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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker sambandet mellan familjesituation och hälsa, samt undersöker om 

detta samband kan förklaras av andra faktorer såsom individens utbildningsnivå, 

socioekonomiska status, hälsorelaterade beteende och sociala nätverk. Uppsatsen undersöker 

också om sambandet varierar enligt individens utbildningsnivå. Metoden som används är en 

binär logistisk regressionsanalys av data från Levnadsnivåundersökning år 2000 (LNU 2000) 

för att kunna indikera dessa faktorer. Resultaten visar att det förekommer ett samband mellan 

familjesituation och hälsa. Resultaten visar även att övriga faktorer visar sig ha en direkt 

påverkan på hälsan. Slutsatsen är att familjesituationen spelar en betydande roll för individens 

hälsa. Däremot kunde uppsatsen inte bevisa att det förekommer någon signifikant 

interaktionseffekt mellan individens familjesituation och olika utbildningsnivåer. Denna 

studie kan vara en utgångspunkt för att forska vidare om sambandet mellan familjesituation 

och hälsa. 

Nyckelord 

Självskattad allmänhälsa, hälsoskillnader, hälsorelaterade beteenden, familjestruktur, 

familjesituation, civilstånd, föräldraskap, utbildningsnivå och hälsa. 
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Inledning 

Hälsan är den viktigaste förutsättningen för fortsatt samhällsutveckling. Skillnader i 

individernas hälsa är ett problem som hindrar att alla i samhället utvecklas, där enbart 

individer med god hälsa kan utvecklas. Dessa skillnader fanns när samhället saknade alla de 

hälso- och sjukförsäkringar och den stora budget som bestäms, för att upprätthålla bra hälsa 

för alla individer i dagens samhälle. Det riktiga problemet är att detta samband fortsätter  

finnas även när dessa omständigheter förbättrades i dagens samhälle. Vi vet redan av tidigare 

forskning att individens hälsa påverkas av familjesituationen (Lundberg, 1991), där 

hälsopåverkan beror på olika faktorer, bland annat individens civilstånd och föräldraskap. 

Andra faktorer som påverkar individens hälsa är utbildningsnivån, yrket och inkomsten, 

hälsorelaterade beteenden, samt storleken av det sociala nätverket som individen har. Det 

fanns alltid ett samband mellan utbildningsnivån och hälsan, där högre utbildningsnivå 

resulterar bättre hälsa. Däremot höjer den lägre utbildningsnivån sannolikheten för tidig död 

(Baker m.fl., 2011), samt att kortare utbildning påverkar hälsan negativt (Lundberg, 1991). 

Både familjesituation och utbildningsnivå utgör viktiga faktorer för individens hälsa och det 

är viktigt att undersöka om dessa faktorer interagerar och med hjälp av det undersöka om det 

finns hälsoskillnader mellan individer med samma utbildningsnivå och olika 

familjesituationer. Det är intressant att veta genom vilka mekanismer påverkan uppstår, 

samtidigt om individens kön och ålder spelar någon roll i sambandet. Trots lagar och regler 

som försöker upphäva skillnaden mellan män och kvinnor i samhället, är mortaliteten lägre 

bland kvinnor än bland män, däremot är hälsan sämre hos kvinnor än hos män (Dahlin och 

Härkönen, 2013). Jag kommer med denna studie att försöka fylla på en kunskapslucka 

angående fördelningen av hälsoskillnader i samhället, genom att undersöka närmare detta 

samband och kunna ge en förklaring. 

Avgränsning 

I verkligheten finns det många faktorer som påverkar individens hälsa, på grund av att det är 

omöjligt att täcka alla dessa faktorer, valde jag att undersöka hur just familjesituation 

påverkar hälsa. Med familjesituation avser jag individens civilstånd och föräldraskap. När det 

gäller hälsa kommer jag att fokusera på att studera de fysiska, psykiska och sociala aspekter 
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av hälsan, utifrån individens egna perspektiv. Jag utgår ifrån tidigare forskning i området för 

att välja den indikatorn som täcker de olika aspekter av hälsa som jag valde att studera, samt 

för att kunna hitta de mest relevanta faktorerna som påverkar i sambandet. 

Syfte 

Syftet är att undersöka sambandet mellan familjesituation och hälsa, samt om sambandet kan 

förklaras med andra faktorer såsom individens utbildningsnivå, klass, hälsorelaterade 

beteende och sociala nätverk. Jag kommer också att undersöka om det förekommer en 

interaktionseffekt mellan individens familjesituation och utbildningsnivå. 

Frågeställning 

Vilka effekter har familjesituationen på hälsan och vilka andra faktorer påverkar i sambandet? 

Forskningsfrågor 

 Vilka effekter har civilstånd och föräldraskap på hälsa? 

 Kan dessa effekter förklaras av yrke, inkomst, hälsorelaterade beteenden och socialt 

nätverk? 

 Varierar sambandet enligt individens utbildningsnivå? 

Teori och tidigare forskning 

Definition av termen hälsa 

Termen hälsa är mycket bred och har många uppfattningar. Den officiella definitionen av 

termen hälsa och som används av World Health Organisation (WHO, 1948) är följande: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity. Självskattad allmänhälsa är den indikatorn som täcker alla de 

områden som definitionen av hälsa berör, och samtidigt belyser hälsan från individen 

synvinkel (Idler och Benyamini, 1997). 
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Teori 

Uppsatsen grunder sig på kausalitetsteorier och selektionsteorier som fastställer sambandet 

mellan familjesituation och häls, samt de andra faktorer som påverkar sambandet som 

individens utbildningsnivå, socioekonomiska status, hälsorelaterade beteende och sociala 

nätverk. Därmed har dessa faktorer en påverkan på hälsan på grund av sin egen vikt, samt kan 

dessa faktorer räknas som mellanliggande variabler, vilka familjesituationen och 

utbildningsnivån påverkar hälsan genom. Hälsan påverkas av individens familjesituation, 

genom bland annat individens civilstånd (Lorenz m.fl., 2006) och föräldraskap (Hewitt m.fl., 

2006). 

 

När det gäller sambandet mellan civilstånd och hälsa belyser kausalitetsteorier hur ett visst 

civilstånd kan förbättra eller försämra individens hälsa, genom att beskriva vilka fördelar och 

förtjänster har den som är till exempel gift jämfört med den som är singel, skild, änka/änkling 

eller sammanboende (Huijts och Kraaykamp,
 
2011). Däremot beskriver selektionsteorier det 

motsatta sambandet, genom att beskriva hur individens hälsa påverkar sina val och chanser till 

exempel i äktenskapsmarknaden. Där har individen som besitter bättre hälsa mer chans att 

välja bättre partner, blir vald och samtidigt kan bevara sitt äktenskap mer än den som besitter 

sämre hälsa (Carr och Springer, 2010; Wade och Pevalin, 2004). 

