälsoinstitutet ser vi att de kvinnor som blir 

ensamstående innan de utbildat sig kanske inte ser någon möjlighet att göra det på grund av det 

ansvar de nu måste ta. Inkomstminskningen det skulle innebära att studera istället för att arbeta när 

mamman ensam står för försörjningen av sitt barn är troligen ett hinder vid beslut om ytterligare 

utbildning. De kvinnor som blir ensamstående efter att de har utbildat sig har sin utbildning kvar. Vi 

drar därför slutsatsen att det finns ett signifikant samband mellan utbildning och självupplevd hälsa 

eftersom en låg utbildning påverkar hälsan negativt och en hög utbildning påverkar hälsan positivt.  

 

Sysselsättning tar upp en del av effekten för både familjetyp och utbildningsnivå i modell 3. En 

ensamstående mamma löper fortfarande större risk att lida av dålig hälsa jämfört med en mamma 

som lever med sitt/sina barns pappa. Det är inte utbildningen i sig som påverkar hälsan utan snarare 

sysselsättningen. Mest gynnsamt för hälsan är att vara yrkesverksam, detta i sin tur förklaras 

troligen av att man då har en fast inkomst. I likhet med Burström m.fl. (2000) tänker vi oss att 

stressen av att inte leva upp till förväntningarna att ha ett arbete påverkar hälsan negativt. I en 

förlängning av Gählers (1994) teori om att kvinnor som bryter mot normen att äktenskap ska vara 

livet ut mår sämre, tänker vi oss att det även borde påverka hälsan negativt att bryta mot normen att 

arbeta.  

 

I vår undersökning finner vi stöd för att ensamstående mammor i lägre grad är representerade på 

arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur vara en del i förklaringen till att ensamstående mammor lider 

av sämre hälsa än referensgruppen. En anledning till att sysselsättningens effekt på den 

självupplevda hälsan är så stor kan vara att den påverkar den ekonomiska tryggheten och säkerheten 

i vardagen. Med detta som förklaringsgrund tycker vi att resultatet, som visar att de som på något 

sätt är utanför arbetskraften löper större risk för sämre hälsa än de som är yrkesverksamma, ser 

rimligt ut. Vi tänker oss att det är få som studerar på grund av bristen på ekonomisk trygghet, detta 
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finner vi stöd för i en studie av Folkhälsoinstitutets (1994).  

 

I modell 4 tar ekonomiska svårigheter upp effekten av övriga variabler i modellen. Detta kan 

förklaras av att ensamstående mammor upplever att pengarna inte räcker till. Vi menar att 

ekonomiska förutsättningar spelar roll för den självupplevda hälsan. Gähler (1997) visar i sin 

forskning att ensamstående kvinnor i allmänhet har en lägre inkomst jämfört med kvinnor som lever 

med pappan till sitt/sina barn. Detta kan vara grunden för ekonomisk och psykisk stress hos den 

ensamstående mamman eftersom hon ensam har ansvar för sitt/sina barn. Vi tänker oss att detta 

stressmoment i vardagen påverkar hälsotillståndet negativt.  

 

Vi gör antagandet att männen arbetar i ett mansdominerat arbete och på grund av detta har högre lön 

än mamman. Familjen där mamman lever med sitt/sina barns pappa kommer då att ha en högre lön 

per familjemedlem än familjen där inkomsten beror helt på den ensamstående mamman. Detta 

skulle innebära att en ensamstående mamma löper större risk för ekonomiska svårigheter än en 

mamma som lever med sitt/sina barns pappa. Vi inser naturligtvis att detta inte är ett helt tillförlitligt 

antagande. Men draget till sin extrem kan det vara av viss relevans att göra detta antagande för att 

kunna dra en slutsats. Som vi kan se i vårt resultat har denna familjetyp lägre risk att drabbas av 

dålig hälsa än familjetypen ensamstående mamma. I denna modell hade det varit av intresse att 

använda en variabel som mäter mammans månadsinkomst. Nackdelen med en sådan variabel är att 

en månadsinkomst som är tillräcklig för en person inte nödvändigtvis är det för någon annan. Detta 

skulle kunna lösas genom att använda en ekvivalent skala som tar hänsyn till hushållets totala 

inkomst, antal medlemmar samt skalfördelar. Skalan suddar ut ojämlikheter i skalfördelningar och 

visar att ett hushåll med två personer inte behöver ha dubbelt så stor disponibel inkomst som ett 

hushåll med en person för att uppnå samma levnadsvillkor (Fritzell & Lundberg, 2000). En sådan 

variabel vore intressant för fortsatta studier.  

