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Sammanfattning 

Alla de länder som ingår i EU har ett gemensamt mål gällande utbildning, vilket är att 

alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter till en högre utbildning. 

Sverige har fått mycket beröm för de åtgärder som gjorts för att nå detta mål, men har 

dessa åtgärder uteslutit de negativa effekter som tidigare forskning har funnit att en 

skilsmässa har på barnen? Syftet med uppsatsen var att undersöka om föräldrarnas 

skilsmässa (och separation) har påverkat barnens val till vidareutbildning på universitet 

och/eller högskola. I uppsatsen undersöktes även om skilsmässan påverkade barnen 

olika mycket beroende på deras ålder när skilsmässan inträffade. Den data som 

användes i uppsatsen var registerdata från statistiska centralbyrån där personer födda 

1978 har studerats. Det teoretiska ramverket som låg till grund för tolkningen av 

uppsatsens resultat var Colemans resursteori. Kortfattat menar teorin att barn behöver 

både en bra relation till sina föräldrar och att de behöver spendera tid tillsammans med 

dem för att kunna använda föräldrarna som en resurs för att få kunskaper som kan vara 

nödvändiga för att göra bra ifrån sig i skolan. Resultaten visade att sannolikheten att 

studera vidare på universitet och/eller högskola var lägre om ens föräldrar var skilda. 

Däremot så fanns inget samband mellan barnens ålder när skilsmässan inträffade och 

sannolikheten att studera på universitet och/eller högskola.  

Nyckelord 

Registerdata, resurs, separation, skilsmässa, socialt kapital, utbildning.
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Inledning 

Skilsmässor blir allt vanligare och flera barn växer upp i hem utanför “kärnfamiljens” 

klassiska struktur (Ranehill, 2002; Havermans, Botterman & Matthijs, 2014; Jonsson & 

Gähler, 1997). Mycket forskning har genomförts kring skilsmässors effekter på deras barn 

och har konstaterat att barn med skilda föräldrar får sämre betyg i grundskolan och gymnasiet, 

sämre mental hälsa, är mindre engagerade i skolan, löper större risk för ekonomiska 

svårigheter och får mindre uppmärksamhet och tid med föräldrarna (Havermans et al., 2014; 

Amato, 2000; Amato, 2001; Anthony, DiPerna & Amato, 2014; Jonsson & Gähler, 1997). 

Annan forskning visar på att det endast är skilsmässor där föräldrarna har mycket konflikter 

som kan bidra till negativa utfall hos barnen, däremot om föräldrarna har en bra relation så 

påverkas barnen inte negativt av skilsmässan (Escapa, 2017). Hur barnen påverkas av en 

skilsmässa kan vara beroende på deras ålder när den inträffade har visat på mycket olika 

resultat där vissa studier finner att små barn påverkas mer negativt av en skilsmässa (Amato, 

2001) medan andra studier finner det omvända (Anthony, DiPerna & Amato, 1990). 

Dessvärre vilar majoriteten av forskningen kring detta ämne från USA, där samhället ser 

mycket annorlunda ut jämfört med Sverige (Jonsson & Gähler 1997; Anderson, 2014) vilket 

betyder att deras resultat kan vara svåra att tillämpa i svensk kontext. 

Vikten av denna fråga belyses av att Sverige strävar efter jämställdhet och att alla ska ha 

samma chans till utbildning och jobb oberoende familjebakgrund och uppväxt (Eurofound, 

2017). Om ett barn får dåliga betyg i skolan pga. familjeförhållanden, så ska det inte betyda 

att de ska missgynnas att gå vidare till universitet eller att deras chans till ett bra jobb minskar. 

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (2017) skaffar sig allt fler personer en 

eftergymnasial utbildning. År 2016 var eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre den 

vanligaste högsta utbildningsnivån bland personer 25-64 år vilket skulle kunna tyda på att 

uppväxtförhållanden och familjebakgrund inte längre spelar en avgörande roll för om 

personer vidareutbildar sig eller inte, utan att det är personens aktiva val som bestämmer 

detta. Men är det verkligen så? Även om det svenska samhället har förändrats så verkar de 

negativa effekterna av skilsmässor bestå (Gähler & Palmtag, 2015). Denna uppsats 

undersöker därför om familjebakgrund som familjestruktur under uppväxten och föräldrars 
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klass fortfarande spelar en betydande roll för om en person väljer att studera vidare på 

universitet eller högskola. 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en persons föräldrars skilsmässa kan vara av 

betydelse för om dessa personer väljer att vidareutbilda sig på universitet/högskola eller inte. 