 

När det gäller sambandet mellan föräldraskap och hälsa utgör antalet roller som individen har 

grunden till hur individens hälsa ser ut. Kausalitetsteorier lyfter upp vikten av sociala roller 

och hävdar att individens ökade antal roller (till exempel föräldraskap, make eller maka) 

gynnar individens sociala nätverk, med resultatet ökade sociala resurser som bidrar till bättre 

hälsa hos individen (Hewitt m.fl., 2006; Ertel m.fl., 2009). Trots det, stagar selektionsteorier 

förklaringen att individens goda hälsa är orsaken till att individen kan utöva många roller, och 

på grund av det öka det sociala nätverket (Nordenmark, 2002). 

 

Enligt Lundberg (1991) har individens socioekonomiska status en stor effekt hälsan, desto 

högre individens klass är desto bättre individens hälsa blir. Däremot belyser selektionsteorier 

det ömsesidiga sambandet mellan till exempel klassrelaterade faktorer och god hälsa, därmed 

påverkar hälsan den socioekonomiska statusen och chansen till att tillhöra en högre klass och 

visar att en sjuk människa inte kan jobba och då tillhör hon eller han en lägre klass (Townsend 

och Davidson, 1982). Till sambandet mellan den socioekonomiska statusen och hälsan finns 
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det en tredje förklaring som lyfter upp sannolikheten att det inte finns något samband mellan 

klass och hälsa, utan att det är en artefakt eller ett mätfel som orsakar sambandet (Bloor m.fl., 

1987). 

 

Enligt kausalitetsteorierna bidrar ökningen av individens utbildningsnivå till ökad 

informationstillgång och har stor effekt på de kognitiva förmågorna som leder till bättre hälsa 

(Cutler och Lleras-Munney, 2006; Gottfredson, 1997). Utbildningsnivån påverkar också 

hälsan genom att påverka individens klassrelaterade faktorer, som den socioekonomiska 

statusen och arbetsförhållanden (Lundberg, 1991; Elo, 2009), där förbättringen av dessa 

faktorer leder till större tillgång till olika resurser som kan orsaka bättre hälsa (Autor m.fl., 

2005). Utbildningsnivån påverkar individens hälsorelaterade beteende, där bidrar högre 

utbildningsnivå till utövandet av mer hälsosamma vanor (Ross och Wu, 1995). Därmed 

påverkar den ökade utbildningsnivån storleken och kvalitén på individens sociala nätverk, och 

med hjälp av det får individen mer socialtstöd som har en positiv effekt på hälsan (Berkman, 

1995; Cobb, 1976). 

Tidigare forskning 

Äktenskap är relaterad till god hälsa hos både parten, jämfört med andra civilståndsformer 

som omgifte och samboförhållande som är mindre relaterade till god hälsa, eller är mer 

relaterade till dålighälsa som att vara skild, änka/ änkling eller singel (Brown, 2000; Wu och 

Hart, 2002; Marcussen, 2005). 

 

Den positiva effekten av äktenskap kräver existensen av kärlek och emotioner i relationen. I 

äktenskapet har negativa interaktioner som konflikter, större effekter än positiva interaktioner 

som kärlek och känslor av omhändertagande (Carr och Springer, 2010). Den som är ogift 

saknar den skyddande effekten som äktenskapet generellt sett erbjuder i form av ekonomiska, 

fysiska och psykosociala resurser (Waite och Gallagher, 2001: 49). Den skyddande effekten 

bidrar till bättre hälsa som enligt Gardner och Oswald (2004) beror på den förbättrade 

materiella situationen, som ger ökande trygghetskänslor direkt genom förbättrad ekonomi och 

indirekt genom sammanslagning av resurser, och specialisering av hushållsarbetet i familjen. 

 

Den ekonomiska situationen är bättre hos de gifta jämfört med de ogifta (Rogers m.fl., 2000), 

därmed genererar den bättre ekonomiska situationen mer resurser med resultatet bättre hälsa 
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för både parten. Andra studier visar att förbättrade materiella förutsättningar på grund av 

äktenskap, leder till bättre hälsa speciellt för de gifta kvinnorna jämfört med de ogifta 

kvinnorna (Marmot, 2004: 205). Yrket som individen utövar är källan till sin inkomst, och 

inkomsten är källan till ett bättre liv och en bättre socioekonomisk status. Det är inte pengarna 

i sig som gör hälsan bättre, utan förmågan av att kunna tillfredsställa individens egna behov 

med pengarna som medel (Marmot, 2004: 102). Det innebär att ekonomin hos arbetslösa 

individer drabbas hård under perioder med ekonomiska problem på grund av minskad 

hushållsinkomst. Detta leder till att individen får sämre hälsa, för att det blir allt svårare med 

att betala för mat, kläder, medicinsk vård samt andra fakturor och hushållsutgifter (Ross och 

Wu, 1995). Att uppleva långa perioder av ekonomiska problem med frågan, hur kommer 

individen att klara av att betala sina utgifter? skapar depression och ångest som har negativa 

effekter på den psykiska hälsan, samt på den fysiska hälsan i form av nedsatt immunförsvar 

och ökad mottaglighet av sjukdomar (Syme och Berkman, 1986; Pearlin m.fl., 1981). 

Studierna visar också att svåra ekonomiska situationer minskar möjligheten av att kunna gifta 

sig, speciellt för låg utbildade kvinnor (Lichter m.fl., 2002), därmed kommer individerna som 

upplever sådana situationer att förlora äktenskapens positiva effekt. Däremot visar andra 

studier att singelkvinnor har liknande mental och fysisk hälsa som gifta kvinnor, detta kan 

bero på att singelkvinnor i många länder har högre utbildning än gifta, samt mer stabil 

ekonomi jämfört med skilda och änkor (Pudrovska m.fl., 2006; Cwikel m.fl., 2006). 

  

Äktenskap ökar utövandet av positiva hälsosamma vanor och samtidigt reducerar utövandet 

av ohälsosamma vanor (Simon, 2002; Umberson, 1987). Dessa vanor är både ärvda från andra 

individer som föräldrarna, samt förvärvade genom kontakt med andra medmänniskor (Berger 

och Luckmann, 1999). Äktenskap bidrar till mer positiva hälsorelaterade beteenden genom att 

gifta kvinnor lagar mer fettsnåla och grönsakrika mål som i sin tur ökar den fysiska hälsan hos 

både mannan och kvinnan, samt bidrar till att både parten bevakar den egna och den andras 

hälsa, generellt utför kvinnan en mer bevakande roll än mannen (Waite och Gallagher, 2001: 

55). Äktenskap visade sig också minska de depressiva symptomen hos kvinnan och minska 

alkoholintaget hos mannen (Simon, 2002), samt reglerar livet mellan makan och maken och 

minskar utövandet av de ohälsosamma beteendena som rökning, alkoholkonsumtion och 

användning av droger (Umberson, 1987). Äktenskap räknas som den bästa källan till socialt 

stöd och som i sin tur påverkar kroppens motståndskraft positivt på grund av de känslor, 

vården och nyttan som både makan och maken ger till varandra (Marmot, 2004: 205). 