 

I modell 5 ökar risken för dålig hälsa för en ensamstående mamma jämfört med en kvinna som 

lever med pappan till sitt/sina barn. Denna ökning skulle kunna förklaras av att fler ensamstående 

mammor upplever att de aldrig kan styra sitt liv, jämfört med kvinnor som lever med sitt/sina barns 

pappa. Vi antar att en ensamstående mamma upplever ett större ansvar för sitt/sina barn jämfört med 

någon som kan dela ansvaret med en partner. Detta påverkar troligen känslan av att kunna styra sitt 

liv.  

 

Kontrollvariabeln att ofta få hjälp med barnvakt har inte ett signifikant samband med den beroende 

variabeln. En del av hälsoeffekten av barnvaktshjälp togs upp av att styra livs effekt i den bivariata 
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analysen. Vi tänker oss att hos de som har barnvaktshjälp av mor/farföräldrarna förhöjs känslan av 

att kunna styra sitt liv eftersom man då blir mindre bunden. Utan barnvaktshjälp är det svårt att 

kunna styra sitt liv fritt eftersom ett barn i ålder 1-10 år kräver noga tillsyn. Variabeln 

barnvaktshjälp mäter endast dem som får barnvakts hjälp av sina föräldrar och vi är medvetna om 

att det finns många som får denna typ av stöd på annat håll, till exempel av vänner och syskon. Vi 

tror inte att en sådan variabel skulle få ett annat resultat än variabeln barnvaktshjälp av 

mor/farföräldrar eftersom även denna skulle vara en bakomliggande variabel till att styra liv. Vi 

testar även för interaktionseffekt mellan barnvaktshjälp och styra liv men finner ingen sådan effekt. 

 

Genom hela vår studie är pseudo R
2
 mycket lågt. Detta skulle kunna förklaras av att vi inte har med 

variabler som mäter fysisk hälsa. Vi har valt bort dessa variabler eftersom de inte tillför fakta som är 

relevanta för vårt syfte i denna studie. Att vara ensamstående mamma har en påverkan på hälsan, 

men övriga variabler tar upp en del av förklaringsvärdet när de förs in i modellen. Trots att vi 

undersöker ett flertal variabler i studien kvarstår det signifikanta sambandet mellan ensamstående 

mamma och hälsa. 

 

Vi uteslöt variabeln ålder eftersom samband helt saknades med variabeln hälsa och den därmed inte 

tillförde något förklaringsvärde. Detta skulle kunna bero på att det inte finns kvinnor i materialet 

äldre än 52 år och att ålder inte påverkar hälsan förrän kvinnorna blir äldre.  Att inkludera variabeln 

ålder i undersökningen skulle endast tillföra brus i tabellen, vilket kan visa sig genom att övriga 

variabler ger felaktiga värden och riskerar att bli insignifikanta.  

 

Antal barn tog vi bort ur modellen då denna faktor saknade signifikans. Vi tänker oss att den 

uteblivna signifikansen dels kan bero på det begränsade datamaterialet, men också på att det inte 

spelar någon roll för hälsan om man har ett eller flera barn. Dock är inte detta ett resultat som vi 

väntat oss då vi menar att det borde vara mer stressfyllt att ha två eller flera barn i jämförelse med 

att bara ha ett. Detta motsäger även Aronsson m.fl. (2008) som såg ett positivt samband mellan 

antal barn och dålig hälsa. En tänkbar förklaring är att det inte är antalet barn i sig som spelar roll 

för hälsan utan att det snarare är en bakomliggande faktor till ekonomiska svårigheter och möjlighet 

att kunna styra sitt liv. Intressant vore att undersöka åldern på barnen eftersom det troligen är mer 

stressfyllt att ha yngre barn.  

 

Vi för ett liknande argument vad gäller barnvaktshjälp men tänker oss då att det är ett tyngre ansvar 

för den ensamstående mamman att ta hand om sitt/sina barn utan hjälp än för mamman som kan 

dela ansvaret med sitt/sina barns pappa. En anledning till att kontrollvariabeln barnvaktshjälp 
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saknar signifikans i trappstegstabellen kan vara att det är för få kvinnor som är beredda att ta emot 

barnvaktshjälp. Detta skulle kunna förklara att endast sambandet mellan att aldrig få barnvaktshjälp 

och dålig hälsa är signifikant i de presenterade bivariata regressionsanalyserna ovan. Resultatet 

borde förstärka det positiva sambandet mellan ensamstående mamma och dålig hälsa, dock finner vi 

ingen interaktionseffekt mellan de två variablerna. 

 

Ingen av kategorierna under variabeln ordinarie veckoarbetstid har ett signifikant samband med 

självupplevd hälsa. Det skulle kunna förklaras av att det inte är hur mycket man arbetar som spelar 

störst roll för hälsan utan snarare att man har ett jobb. Variabeln passar arbetstiden utesluts ur 

studien eftersom även den saknar ett signifikant samband med hälsa i en bivariat analys. Vi menar 

att kategorin vill arbeta längre kan vara en bakomliggande variabel till ekonomiska svårigheter. 