Uppsatsen ämnar även undersöka om effekten av skilsmässan visar sig starkare eller svagare 

för om barnen var äldre eller yngre när den inträffade. Följande frågeställningar har 

formulerats för att besvara uppsatsens syfte. 

 Har föräldrarnas skilsmässor påverkat barns val av vidareutbildning till 

universitet/högskola? 

 Finns det skillnader i val av vidareutbildning för om skilsmässan skedde tidigare eller 

senare under barndomen? 

Avgränsningar 

Några av de avgränsningar som har gjorts baserat på den information som går att få ut av den 

data som används i uppsatsen är att endast personer som bodde med båda sina föräldrar vid år 

1980 ingick i analyserna. Detta på grund av att uppsatsen syftar till att mäta hur ett event 

under barndomen, som en skilsmässa kan påverka barnens val av vidareutbildning, och inte 

om personerna har bott med endast en förälder under hela uppväxten. Inte heller ingår barn 

där en eller båda av föräldrarna har antingen avlidit eller flyttat utomlands ingått eftersom 

dessa event också kan ha en stor inverkan på barnen. Uppsatsen är även avgränsad till att 

endast undersöka personer födda 1978. Detta gjordes dels på grund av att uppsatsen utgår från 

registerdata, vilket innebär att materialet är väldigt stort och omfattande även om endast en 

årskull studeras. Men även på grund av att dessa personer är över 35 år, vilket är då 

majoriteten har uppnått deras högsta utbildningsnivå (Eurofound, 2017). 

Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt där det teoretiska ramverket presenteras och redogörs för 

som sedan följs av ett avsnitt med tidigare forskning. Efter detta kommer ett metodavsnitt där 

uppsatsens datamaterial och operationaliseringar redovisas för, följt av den valda metoden. 
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Därefter inleds ett resultatavsnitt där deskriptiv statistik över samtliga variabler presenteras 

som följs av bivariata och multivariata logistiska regressionsanalyser med 

universitet/högskoleutbildning som beroende variabel. Avsnittet avslutas med en analys av 

resultaten. I uppsatsens sista avsnitt förs en diskussion kring resultaten som avslutas med en 

kritisk reflektion och förslag till framtida forskning.  

Teori och tidigare forskning 

Den teori som kommer att presenteras i detta avsnitt är Colemans resursteori. Colemans 

resursteori kan användas för att förstå hur relationen mellan förälder och barn är nödvändig 

för en överföring av kunskaper från förälder till barn och hur ett event som en skilsmässa kan 

minska denna överföring av kunskaper. 

Begrepp 

Skilsmässa 

I denna uppsats används begreppet skilsmässa inte bara för gifta par som genomgått en 

officiell separation, utan även par som var samboende men som flyttade isär. Anledningen till 

varför ingen distinktion mellan dessa två görs är för att studier har visat att både en skilsmässa 

och en separation uppvisar mycket lika effekter, speciellt i Europa (Amato, 2003). Ordet 

skilsmässa kommer därmed användas genom hela uppsatsen för enkelhetens skull. 

Teori 

Colemans resursteori 

Följande avsnitt kommer att redogöra för Colemans teori om det sociala kapitalets roll i 

skapandet av humankapitalet. Coleman (1988) definierar socialt kapital i sin analys som en 

mängd enheter med två gemensamma element: alla är en del av den sociala strukturen och 

underlättar handlingar för vissa aktörer. Han menar på att socialt kapital som används som en 

resurs är en form av rationellt handlande, alltså att varje aktör har kontroll över en viss resurs 
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och att resurser som är av intresse finns tillgängliga för aktören. Något som är unikt för det 

sociala kapitalet är att det, till skillnad från andra kapital, inte existerar inom en viss aktör 

eller objekt, utan kapitalet existerar inom relationerna mellan olika aktörer (ibid.). Till 

exempel kan ett barn använda sin sociala relation till sina föräldrar för att få tillgång till 

kunskaper som föräldrarna redan besitter. Genom att barnet använde sitt sociala kapital har 

hen nu även fått tillgång till ett annat kapital, nämligen humankapital. Humankapital kan man 

se som kunskaper och information som olika aktörer besitter, till exempel en formell 

utbildning eller allmän kunskap (ibid.). För att förtydliga hur ett barn använder sig av sitt 

sociala kapital kan till exempel vara deras nyfikenhet när de ställer tusen “varför då?” frågor 

till föräldrarna eller när de ber om läxhjälp. 