Definitionen på det sociala stödet är följande: 
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"Socialt stöd är en känsla av att vara omhändertagen och älskad, uppskattad och 

värderad som en människa, och att vara en del av ett nätverk av kommunikation och 

ömsesidigt förpliktelse där andra kan räkna på" (Cobb, 1976: 1). 

Andra studier visar att socialstöd och tillhörighet har positiv effekt på blodtrycket, kroppens 

immunförsvar och produktionen av stress hormoner (Uchino m.fl., 1996). 

 

När det gäller föräldraskap och antal egna barn i hushållet, räknas dessa faktorer som orsak 

till att öka antal roller som individen spelar i sitt liv. Att ha olika roller såsom maka/make, 

förälder samt arbetstagare är av stor betydelse och har en stor effekt på individerna. 

Kombinationen av dessa roller enligt en del studier har en negativ effekt på hälsan, för att det 

ledar till mer psykisk tryck och stress (Doyle och Hind, 1998; Lundberg, m.fl., 1994; Reifman 

m.fl., 1991), där kvinnor påverkas mer än män. Emellertid visar andra studier att det inte 

förekommer någon könsskillnad, samt att stress ökar just av att kombinera rollerna som 

förälder och arbetstagare (Kinnunen och Mauno, 1998; Moen och Yu, 1998; Ozer, 1995). 

Däremot visar andra studier att könen av föräldern har en effekt på hälsan, där kvinnans hälsa 

påverkas negativt på grund av många roller och flera barn (Hewitt m.fl. 2006). I gengäld har 

antal roller eller barn enligt Arber (1991) inte någon interaktion med mannens hälsa. 

 

Å andra sidan visar andra studier att individen med många roller har bättre hälsa, på grund av 

utbredning av individens sociala nätverk, en större kontakt med samhället och de månget 

ansvar som individen får (Ericsson and Ciarlo, 2000; Janzen och Muharjarine, 2003; 

Fokkema, 2002). Tvärtemot hävdar andra studier, som bygger på selektionsteorier, att det 

finns individer som har personliga och känslomässiga egenskaper som gör att de lyckas med 

att kombinera olika roller och samtidigt ha en bra hälsa (Nordenmark, 2002). 

 

Utbildningsnivån har effekt på hälsan, både direkt och indirekt. Den direkta effekten är genom 

att utbildningen rustar individen med ökade kunskaper och kompetenser med resultatet bättre 

kommunikationsförmåga och bättre analytisk förmåga, såsom att kunna använda logisk 

tänkande, kategorisera och tolka informationen, vilket leder till ökad problemlösningsförmåga  

(Ross och Wu, 1995). Å andra sidan påverkar utbildningsnivån hälsan indirekt genom att den 

utgör nyckeln till vilket yrke, inkomstnivå och arbetsförhållande individen har, som Ross och 

Wu (1996) beskriver det. Däremot leder lägre utbildningsnivå till ökat deltidsarbete och 

arbetslöshet, vilken orsakar att individen upplever känslan av att förlora kontrollen över sitt 

eget liv och sin egen framtid (Ross och Wu 1995; Ross och Wu 1996). Det leder i sin tur till 
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att individen beter sig på ett ohälsosamt sätt genom exempelvis ökad alkoholkonsumtion 

(Marmot, 2004: 170), samtidigt drabbas den psykiska hälsan hårt genom ångest och förlorat 

självförtroende (Pearlin m.fl., 1981; Wheaton, 1980). Individen känner att alkohol och 

rökning lindrar känslan av förlorad kontroll, fattigdom och behov (Shore and Pieri, 1992; 

Marmot, 2004: 95). Den indirekta effekten av utbildningsnivå på hälsa visar sig också genom 

att individer som har högre utbildningsnivå är mer villiga att utöva hälsosamma beteenden 

(Cutler och Lleras-Muney, 2006). Förbättringen i individens hälsorelaterade beteenden 

reducerar sannolikheten att få sjukdomar som hjärt- och kärl sjukdomar, diabetes, blodtryck 

och så vidare (Cutler och Lleras-Muney, 2006). Självskattad allmänhälsa har också samband 

med utbildningsnivån, där har den som är högre utbildad allmänt en bra hälsa, och även antal 

sjukdagar, åkommor och att skada sig har ett negativsamband med högre utbildningsnivå 

(Grossman, 1972b). 

 

Det sociala nätverket som individen har är länkat till bättre hälsa genom det sociala stödet 

som individen med större socialt nätverk besitter. Detta stöd leder till bättre psykologiskhälsa 

med resultatet ökad positiv självkänsla och förbättrad hälsorelaterad beteende (Umberson, 

1987). Både de gifta (Kalmijn, 2003; Mildardo, 1987) och högutbildade (Ross och Mirowsky, 

1989) individer har tillgång till ett större socialt nätverk. 

Metod och data 

Datamaterialet 

I min uppsats använder jag mig av Levnadsnivåundersökning 2000 (LNU 2000). LNU är en 

enkätundersökning som undersöker de levnadsförhållanden i det svenska samhället, genom att 

intervjua ett urval som representerar den svenska befolkningen och ställer frågor om de olika 

områdena till exempel familj, hälsa, utbildning, ekonomi, fritid och så vidare.  Denna 

undersökning genomfördes sex gånger mellan 1968 och 2010
1
. LNU samlas av Institutet för 

social forskning vid Stockholms universitet sedan 1974. När det gäller LNU 2000, 

genomfördes den största delen av intervjuerna från mars 2000 och pågick under hela året, 

                                                 

1 Undersökningen genomfördes 1968, 1974, 198, 1991, 2000 och 2010 
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medan några intervjuer genomfördes januari och februari 2001. Urvalet i undersökningen är 

5142 individer, som är mellan 18 och 75 år, med bortfall 23.4%. 

Variabel beskrivning 

Den beroende variabeln 

Allmänt hälsotillstånd är den beroende variabeln som representerar den själskattade 

allmänna hälsan hos urvalet. Denna variabel används på grund av att den är relaterat till 

sjuklighet som Idler och Benyamini (1997) observerade, dessutom kan den belysa det 

allmänna hälsotillståndet istället att ta upp de särskilda fallen hos individerna (Borrell m.fl., 

2004). Utöver det är denna variabel en bra indikator på den subjektiva upplevelsen av hälsa, 

det vill säga hur individen själv bedömer och beskriver sin egen hälsa på olika dimensioner 

som biologiska, psykologiska och sociala, och som är omöjligt att komma åt av någon annan 

som observerar eller undersöker hälsoupplevelsen (Miilunpalo m.fl., 1997). Denna indikator 

används vid andra områden än sociologi som ekonomi och hälsovård (Jylhä m.fl., 1998). 