Incitamenten att arbeta mer blir starkare om man har ekonomiska svårigheter. Någon som tvingas 

arbeta mer på grund av ekonomiska svårigheter, men som egentligen vill arbeta mindre, förlorar 

känslan av att kunna styra sitt liv. Alltså skulle kategorin vill arbeta mindre kunna vara en 

bakomliggande variabel till styra liv. Att signifikansen saknas skulle kunna förklaras av storleken på 

kategorierna. Både kategorierna vill arbeta mer och vill arbeta mindre är små, men eftersom de 

mäter kontrasterande parametrar är det inte lämpligt att sätta ihop dem till en större grupp. 

Fortsatta studier 

I fortsatta studier vore det av intresse att kontrollera för mammans familjehistorik, både under 

uppväxten och senare i livet. Med hjälp av familjehistoriken skulle man kunna utläsa om hon 

genomgått skilsmässa/separation för att ta reda på hur hon blev ensamstående. För att få fram 

relevant information vore det intressant att ta reda på hälsan före och efter uppbrottet och alltså följa 

kvinnorna över en längre tidsperiod. Det skulle även vara intressant att ta reda på när hon gick 

igenom uppbrottet och till vilken grad tidsaspekten spelar roll för hennes självupplevda hälsa. Vi ser 

det som en värdefull variabel eftersom hon möjligen mår sämre direkt efter ett uppbrott jämfört med 

senare. I fortsatta studier vore det relevant att djupare undersöka bakgrunden hos de kvinnor som 

genomgått skilsmässa. Detta för att se om den dåliga hälsan var något som kom efter skilsmässan 

eller om de redan dessförinnan upplevde sin hälsa som dålig, detta i led med vad Gähler (1994) 

diskuterar rörande kausalitet. Det vore då av värde att undersöka mammornas egna uppväxt, om 

deras föräldrar genomgått skilsmässa eller haft konflikter i familjen. Detta för att hitta en möjlig 

grund till deras ohälsa och utifrån detta diskutera kausaliteten i sambandet mellan hälsa och 

familjetyp. Det ideala vore alltså att göra en studie över tid med dessa kvinnor för att se hur 

hälsotillståndet förändras/utvecklas.  
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Vidare vore det av intresse att undersöka till vilken grad pappan är delaktig i uppfostran och 

ekonomiskt stöd för de ensamstående mammornas barn. Vi menar att det borde spela stor roll för 

mamman hur stor del pappan har i barnens liv. Det vore även intressant att se hur relationen ser ut 

mellan den ensamstående mamman och pappan till hennes barn. Troligen spelar det stor roll om 

separationen varit ömsesidig för att kunna ge indikationer på hur hälsan påverkas direkt av ett 

uppbrott. För att mäta detta skulle vi vilja undersöka om kvinnan upplever att hon saknar sin före 

detta partner och hur hon upplevde separationen. Vi tror att bakgrunden till varför mamman är 

ensamstående har påverkan på hälsan. Eventuellt mår hon sämre om hennes man gått bort än om 

hon genomgått en separation. 

 

Mammans sociala nätverk spelar troligen stor roll för hur tillfreds hon känner sig med sitt liv. Som 

Denman m.fl. (1994) och Gähler (1994) diskuterar att kvinnor till stor del behåller sina sociala 

relationer vid en skilsmässa. Som ensamstående mamma tänker vi oss att det sociala nätverket är 

mycket viktigt eftersom hon troligen är ensam vuxen i familjen. Vi tror därför att det skulle vara 

givande att undersöka olika parametrar som kan mäta kvinnans sociala liv. 

 

Om vi undersökte för ovan diskuterade variabler skulle möjligen förklaringsvärdet öka och 

möjligen skulle vi på så sätt kunna undvika specifikationsfel 2. 

 

Vi kan fastställa att de variabler som finns med i denna studie endast kan förklara en liten del av 

mekanismerna bakom den ensamstående mammans självupplevda hälsa. Ytterligare variabler skulle 

behövas för att kunna ge en mer nyanserad förklaringsmodell på sambandet mellan ensamstående 

mamma och självupplevd hälsa. För att besvara våra frågeställningar kan vi fastställa att 

ensamstående mammor i genomsnitt lider av sämre hälsa än mammor som lever med pappan till 

sitt/sina barn. Vi har även funnit kontrollvariabler som delvis tar upp effekten av sambandet. Detta 

samband har vi bevisat kvarstår även när det konstanthålls för ytterligare variabler. Vi antar vår 

hypotes att mammans självupplevda hälsa är sämre om hon är ensamstående mamma jämfört med 

om hon bor med sitt/sina barns pappa. 
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