Tre typer av socialt kapital 

Coleman (ibid.) undersöker tre former av socialt kapital: förpliktelser och förväntningar, 

informationskanaler och sociala normer. Denna uppsats kommer att fokusera på socialt 

kapital som informationskanaler, men de andra formerna kommer ändå att kortfattat 

redogöras för i detta stycke. Den första formen av socialt kapital, förpliktelser och 

förväntningar, menar han på är att när en person utför en tjänst för en annan person så skapas 

det förväntningar hos den första personen och en skyldighet hos den andra där den andra 

personen behöver återbetala tjänsten för att inte skada relationen mellan dessa två personer 

(ibid.). Den andra formen av socialt kapital som Coleman (ibid.) undersöker är sociala 

normer. Här menar han att sociala normer som är verksamma i samhället kan generera starka, 

men ibland ömtåliga sociala kapital som kan resultera i bra och användbara belöningar. Till 

exempel om en norm är att barnen ska göra bättre ifrån sig än sina föräldrar, som bättre jobb, 

högre utbildning m.m. så kan den användbara belöningen i detta fall vara att personerna kan 

få bättre levnadsförhållanden och i sin tur ge sina barn bättre förutsättningar. Den tredje 

formen av socialt kapital är informationskanaler. Här menar Coleman (ibid.) att aktörer kan 

använda sina sociala relationer, om det så är till föräldrar, vänner, lärare m.fl. för att få 

tillgång till information eller kunskaper som andra aktörer besitter. Det sociala kapitalet 

används här som en bro, eller en kanal för att få tillgång till humankapital. Detta är något som 

barn använder sig väldigt mycket av till exempel när de går till sina föräldrar för att be om 

hjälp med läxor eller lära dem knyta skorna osv. Om den sociala relationen mellan till 

exempel förälder och barn är dålig kan ett barn välja att inte gå till föräldern för hjälp eller 

information, vilket leder till att barnet går miste om potentiell kunskap (ibid.). Även det 
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omvända gäller då om en förälder inte är engagerad eller har tid att hjälpa sitt barn kan de inte 

heller ge barnet de kunskaper som föräldern besitter (ibid.). 

Enligt Coleman (ibid.) så är socialt kapital extra viktigt för barn och deras utbyte till 

humankapital. Han menar att både det sociala kapitalet inom familjen och det sociala kapitalet 

inom andra gemenskaper bidrar till barns prestationer i skolan och allmänbildning. 

Tre typer av resurser 

Coleman (ibid.) berättar om tre typer av resurser som finns inom familjen som är viktiga för 

barn och deras resultat i skolan. Dessa resurser är finansiell, human och social resurs där 

finansiell resurs betyder familjens inkomst och ekonomiska tillgångar. Finansiell resurs menas 

kunna bidra till materiella nödvändigheter, såsom skolböcker, dator m.m. men även kunna 

bidra med studieplats samt att pengar ofta brukar vara en bov inom familjekonflikter (ibid.). 

Familjens humanresurs betyder föräldrarnas utbildning (ofta räknad i antal utbildningsår), 

som kan vara till hjälp för barns kognitiva inlärning. Familjens sociala resurs kan förklaras 

och användas på flera sätt, men två av dem sätten som används för att stödja barns kognitiva 

inlärning är delvis tiden som föräldrar spenderar tillsammans med barnen med intellektuella 

saker och delvis den insats och uppmärksamhet som föräldrarna är villiga att lägga på barnen 

för att hjälpa dem (ibid.). Det Coleman (ibid.) menar här är alltså att föräldrarnas 

utbildningsnivå spelar en faktisk roll för barnens resultat i skolan, men bara om det råder en 

bra social relation mellan barn och förälder. Om relationen mellan förälder och barn är dålig, 

eller om föräldern spenderar den mesta tiden någon annanstans än med barnet så blir det 

mycket svårare att föra över föräldrarnas humankapital till barnet. Det är av denna anledning 

som familjer med mycket lite humankapital fortfarande kan se till att deras barn gör bra ifrån 

sig i skolan för att de bidrar med väldigt mycket socialt kapital (till exempel i form av 

förväntningar). 