Variabeln är mätt i analysen med följande fråga "Hur bedömer du ditt allmänna 

hälsotillstånd?", svarsalternativen är Gott, dåligt och någonting däremellan som kommer att 

kodas dikotomt med kategorin God hälsa och referenskategorin bestående av 

svarsalternativen någonting däremellan och dålig hälsa. 

De oberoende variablerna 

De oberoende variablerna som används är i nominalskalnivå utom variablerna antal hemma 

barn och ålder som är kontinuerliga. Familjesituationens effekt mäts med hjälp av två 

oberoende variabler. Den första variabeln är civilstånd som representeras i LNU 2000 som 

Civilstånd enligt intervjun med svarsalternativen gift, sambo, frånskild, änka eller änkling 

och sist ogift, som kodas om till dummyvariabler med ogift som referenskategori. Antal egna 

barn hemma är den andra oberoende variabeln vilken är en kontinuerlig variabel, som kodas 

om till fem kategorier, där noll antal egna barn hemma är referenskategorin och de andra 

kategorierna är ett barn, två barn, tre barn och den sista kategorin täcker svarsalternativen 

4,5,6,7,8 och 10 barn. De resterande variablerna kommer att kodas om för at kunna få ett 

lättläst resultat. Nedan kommer jag att sätta de svarsalternativen i LNU 2000 inom parentes, 

för att skilja dessa från de nya indelningarna efter om kodningen. 
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Effekten av utbildningsnivån kommer att mätas med variabeln högsta utbildning som 

kommer att delas upp och kodas om till kategorierna lågutbildade (ingen utbildning, folkskola 

eller motsvarande, grundskola och kort yrkesutbildning), mellan utbildade (Teoretisk 

gymnasial och postgymnasial) och högre utbildade (Universitet och Forskarutbildning), med 

lågutbildade som referenskategori. Med användning av egen socioekonomisk status mäter jag 

de ekonomiska effekterna på hälsan. Den egna socioekonomiska statusen (klass) mäts med 

variabeln egen EGP som är individens eget yrke eller sysselsättning enligt Erikson, 

Goldthorpe och Portocareo. Denna variabel kodas om till sju dummyvariabler Hög 

Tjänsteman (Fria akademiska yrken, Hög Tjänstemän), Mellan Tjänsteman (Mellan 

tjänsteman), Lägre tjänsteman och biträdes personal (Lägre tjänsteman och biträdespersonal), 

Egenföretagare (Små arbetsgivare och alla egenföretagare), Förmän (Förmän och Förmän 

primär sektor), kvalificerade arbetare (kvalificerade arbetare och kvalificerade arbetare primär 

sektor) och sist okvalificerade arbetare (okvalificerade arbetare och okvalificerade arbetare 

primär sektor) som referenskategori. 

 

Hälsorelaterade beteenden kommer att indikeras med variablerna färska grönsaker, alkohol 

intag och rökning. Mätning av Färska grönsaker intaget ger möjligheten att mäta effekten av 

matvanor på hälsan, frågan är: Hur ofta brukar Du ha med färska grönsaker i kosten? 

Svarsalternativen kommer att kodas om till bra matvanor (varje mål och en gång per dag), 

lagom matvanor (nästan varje dag), och icke bra matvanor (någon gång per vecka och nästan 

aldrig) som är referenskategori. Effekten av alkohol vanor kommer att mätas med variabeln 

Antal ggr smakar vin och sprit mm. Om deltagaren svarade ja ställdes följande fråga: 

ungefär hur ofta under de senaste tolv månaderna har Du druckit någon alkoholhaltig dryck, 

alltså vin, starköl eller sprit? Svarsalternativen är många och kommer att kodas om till Ej 

drickande (de som har svarat nej och de som aldrig dricker), sällan drickande (sällan 

drickande och 6-11 ggr/månad), måttlig drickande (2-3 ggr/månad och 1 gång/månad) och 

drickande (1, 2 och 4 ggr/vecka och minst 5 ggr/vecka) som är referenskategori. När det gäller 

tobak vanor, det vill säga Rökning, ställdes frågan: röker du? Svarsalternativen kommer att 

kodas om till aldrig rökt (nej, aldrig rökt), måttlig rökning (Nej har slutat och Ja, <10 

cigg/dag), och röker (Ja, >10 cigg/dag). 

 

När det gäller socialt nätverk användes variabeln antal nära vänner, för att undersöka hur 

påverkar antalet roller individens hälsa, där utökar antalet roller med ökande antal nära 

vänner. Frågan som ställdes var: Hur många nära vänner har Du (inklusive arbetskamrater, 
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grannar och släktingar, men inte familjemedlemmar)? Svarsalternativen kodades om till inget 

socialt nätverk (0 antal vänner) som är referenskategori, litet socialt nätverk (1-4 respektive 5-

9), måttligt socialt nätverk (10-14 till 25-29), stort socialt nätverk (30-34 till mär än 99). 

 

Variabeln födelseår kommer att kontrollera för ålderns effekt på hälsa, eftersom generellt sätt 

har de yngre bättre hälsa än de äldre. Kön är den sista variabel och den används för att kunna 

mäta effekten av könsskillnaden på sambandet mellan familjesituation och hälsa. Kön är en 

dikotomvariabel och kommer att kodas om till dummyvariabler där könen kvinna är 

referenskategorin. 

 

Jag stötte ihop med ett problem, när jag behövde en variabel som kan hjälpa mig att mäta 

effekten av inkomsten på hälsan. Problemet är att LNU 2000 använder ordet inkomst för 

lönen som individen tjänar från ett förvärvsarbete och inte pengar som individen får i form av 

bidrag och så vidare. Därför var jag tvungen att använda mig av variabeln egen EGP för att 

kunna skapa ett liknande bild av den ekonomiska situationen som individerna har. Denna 

variabel ger en täckande bild av den ekonomiska situationen hos hela urvalet och inte enbart 

hos dem som arbetar, samt blir jag av med risken att få en korrelationseffekt om jag skulle ha 

använt mig av en variabel för klass och en annan för inkomst. Denna variabel belyser också 

individernas ekonomiska situation över ett längre tidsperspektiv. 
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Tabell 1: Deskriptiv statistik. N=5142. % / medelvärde (SD). 