Men det sociala kapital som är användbart och nödvändigt för barns prestationer i skolan 

finns inte bara inom familjen (ibid.). Den kan även finnas inom och mellan olika 

gemenskaper. Till exempel för en familj som flyttar kan detta medföra att barnet tvingas byta 

skola och kan få som följd att de tappa relation till gemenskapen, vilket kan i detta fall vara 

vänner, lärare och skolkamrater. Detta tvingar barnet att bygga upp ett nytt socialt kapital i 

den nya skolan. 
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer den tidigare forskning som varit relevant för denna uppsats att 

presenteras. Avsnittet börjar med att förklara översiktligt varför det är viktigt med utbildning, 

för att sedan gå in på hur olika familjestrukturer påverkar barnens utbildning. Avslutningsvis 

går forskningen in djupare på hur ett event som en skilsmässa kan påverka ett barns 

prestationer i skolan, om barnens ålder vid tidpunkten då skilsmässan inträffade ger olika 

resultat och om vilka samhällsgrupper som har en större tendens att skilja sig. 

Utbildningen är en viktig del för framtiden 

Utbildningsnivån är en av de viktigaste faktorerna för vilken social klass en individ kommer 

att tillhöra som vuxen (Ranehill, 2002). Detta på grund av att dagens kunskapssamhälle ställer 

många krav och utmaningar på såväl individens utbildningsnivå och kunskapsnivå. Personer 

som väljer att skaffa sig en högre utbildning tenderar att också få bättre möjligheter på 

arbetsmarknaden medan personer med lägre utbildning tenderar att få sämre jobbförhållanden 

och lägre inkomster, vilket ofta leder till sämre hälsa (OCED, 2013). 

Familjestruktur påverkar utbildning 

I Sverige har skolväsendet genomgått flera reformer för att minska den sociala klassens 

betydelse när det kommer till vilka som väljer att studera vidare på universitet och högskola 

(Erikson & Jonsson, 1996). Trots dessa reformer så finner Erikson och Jonsson (Ibid.) att 

social klass fortfarande har en viss betydelse, även om den dels har minskat. Men denna 

minskning verkar inte bero helt på de reformer som gjorts, andra länder som genomgått 

liknande reformer finner inte att den sociala klassens betydelse har minskat. Därför menar 

Erikson och Jonsson (ibid.) att det är andra förändrade samhälleliga faktorer, som till exempel 

minskade inkomstskillnader och ökad ekonomisk säkerhet som har lett till att flera personer 

från lägre sociala klasser har börjat studera på universitet och högskolor i Sverige. 

Enligt en rapport från skolverket (2013) så har föräldrarnas socioekonomiska status en 

betydande roll för om barnen väljer att studera vidare på högre nivå. Barn från högre sociala 

klasser tenderar att prestera bättre i skolan (Erikson & Jonsson, 2002) men även ha högre 

ambitioner då barn tenderar att använda sina föräldrar som referens när det kommer till 

utbildning och yrkesval (Hammarström, 1996). Alltså har hemförhållanden och barns relation 

till föräldrarna en betydande roll för om de väljer att studera vidare (Erikson & Jonsson, 1993; 

2002). 
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Skilsmässor påverkar barnen 

Även när socioekonomiska aspekter konstanthålls för så finner Jonsson och Gähler (1997) i 

deras studie, gjord på elever från svenska skolor, att skilsmässor fortfarande har en liten effekt 

för om barn väljer att studera vidare på gymnasiet eller inte. De menar på att en viktig 

mekanism till detta kan vara att förlusten av en förälder (speciellt om den förälder som lämnar 

hemmet har en högre socioekonomisk status) så minskar barnets sociala kapital och 

aspirationer till studier. I flera studier (se Erikson & Jonsson, 1993; Simonsson & Sandström, 

2011) så innebär skilsmässa ofta en klassresa nedåt eftersom barn tenderar att leva med 

modern som traditionellt sett har kortare utbildning och sämre ekonomiska resurser. Även om 

detta är något som ser ut att förändras då fler kvinnor väljer att studera på universitet i dag 

(SCB, 2007) så är mödrarna som ingår i det data som används i denna uppsats födda innan 

1970-talet, då män var generellt högre utbildade än kvinnor. 

En studie gjord i Belgien av Havermans et al. (2014) finner att barn som bor med båda sina 

föräldrar och har en bra relation till dem och där föräldrarna har en god relation med varandra, 

är mer positivt motiverade till skolan än barn med en sämre relation till föräldrarna. Däremot 

så fann de inga signifikanta resultat om att ekonomiska resurser eller att föräldrarnas 

utbildningsnivå påverkar barns motivation till skolan. Studien finner också att barn med skilda 

föräldrar tenderar att ha mer finansiella problem hemma som då också påverkar relationerna 

mellan barn och föräldrar och mellan föräldrarna vilket påverkar barns motivation till skolan 

negativt. Escapa (2017) genomförde en studie i Spanien där hon undersökte betygen hos barn 

i åldrarna 13-16 år och skiljde på om föräldrarna hade många konflikter innan skilsmässan 

eller inte. Resultat visade att om föräldrarna inte bråkade eller inte hade många konflikter så 

påverkas inte barnens betyg av en skilsmässa medan om föräldrarna hade många konflikter så 

hade barnen sämre betyg. 

Effekten av när skilsmässan inträffade verkar ge olika resultat i olika studier. Till exempel 

finner Amato (2001) att små barn blir mer påverkade av en skilsmässa. Andra studier finner 

inte något samband mellan barnens ålder när skilsmässan inträffade och barns betyg i 

grundskolan och gymnasiet samt deras motivation och inställning till skolan (se Mednick, 

Backer, Reznick & Hocevar, 1990). Däremot så fann Anthony, DiPerna och Amato (2014) i 

deras studie att effekten av skilsmässan ökade med tiden, alltså ju äldre barnen var när 

skilsmässan inträffade desto sämre var deras akademiska prestationer. 
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Vad kan vara andra orsaker till att skilsmässobarn tenderar att få sämre betyg och vara mindre 

motiverade till skolan? Härkönen & Dronkers (2006) studie visade att föräldrar med en lägre 

utbildningsnivå tenderar att skilja sig i större utsträckning än föräldrar med högre utbildning 

vilket även stöds av en studie gjord av Havermans et al. (2014). Föräldrars utbildningsnivå 

har visat sig vara en betydande faktor till om barn både får bättre betyg i grundskolan och 

gymnasiet men det har även visat sig vara av stor betydelse för om barn väljer att studera 

vidare på universitet eller högskola (OECD, 2013). Detta kan vara en indikator på att det inte 

är skilsmässan per sig som påverkar barnen negativt, utan det kan vara vilka personer som 

väljer att skilja sig (Härkönen & Dronkers, 2006).  

Hypoteser 

Baserat på den tidigare forskningen och Colemans resursteori formuleras två hypoteser som 

ligger i linje med syftet för denna studie. Enligt den tidigare forskningen påverkar skilsmässor 

barn negativt på ett flertal olika sätt och speciellt deras prestationer i skolan. Hypotesen är 

formulerad på ett sådant sätt att det som undersökts är om dessa negativa effekter lever vidare 

även upp i vuxen ålder. Colemans resursteori används här för att beskriva hur förlusten av en 

förälder i hushållet under uppväxten kan leda till att barnen förlorar en viktig källa till 

kunskaper och information. Föräldrar besitter viktiga kunskaper som kan vara användbara för 

barns prestationer i skolan, speciellt om den föräldern som lämnar hushållet har högre 

utbildning och en högre klassposition.  

Valet för riktningen av den andra hypotesen är baserad på Colemans resursteori där om en 

skilsmässa sker tidigt i barnets uppväxt har denne person förlorat mer resurser (tid 

tillsammans med båda föräldrarna). Barnet riskerar även att ha en mindre nära relation till ena 

föräldern än ett barn vars föräldrar skilde sig senare. 

H1: Personer som växte upp med skilda föräldrar har i mindre utsträckning utbildat sig på 

universitet/högskola jämfört med personer som växte upp med icke skilda föräldrar. 

H2: Effekten av skilsmässan visar sig starkare om barnen var yngre när skilsmässan inträffade 

jämfört med om de var äldre. 
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Metod & data 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse av den datainsamlingsmetod som används för 

uppsatsen samt för de urval och avgränsningar som gjorts. Sedan följer ett stycke där 

variablerna presenteras och hur de har operationaliserats. Avslutningsvis förs en kritisk 

diskussion om vald analysmetod. Analysmetoden som används i denna uppsats är logistisk 

regressionsanalys som är att föredra då den beroende variabeln är dikotom (Djurfeldt & 

Barmark 2009). 