Variabler    God hälsa Ej godhälsa Alla______ 

Man    76,2 % 23,8 % 50,6 % 

Kvinna     70,3 % 29,7 % 49,4 % 

Hög tjänsteman/friakademiskt yrke  83,4 % 16,6 % 14,7 % 

Mellan tjänsteman   80,7 % 19,3 % 18,8 % 

Låg tjänsteman och biträdes personal  70,4 % 29,6 % 24,8 % 

Småarbetsgivare/egenföretagare  70,4 % 29,6 %   8,1 % 

Förmän    70,8 % 29,2 %   2,3 % 

Kvalificerade arbetare   72,3 % 27,7 % 10,7 % 

Okvalificerade arbetare   64,5 % 35,5 % 18,8 % 

Inga Barn    80,0 % 20,0 % 66,9 % 

Ett barn    80,1 % 19,9 % 13,2 % 

Två till tre barn   76,1 % 23,9 % 18,6 % 

Fyra upp till tio barn   69,7 % 30,3 %   1,3 % 

Stort socialt nätverk   74,7 % 25,3 %   8,1 % 

Måttligt socialt nätverk   76,7 % 23,3 % 41,3 % 

Litet socialt nätverk   71,5 % 28,5 % 48,1 % 

Inget socialt nätverk   46,6 % 53,3 %   2,6 % 

Hög utbildning   83,7 % 16,3 % 11,9 % 

Mellan utbildning   80,4 % 19,6 % 33,3 % 

Lägre utbildning   66,6 % 33,4 % 54,8 % 

Bra matvana   68,8 % 31,2 % 60,8 % 

Lagom matvana   74,7 % 25,3 % 20,7 % 

Icke bra matvana   73,3 % 26,7 % 18,3 % 

Aldrig rökt    78,2 % 21,8 % 48,9 % 

Mottlig rökt    70,2 % 29,8 % 38,0 % 

Röker    64,1 % 35,9 % 12,9 % 

Dricker ej    56,0 % 44,0 % 10,7 % 

Dricker sällan   65,4 % 34,6 % 17,7 % 

Dricker måttlig   77,3 % 22,6 % 35,4 % 

Dricker    78,5 % 21,5 % 36,0 % 

Gift    71,6 % 28,4 % 48,4 % 
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Variabler    God hälsa Ej godhälsa Alla______ 

Sambo    81,1 % 18,9 % 19,7 % 

Änka/änkling   60,3 % 39,7 %   3,4 % 

Frånskild    57,7 % 42,3 %   6,5 % 

Ogift    76,3 %  23,6 % 22,0 % 

Födelseår    57,6 (14,8) 49,6 (15,7) 55,4 (15,5) 

___________________________________________________________________________ 

Metod och analys 

Enligt Edling och Hedström (2003) är den binära logistiska regressionsanalysen, den mest 

passande analysmetoden för att kunna undersöka ett samband med flera oberoende variabler. 

Den beroende variabeln är indelat till många kategorier, däremot den kan kodas om till en 

dikotom variabel. Med hjälp av den binära regressionsanalysen kan jag räkna fram 

sannolikheten att den beroende variabeln antar värdet 1, när jag inkluderar de andra 

kontrollvariablerna, där den beroende variabeln är Godhälsa. Det program som jag använder 

är statistikprogrammet IBM SPSS 21. När jag inkluderar en oberoende variabel kommer 

programmet att räkna en b-koefficient och en oddskvot till den inkluderade variabeln. 

Oddskvoten (den exponentierade b-koefficienten) meddelar den procentliga förändringen av 

oddset när den beroende variabeln är lika med 1, då den oberoende variabeln ökar med en 

enhet konstanthållet de andra variablerna. På det sättet betyder större oddskvoter än 1 

ökningen av Godhälsa och visa versa. Signifikansnivån som används är 0,05 och det innebär 

att sambandet förekommer hos 95% av populationen, därmed kan resultatet enbart till 5% 

vara av slump. 

 

Multikoliniaritet brukar vara ett problem om interaktionstermer används, därför regresserade 

jag med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS 21 de oberoende variablerna och 

interaktionstermerna på varandra och resultatet visade att något multikollinearitet problem 

inte förekommer på ett farligt sätt (Edling och Hedström, 2003). 

 

Jag undersöker sambandet mellan familjesituation och hälsa, och om det skiljer sig beroende 

på andra faktorer. Jag använder mig av en deduktiv metod, där jag utgår från teorier och 

tidigare forskning för att kunna besvara undersöknings frågeställning. Analysen kommer att 

delas till många moduler. Med modell A undersöker jag civilståndet hälsopåverkan, efter det 
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inkluderar jag i modell B variablerna födelseår och kön för att dessa variabler åskådliggör det 

sanna sambandet mellan den beroende variabeln och de andra oberoende variablerna. 

Variabeln antal egna barn hemma inkluderas i modell C, för att undersöka effekten av barn 

innehav på hälsa. På det sättet kommer jag att undersöka effekten av familjesituationen på 

hälsan. Med hjälp av modell D kommer effekterna av utbildningsnivån på hälsan undersökas, 

samt ändring i sambandet. De oberoende variablerna klass, hälsorelaterade beteenden samt 

socialt nätverk kommer jag att inkludera i modell E. 

För att kunna undersöka möjligheten, att sambandet mellan familjesituation och hälsa kan 

skilja sig enligt individens utbildningsnivå, måste jag inkludera interaktionsvariabler. Det 

finns flera kategorier för varje variabel och jag kommer på grund av det att få väldigt många 

interaktioner. Av detta skäl kommer jag att göra nya kategorier för variablerna civilstånd, 

antal egna hemma barn och högsta utbildningsnivå, sålunda får jag mindre antal interaktioner 

och ett mer lättläst resultat. Jag kommer då att koda om civilstånden gift och sambo i en 

kategori och kalla den för partnerskap, och använda de resterande civilståndformarna som 

referenskategori. Variabeln antal egna hemma barn kodas om till har barn, där 

svarsalternativen har ett barn och upp till tio barn inkluderas i en och samma kategori, och 

kallas för föräldraskap, medan svarsalternativen inte har barn används som referenskategori. 

Utbildningsnivån kodas om, där kategorierna hög och mellan utbildning sätts ihop i en 

kategori och kallas för Hög och mellan utbildning och låg utbildningsnivå används som 

referenskategori. Med den nya indelningen får jag enbart två interaktionsvariabler, som ger 

mig chansen att studera just individer som tillhör en grupp med specifika egenskaper, i mitt 

fall individer som både tillhör kategorin partnerskap och har hög utbildningsnivå eller som har 

barn och hög utbildningsnivå. 

Resultat 

Resultatet i modell A (se tabell 2) visar att det förekommer ett samband mellan 

civilståndsformer och hälsa, kategorin sambo har den bästa hälsan jämfört med 

referenskategorin och de andra kategorierna med odds kvoten   1,34 gånger så stor odds att 

ha god hälsa än referenskategorin. Signifikansnivån är mycket högt för de alla kategorierna 
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och är upp till 99 % säkerhet. Nagelkerke R
2
 visar att civilstånd förklarar upp till 2,6 % av den 

totala variansen i allmänhälsa. 

 

I modell B (se tabell 2) använde jag mig av kontrollvariablerna ålder och kön för att kunna 

bättre belysa sambandet mellan civilstånd och hälsa. I denna modell ändrades sambandet 

markant, där har alla civilståndsformerna bättre hälsa än de ogifta, förutom frånskild som har 

mindre god hälsa, däremot var resultatet signifikant för alla kategorierna förutom frånskild. 