Datainsamlingsmetod & urval 

Datamaterialet som används i denna uppsats samlades in av statistiska centralbyrån och 

bestod av fyra olika registerdata. De registerdata som ingick i studien var bland annat folk- 

och bostadsräkningen (FoB) från åren 1980, 1985 och 1990 som är en totalundersökning över 

den svenska befolkningen. De fjärde data som ingick var STATIV2016 som är en 

longitudinell databas med samtliga folkbokförda i Sverige. Tack vare att uppsatsen utgår från 

registerdata så är risken för täckningsfel mycket liten. Det finns två typer av täckningsfel, 

undertäckning och övertäckning. Undertäckning innebär att personer som borde vara med i 

urvalsramen inte finns med och övertäckning innebär att personer som inte borde vara med i 

urvalsramen är med (Dahlström, 2011). Registerdata har även en del svagheter där en av 

dessa svagheter i den data som används för denna uppsats är att personer med föräldrar som 

flyttat utanför Sverige inte kommer med. Sedan ställs heller inga frågor i registerdata som kan 

ge plats för subjektiva tolkningar som till exempel “hur var din relation till dina 

föräldrar/barn?”.  

Urvalsramen för denna uppsats består av personer födda 1978 och var folkbokförda i Sverige 

under 2016. Dessa personer var även tvungna att återfinnas i samtliga registerdata. Efter dessa 

kriterier upprätthölls återstod 86153 individer i datasetet. Valet av att avgränsa materialet till 

personer födda 1978 var dels för att få ett mindre och mer hanterbart datamaterial och dels för 

att personer över 35 år sägs ha nått en “mognad yrkesställning” och majoriteten har då uppnått 

deras högsta utbildningsnivå (Eurofound, 2017). Då uppsatsen ämnar undersöka effekten av 

en skilsmässa så har även alla individer där något av följande kriterier stämmer blivit 

borttagna från datasetet: en eller båda av föräldrarna saknas, de bodde med en förälder redan 
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innan 1980, föräldrarna flyttade ihop igen. Om en eller båda föräldrar har antingen avlidit 

eller utvandrat så har det blivit registrerat som “förälder saknas” och har därmed också blivit 

exkluderade från datasetet. I datasetet som används så görs ingen distinktion mellan gifta par 

och samboende par eftersom studier har visat att både en skilsmässa och en separation 

uppvisar mycket lika effekter, speciellt i Europa (Amato, 2003). 

Dessutom är även reliabiliteten mycket hög då reliabilitet handlar i grunden om frågor som 

rör måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Låg reliabilitet är ett problem mer 

vanligt vid tvetydiga svarsalternativ eller otydligt formulerade intervjufrågor, vilket är mycket 

ovanligt i registerdata (Bryman 2011; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Etiska aspekter 

Den data som används i denna uppsats har blivit etikprövad och fått ett godkännande av en 

etiknämnd. Denna uppsats har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då det inte går att 

identifiera personerna som ingår i studien vilket betyder att ingen har kommit till skada eller 

behöver känna sig kränkt (vetenskapsrådet, 2002). Även samtyckeskravet har tagits hänsyn 

till då respondenterna kan välja att inte svara på vissa frågor (ibid.), detta ökar dock det 

interna bortfallet. 

Bortfall 

Externt bortfall är oftast mycket mer vanligt vid enkätutskick där respondenterna själva 

ansvarar för att svara och skicka in enkäten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Ett stort 

bortfall kan öka risken för mätfel vilket kan medföa att resultaten från undersökningar inte 

stämmer överens med verkligheten (ibid.). Då materialet för denna uppsats utgår från 

registerdata är det externa bortfallet mycket lågt. Däremot är det interna bortfallet ett större 

problem i registerdata eftersom respondenterna väljer om de vill svara på vissa frågor eller 

inte (ibid.). Det interna bortfallet som råder i de aktuella data redovisas i Tabell 1 med två 

paneler där den första redovisar det totala bortfallet inom gruppen för hypotes 1 och den andra 

redovisar det totala bortfallet inom gruppen för hypotes 2. För båda grupperna handlar det om 

ett bortfall på ca. 50%. 
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Tabell 1. Internt bortfall. 

   

 Total (internt bortfall %) 

   

Panel A: Internt bortfall, hypotes 1 

   

Kön 86153   (0%) 

Har studerat på uni/högskola 85699  (0,5%) 

Har skilda föräldrar 73546  (14,6%) 

Faderns klasstillhörighet 60114  (30,2%) 

Moderns klasstillhörighet 52288  (39,3%) 

Faderns utbildningsnivå 45858 (46,7%) 

Moderns utbildningsnivå 43131 (49,9%) 

 

   

Panel B: Internt bortfall, hypotes 2 

   

Kön 12816 (0%) 

Har studerat på uni/högskola 12746 (0,5%) 

Skilsmässa inträffade 12746 (0,5%) 

Vilken förälder barnet bor hos år 1990 12419 (3,1%) 

Faderns klasstillhörighet 9258  (27,7%) 

Moderns klasstillhörighet 7810  (39,0%) 

Faderns utbildningsnivå 6503 (49,2%) 

   

Tabellen har sammanställts av författaren. 