Den kategorin som hade den bästa hälsan är änka eller änkling med oddskvoten 1,745 god 

hälsa, jämfört med de ogifta. Skillnader i värden mellan modellerna A och B belyser ett 

skensamband, för att resultatet ändrades när jag tog med variabeln ålder i modell B. Ett bevis 

till är värden på tabell 1, där medelvärdet på födelseår för de individer som har god hälsa är 

högre än medelvärdet på individer som har ej godhälsa
2
. För att vara mer säkert korsade jag 

variablerna civilstånd, hälsa och ålder (visas inte i uppsatsen) och såg att den största delen av 

dem som är gifta, frånskilda och änka/änklingar tillhör kategorin äldre individer och därmed 

har mindre bra hälsa än de yngre individer som utgör en stor del av kategorierna sambo och 

ogifta. Variabeln födelseår med odds kvoten 1,039 visar att yngre individer har bättre hälsa än 

äldre individer, där har individen som är ett år yngre än en annan individ i genomsnitt ungefär 

4% högre odds för god hälsa, konstanthållet vilken civilstånd eller kön individen har
3
. 

Resultaten för variabeln kön visar att det förekommer en könsskillnad i hälsan, där män har i 

genomsnitt ungefär 37% högre odds god hälsa jämfört med en kvinna konstanthållet andra 

variabler. Med modell C (se tabell 2) får vi resultat som beskriver familjesituationens effekt 

på hälsan. De som har ett eget barn har i genomsnitt ungefär 26% högre odds god hälsa 

jämfört med de som inte har egna barn hemma det vill säga referenskategorin, och resultaten 

var signifikant enbart för denna kategori. Resultaten för de andra variablerna ändrades inte 

och signifikansnivån är den samma. Värdet på R
2
 visar att variabeln antal egna barn hemma 

förklarar enbart 0,1 % av den totala variansen i självskattad allmänhälsa, däremot förklarar 

variablerna tillsammans upp till 9,3 %. 

 

När jag inkluderade variabeln högsta utbildningsnivå i modell D (se tabell 2), blev värden för 

civilstånd, ålder och kön ej förändrade, däremot blev alla de kategorierna som tillhör 

                                                 

2 Högre värde på födelseår innebär yngre ålder och tvärtom. 

3 Desto större talet på födelseår är desto bättre hälsan är för att större tal betyder yngre individ till 

exempel en individ född 1970 är yngre än en individ född 1969. 
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variabeln antal egna barn hemma ej signifikanta (kategorin ett barn är signifikant på 93,6 % 

säkerhet och inte 95 % säkerhet). Modellen visar att utbildningsnivån har en effekt på hälsan 

och att de som är högutbildade har i genomsnitt ungefär 26% högre odds god hälsa jämfört 

med de som är låg utbildade, resultaten var signifikanta. 

 

I den sista modellen inkluderade jag de kvarvarande variablerna för att kunna kontrollera för 

deras effekter på hälsan. Resultaten i modell E (se tabell 2) visar att familjesituationen har 

fortfarande en effekt på hälsan och de viktigaste förändringarna var att kategorin gift blev ej 

signifikant, samt kategorin ett barn blev signifikant igen. Oddskvoten för variabeln 

högutbildade minskade till 1,36. Resultatet för de inkluderade kontrollvariablerna visar att de 

som tillhör en högre klass hade bättre hälsa än de som tillhörde lägre klass, där har de som 

tillhör den högsta klassen har i genomsnitt ungefär 72% högre odds god hälsa jämfört med 

referens kategorin. Individens sociala nätverk påverkar också individens hälsa, desto större 

socialt nätverk individen har desto bättre hälsan är enligt resultaten, däremot ger det måttliga 

nätverket den bästa hälsan, där har individen som tillhör denna kategori i genomsnitt ungefär 

125% högre odds god hälsa jämfört med än referenskategorin, alla resultaten var signifikanta. 

Resultaten visar att de som har bra matvanor har i genomsnitt ungefär 22% högre odds god 

hälsa jämfört med dem som inte har det. När det gäller röknings vanor har de som aldrig rökt i 

genomsnitt ungefär 78% högre odds god hälsa jämfört med dem som röker. Resultaten för 

alkohol vanor visar att alla kategorierna hade mindre god hälsa än referenskategorin det vill 

säga de som dricker, resultaten visar att desto mer alkohol intaget är desto bättre hälsan är, där 

alla kategorierna var signifikanta utom dricker måttlig. 

 

Resultaten på R
2
 värdet i tabell 2 visar att den totala variansen i självskattad allmänhälsa 

förklaras upp till 16,6 % av de variabler som jag hade använt, samt att de kontrollvariablerna 

som jag inkluderade i modell E, förklarar 5 % av den totala variansen i självskattad 

allmänhälsa. Det betyder att de variabler som jag har studerat belyser upp till 16,6 % av de 

orsaker som utgör grunden till hälsoskillnader i samhället. Kontrollvariablerna som jag har 

använt mig av har en direkt påverkan på hälsan, för att R
2
 värdet har ökat mellan modellerna 

D och E. Det tyder på att dessa variabler spelar en större roll än att endast vara 

mellanliggande variabler mellan variablerna familjesituation, utbildning och hälsa.
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Tabell 2: Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan självskattad allmänhälsa och 

familjesituation. Oddskvoter, signifikansnivån visas mellan parentes i tabellen. N=5142. 

Variabler  Modell A Modell B Modell C Modell D Modell E 

Intercept  3,216 0,220 0,256 0,246 0,105

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Gift  0,786 1,594 1,454 1,416 1,222 

  (0,004) (0,000) (0,001) (0,001) (0,072) 

Sambo  1,336 1,604 1,504 1,529 1,392 

  (0,006) (0,000) (0,000) (0,000) (0,005) 

Änka - Änkling 0,437 1,745 1,629 1,757 1,764 

  (0,000) (0,004) (0,013) (0,004) (0,000) 

Frånskild  0,425 0,928 0,862 0,822 0,884 

  (0,000) (0,600) (0,313) (0,186) (0,420) 

Kön (Man)   1,372 1,377 1,371 1,361 

   (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Födelseår   1,039 1,036 1,032 1,031 

   (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Ett barn    1,256 1,228 1,348 

    (0,038) (0,064) (0,009) 

2 - 3 barn    1,191 1,178 1,244 

    (0,089) (0,114) (0,400) 

4 - 10 barn    0,908 0,915 1,349 

    (0,744) (0,766) (0,332) 

Hög utb.     2,259 1,359 

     (0,000) (0,031) 

Mellan utb.     1,728 1,225 

     (0,000) (0,020) 

Hög Tjän. Fri akademisk     1,723 

      (0,000) 

Mellan Tjän.     1,733 

      (0,000) 

Låg Tjän. Biträdespersonal    1,279 

      (0,013) 
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Variabler  Modell A Modell B Modell C Modell D Modell E 

Små arbetsgivare och egenföretagare    1,129 

      (0,371) 

Förmän      1,004 

      (0,984) 