Variabler och operationalisering 

I följande stycke kommer de variabler som används i analyserna redovisas för hur dem 

samlades in och hur dem har operationaliserats.  
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Beroende variabel 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om personer har studerat vidare på universitet 

eller högskola, vilket gjorde att den beroende variabeln för både H1 och H2 blev 

utbildningsnivå. Variabeln mättes utifrån SUN2000 på en aggregerad nivå med 7 alternativ 

som sträcker sig från förgymnasial utbildning kortare än 9 år till forskarutbildning.  

Variabeln kodades sedan om till en dummyvariabel där utbildning motsvarande 3 årigt 

gymnasium eller kortare kodades som “0”, vilket betyder att de inte har studerat vidare, och 

utbildning som motsvarar någon form av eftergymnasial utbildning kodades som “1”, som 

betyder att de har studerat vidare. 

Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln för H1 var skilsmässa. Denna variabel var härledd och skapad 

utifrån barnets och föräldrarnas lägenhetsnummer för åren 1980, 1985 och 1990. Variabeln 

kodades sedan om till en dummyvariabel där “1” är om föräldrarna inte har skilt sig och “0” 

om dem har skilt sig.  

För den oberoende variabeln för H2 går inte att veta utifrån de data som används i uppsatsen 

exakt när skilsmässan ägde rum. De grupperingar som har gjorts är skilsmässa inträffade när 

barnen var i åldern 2-7 år och 8-12 år. Då datamaterialet endast sträcker sig till år 1990 så går 

det inte att veta om en skilsmässa skedde efter barnen var 12 år. Detta kan påverka resultaten 

då en del studier menar på att en skilsmässa som inträffar ganska nära ett viktigt val, som val 

att studera vidare på gymnasiet, påverkar barnen mer negativt än om den inträffar långt innan 

ett sådant val (Jonsson & Gähler, 1997). 

Kontrollvariabler  

Följande variabler har inkluderats som kontrollvariabler då tidigare forskning visar på att 

dessa variabler kan vara bidragande faktorer för att förklara om en person väljer att studera 

vidare på universitet eller högskola. Genom att inkludera dessa variabler minskar risken att 

dra felaktiga slutsatser om huvudsambandet (Djurfeldt Larsson & Stjärnhagen, 2010). En av 

dessa felaktiga slutsatser som kan dras om kontrollvariabler inte inkluderas är att det finns ett 

samband även om det kanske egentligen inte gör det, vilket brukar kallas för ett skensamband 

(Ibid.). 
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Variabeln kön har inkluderats eftersom statistik har visat att fler kvinnor än män väljer att 

vidareutbilda sig (SCB, 2017). Även föräldrarnas klasstillhörighet och utbildningsnivå har 

visat sig ha en mycket stor betydelse för om en person väljer att studera vidare på universitet 

eller högskola (Skolverket, 2013). Variabeln som indikerar om ett barn bodde med sin mor 

eller far är inkluderad eftersom många barn flyttar med sin mamma efter en skilsmässa som 

traditionellt sett har varit mindre utbildad och haft lägre klassposition än pappan (Erikson & 

Jonsson, 1993; Simonsson & Sandström, 2011). 

Kön 

Kön är en dikotom variabel där man är kodad som “1” och kvinna är kodad som “0”. 

Bor med far eller mor 

Denna variabel visar om barnet bodde med sin mor eller far år 1990. Där “0” betyder att de 

bodde med fadern och “1” med modern. 

Föräldrars klass 

För att mäta föräldrarnas klass har den socioekonomiska indelningen (SEI) används. SEI 

fanns som en variabel i alla tre FoB men det är variabeln från FoB90 som används i denna 

uppsats. Detta är för att variabeln som används i FoB80 är kodad enligt en äldre version av 

SEI med en indelning som skiljer sig från den indelningen som används idag och variabeln i 

FoB85 hade ett större bortfall än FoB90 (18% för mor och 7,2% för far i FoB85 och 11% för 

mor och 8,7% för far i FoB90). Företagare och lantbrukare har exluderats för att dessa 

grupper är mycket små jämfört med de andra. Variabeln har kodats om där värdet “3” är 

arbetare, “2” lägre tjänsteman, “1” tjänsteman på mellannivå och “0” är högre tjänsteman. 