Kvalificerade Arbetare     1,137 

      (0,308) 

Stor social nätverk     1,944 

      (0,003) 

Måttlig social nätverk     2,251 

      (0,000) 

Litet social nätverk     1,695 

      (0,007) 

Bra matvana     1,219 

      (0,032) 

Lagom matvana     1,161 

      (0,162) 

Aldrig rökt      1,778 

      (0,000) 

Måttlig rökt      1,196 

      (0,076) 

Dricker ej      0,401 

      (0,000) 

Dricker sällan     0,593 

      (0,000) 

Dricker måttlig     0,874 

      (0,112) 

Nagelkerke R2 0,026 0,092 0,093 0,116 0,166 

 

Referenskategorierna är: ogift för variabeln civilstånd, kvinna för variabeln kön, inga barn för variabeln antal 

egna barn hemma, lågutbildad för variabeln högsta utbildningsnivå, lägre arbetare för variabeln egen EGP, inget 

nätverk för variabeln Sociala nätverk, ingen bra matvana för variabeln mat vanor, Röker för variabeln rökvanor 

och dricker för variabeln alkoholvanor. 
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Resultaten för interaktionsvariablerna (se tabell 3) visar att det inte förkommer någon 

signifikant effekt på hälsan av att vara i partnerskap och samtidigt vara hög/mellanutbildad. 

Resultaten var det samma när det gäller att ha barn och samtidigt att vara hög/mellanutbildad. 

Det betyder att civilstånden gift eller sambo inte har en större inverkan på hälsan bland lägre 

eller högre utbildade; i andra ord, partnerskapstatus kan inte kompensera för negativa effekten 

av låg utbildningsnivå. Även om resultatet var signifikant, skulle det fortfarande inte vara stor 

skillnad för att oddskvoterna är nära ett. Resultatet är det samma när det gäller föräldraskap 

och utbildningsnivå. 

 

Tabell 3: Logistisk regressionsanalys för interaktionsvariablerna partnerskap och 

hög/mellan utbildningsnivå, samt antal föräldraskap och hög/mellan utbildningsnivå. 

Signifikansnivån visas med egen kolumn i tabellen. 

Interaktionsvariabler  Signifikansnivå. Oddskvoter  

Partnerskap x Hög och mellan Utb. 0,695  0,941 

Föräldraskap x Hög och mellan Utb. 0,845  1,032 

______________________________________________________________________ 

Referenskategorierna är: ogifta, änka/änkling och skilda för variabeln partnerskap. Inga barn för variabeln antal 

föräldraskap. Låg utbildade för variabeln hög/mellan utbildningsnivå. 

Diskussion 

Ändamålet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan familjesituationen och hälsan, 

och vilka andra faktorer som påverkar sambandet. Problemet med hälsoskillnader mellan 

individerna i samhället är relaterad till vilken familjesituation individen har (Brown, 2000; 

Wu och Hart, 2002; Marcussen, 2005). Därför undersöker jag sambandet mellan 

familjesituationen, indikerad med variablerna civilstånd och antal egna barn hemma, och 

hälsan indikerad med självskattad allmänhälsa. Variablerna kön och ålder inkluderas redan i 

modell B, för att dessa variabler visade sig påverkar de undersökta sambanden, och just att 

inkludera dessa variabler i början hjälper mig att bli av med ett skensamband mellan de 

undersökta variablerna. Därefter lägger jag variablerna som kontrollerar för individens 

utbildning, klass, hälsorelaterade beteenden och sociala nätverk. Sist inkluderar jag 

interaktionstermer för att undersöka möjligheten till att sambandet mellan familjesituationen 
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och hälsan kommer att ändras enligt individens utbildningsnivå. Genom att undersöka 

sambandet mellan familjesituation och hälsa med hjälp av LNU 2000, kunde jag besvara 

uppsatsen frågeställning och de forskningsfrågor som jag har formulerat. Svaren som jag har 

fått kommer att presenteras och diskuteras nedan. 

 

Generellt sätt stämde svaren som jag har fått till stor del med de teorier som beskriver ämnet 

samt iakttagelserna som gjordes i de tidigare studierna. Uppsatsen visar att det förekommer 

alltid ett samband mellan familjesituation och hälsa, där har de som är gifta, sambo, änka och 

änkling mer god hälsa jämfört med dem som är ogifta (Brown, 2000; Wu och Hart, 2002; 

Marcussen, 2005). När det gäller hälsan av de frånskilda, finns det många förklaringar som 

kan tolka den dåliga hälsan, jämfört med de andra civilståndsformarna. Den första 

förklaringen är att de frånskilda individer har, jämfört med dem som är gifta eller sambo, haft 

dålig upplevelse av äktenskap som kan orsaka den dåliga hälsan, därmed har dåliga 

interaktioner i ett äktenskap större påverkan än positiva interaktioner (Carr och Springer, 

2010). Den andra förklaringen gäller den ekonomiska situationen hos de frånskilda, som är 

mindre stabil jämfört med de ogifta (Pudrovska m.fl., 2006; Cwikel m.fl., 2006), eller att de 

får negativa hälsoeffekter på grund av både ekonomiska problemen och barnuppfostrans 

påfrestningar som till exempel den frånskilda ensamföräldern lider av, jämfört med den som 

är gift eller sambo (Carr och Springer, 2010). Uppsatsen visade att individer som är i en form 

av partnerskap, har generellt sätt bättre hälsa än de ensamstående individerna, förutom hälsan 

för änkor och änklingar som inte stämde med de tidigare studierna. Detta beror på flera 

faktorer som exempelvis tiden då förlusten ägde rum, det vill säga när blev individen 

änka/änkling? (Kiston m. fl., 1989) på grund av att partner förlust är en stressfylld händelse 

som kan ha allvarliga, däremot främst tillfälliga negativa effekter, eller mycket små 

långsiktiga effekter på det subjektiva välbefinnandet (Harlow m.fl., 1991). 

 

När det gäller föräldraskap "den andra indikatorn för individens familjesituation" visade 

uppsatsen att det alltid har en positiv effekt på hälsan jämfört med att inte vara förälder 

(Ericsson and Ciarlo, 2000; Janzen och Muharjarine, 2003; Fokkema, 2002). Uppsatsen visar 

att det inte enbart föräldraskap som spelar roll, utan också antal barn gör det, däremot kan 

denna positiva effekt inte generaliseras till hela populationen när det gäller att ha mer än ett 

barn. Effekten av högt antal barn kan i sin tur stämma med en del tidigare forskning som visar 

att hög antal barn kan ha en negativ effekt på hälsan (Hewitt m.fl., 2006). Att den positiva 

hälsoeffekten inte stämde med föräldrar med flera barn, kan bero på att ökat antal barn 
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betyder att individen investerar mer tid i barnuppfostran än i studier (Rindfuss m.fl., 1980) 

och arbete, som leder till mindre bra ekonomi, kunskap och så vidare, det vill säga reducerar 

de positiva effekter av utbildning och arbete. 

 

Utbildningens effekt på hälsan är tydligt i uppsatsen, därmed har högre utbildningsnivåer 

positiv effekt på hälsan. Den positiva effekten är på grund av att utbildningen påverkar hälsan 

både direkt genom ökad kunskap och kompetens, samt indirekt genom individens arbete, 

ekonomi och vanor (Cutler och Lleras-Muney, 2006; Ross och Wu, 1995; Ross och Wu, 

1996). Det förklarar i sin tur varför effekten av utbildningen minskar i modell E tabell 2, där 

jag har använt mig av de andra faktorerna som påverkar hälsan. De kvarstående oddskvoterna 

för variablerna hög- och mellan utbildning i modell E visar den direkta påverkan som 

utbildningen har på hälsan, oberoende av individens klass, hälsorelaterade beteenden och 

sociala nätverk. 

 

Klassen, bestämd med individens socioekonomiska status, påverkar hälsan och desto högre 

klassen är desto mer god hälsa individen har. Det kan vara på grund flera faktorer, exempelvis 

att individer i högre klasser har mer tillgång till arbete än de i lägre klasser (Ross och Wu, 

1995; Ross och Wu, 1996), på det sättet kan de kontrollera sitt liv och samtidigt tillfredställa 

sina behov. När det gäller signifikant graden i resultatet, är bara de högsta klasserna 

signifikanta, för att denna kategori består av mer specificerade och homogena individer som 

har liknande levnadssätt, ekonomisk situation och så vidare. De lägre kategorierna är mycket 

blandade till exempel små arbetsgivare och egenföretagare är en kategori som beskriver 

hälsan hos både arbetsgivare som har anställda och de som inte har det, och samtidigt 

egenföretagare som har anställda och de som inte har det. Däremot visar den deskriptiva 

statistiken (se tabell 1), att procent andelen av de individer som har god hälsa stiger med den 

stigande klassen, där andelen individer med god hälsa är 80,4 % för den högsta klassen och 

64,5 % för den lägsta klassen. 

 

Uppsatsen visar vikten av att ha ett socialt nätverk och vilken positiv effekt det har på hälsan, 

på grund av den emotionella, psykiska och ekonomiska stöden som individen med ett socialt 

nätverk får (Berkman, 1995; Cobb, 1976). Sist vill jag ta upp resultaten av de hälsorelaterade 

beteenden, som stämde bra med de tidigare studierna, och som belyste vilka negativa effekter 

rökningen och dåliga matvanor har på hälsan (Cutler och Lieras-Munney, 2010). Endast 

resultatet för alkoholkonsumtion stämde inte alls med de tidigare studier som beskriver vilka 
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negativa effekter alkoholkonsumtion har på hälsan. Istället visar resultaten att desto mer 

alkohol individen konsumerar, desto mer god hälsa individen har. Orsaken kan bero på en 

selektionseffekt, det vill säga de som har god hälsa konsumerar mer alkohol än de som är 

sjuka (Bobak m.fl., 1998), på det sättet indikerar alkoholkonsumtionen god hälsa istället för 

dålig hälsa. 

 

När det gäller att kontrollera om sambandet mellan familjesituation och hälsa ändras enligt 

individens utbildningsnivå, är resultatet inte tillräckligt signifikant för att tyda på en 

interaktionseffekt mellan familjesituation och utbildningsnivå. Jag förväntade mig att de 

individer som är i partnerskap och samtidigt är högutbildade kommer att ha en ackumulerad 

hälsoeffekt och en högre nivå av godhälsa, jämfört med de andra individer som enbart är 

högutbildade eller är i partnerskap, men så var inte fallet. Teoretisk betyder det också att de 

negativa hälsoeffekterna av familjesituationen inte kan kompenseras av en högre 

utbildningsnivå. Det i sin tur stämmer inte med tidigare studier som påstår att den 

hälsoskyddande effekten av äktenskap och samboförhållande är enbart gällande för 

lågutbildade individer  (Pudrovska m.fl., 2006; Cwikel m.fl., 2006; Bartley m.fl., 1999). En 

orsak kan vara att det finns andra faktorer som påverkar hälsan och som jag inte har 

undersökt. När det gäller sambandet mellan föräldraskap och högre utbildningsnivå, visade 

inte uppsatsen att förekomsten av både dessa faktorer, hos en och samma individ, orsakar 

bättre hälsa. Det kan bero på, enligt tidigare studier, att dessa processer "att studera eller att 

skaffa barn" upphör varandra (Rindfuss m.fl., 1980) och därför kan inte individen ha alla de 

positiva effekter som var och en av dessa faktorer orsaker. Däremot finns det inget som säger 

emot de teorier som kopplar föräldraskap till bättre hälsa (Ericsson and Ciarlo, 2000; Janzen 

och Muharjarine, 2003; Fokkema, 2002), eller att hög utbildningsnivå ger bättre hälsa(Cutler 

och Lleras-Munney, 2006; Gottfredson, 1997; Ross och Wu, 1995). 

Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

De frågor som ställdes i början av uppsatsen blev besvarade till stor del, samt kan denna 

uppsats räknas som ett steg närmare mot att belysa orsakerna till de hälsoskillnader som 

existerar i samhället. De viktiga slutsatserna i uppsatsen kommer att presenteras nedan. Det 

förekommer skillnader i hälsan beroende på vilken civilstånd individen har, samt att 

äktenskap och samboförhållande fortfarande är en källa till bättre hälsa, jämfört med att vara 

ogift. Uppsatsen visar att föräldraskap och antal barn spelar en viktig roll i individens hälsa 
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med fördel till dem som har barn, samt att utbildningsnivån spelar en nyckel roll till att ha bra 

hälsa samt till att förfoga över kompetens, kunskaper och vanor som kan orsaka bättre hälsa. 

Uppsatsen visar också att hälsorelaterade beteenden som individerna väljer att utöva kan 

bestämma deras hälsa, samt att det sociala nätverket och storleken av detta nätverk påverkar 

också individens hälsa. Sist men inte minst visar uppsatsen att det fortfarande förekommer 

hälsoskillnader enligt kön där har kvinnor mindre bra hälsa än män. Just denna slutsats kan 

vara viktig för att undersöka vidare. Det är viktigt att fortsätta forskningen inom detta område 

och ställa mer frågor om sambanden mellan hälsan och familjesituationen med många mer 

indikatorer som kan belysa familjesituationen från andra synvinklar, för att kunna belysa de 

dolda faktorerna som kan påverkar hälsan. Det skulle vara intressant att undersöka mera 

faktorer som ekonomiska svårigheter, för att kunna undersöka närmare hur den ekonomiska 

situationen påverkar hälsan, samt sjukdomar (både fysiska och psykiska) som orsakar att 

människor inte kan jobba, för att kunna kontrollera för skillnaden mellan kausalitets och 

selektions förklaringar. 
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