Variabeln blir behandlad som en dummyvariabel i SAS 9.4 där arbetare används som 

referenskategori.  

Föräldrars utbildning 

Föräldrarnas utbildningsnivå har mätts på samma sätt som barnens utbildningsnivå, men har 

här kodats om där “2” är grundskoleutbildning, “1” gymnasieutbildning och “0” är 

eftergymnasial utbildning. På samma sätt som ovan nämnda variabel behandlas även denna 

som en dummyvariabel i statistikprogrammet med grundskoleutbildning som 

referenskategori. 
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Önskvärda variabler 

Några variabler som hade varit önskvärda att ingå i analyserna är bland annat en variabel som 

indikerar om en styvförälder flyttar in. Denna variabel hade varit intressant att inkludera 

eftersom forskning har visat på att förändringar i familjestrukturen påverkar barnen genom att 

de kan bli stressade och deprimerade vilket kan leda till sämre prestationer i skolan (Amato, 

2001). En annan variabel som hade varit av intresse för denna uppsats är folkbokföring för 

varje år från då att barnen föds till att de är 18 år. Denna variabel skulle öka precisionen för 

om barnens ålder när skilsmässan inträffade var av betydelse. Samt en variabel som indikerar 

om det rådde många konflikter mellan föräldrarna innan skilsmässan eller inte, då forskning 

har visat att detta är av betydelse för barns akademiska prestationer (Escapa, 2017). 

Analysmetod 

Uppsatsen har en kvantitativ metod och en deduktiv ansat, vilket betyder att den är teori- och 

hypotesdriven (Bryman, 2011). Utifrån den teori och tidigare forskning som redogjorts för i 

tidigare avsnitt ämnar uppsatsen att testa två hypoteser med syfte att undersöka om 

skilsmässor har påverkat deras barns val av vidareutbildning. Då det redan existerar mycket 

forskning och dokumenterat material kring dessa frågor blev valet för att göra en kvantitativ 

undersökning enkel då det även blir enklare att jämföra resultaten från denna uppsats mot 

andra studier (Edling & Hedström, 2003). Dessutom är syftet för denna uppsats att få bredare 

kunskaper kring forskningsområdet och inte en djupare förståelse. Då den beroende variabeln 

är binär valdes logistisk regressionsanalys som metod för att undersöka ett eventuellt samband 

mellan föräldrars skilsmässa och barns val av vidareutbildning som utfördes i 

statistikprogrammet SAS 9.4. Med hjälp av logistisk regressionsanalys testas samtliga 

oberoende variabler mot den beroende variabeln för att beräkna sannolikheten att värdet på 

den beroende variabeln är 1 när värdena på de oberoende variablerna har kontrollerats för 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Måttet som visas i regressionsanalyserna är oddskvoter. 

Oddskvoter uttrycker en procentuell förändring i oddset (Edling & Hedström, 2003). Om 

oddskvoten överstiger 1 är sambandet positivt och om oddskvoten understiger 1 är det ett 

negativt samband (Djurfeldt & Barmark, 2009). Något som är viktigt att tänka på är om 

statistikprogrammet sätter det högsta eller lägsta värdet som referens i analysen. De analyser 

som genomförs i denna uppsats har det högsta värdet angetts som referens. R2 används för att 

ge ett mått på hur mycket bättre de oberoende variablerna kan predicera den beroende 
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variabeln jämfört med att endast studera medelvärdet av den beroende variabeln (Edling & 

Hedström, 2003).  

Samtliga variabler testades för multikollinearitet, vilket uppstår när två eller fler variabler är 

högt korrelerade med varandra vilket ökar standardfelen och ger mer osäkra skattningar 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Inga utav variablerna uppvisar på denna typ av problem då 

samtliga variabler låg under det kritiska värdet på Rk2-värdet på 0,75 (ibid.). 

Resultat 

I den första delen av detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik över samtliga variabler som 

ingår i analyserna. Sedan presenteras resultaten av de hypotesprövningar som ska besvara 

uppsatsens frågeställningar, vilka kommer att presenteras med hjälp av både bivariata och 

multivariata logistiska regressionsanalyser. Avsnittet avslutas med en analys av resultaten.  

Deskriptiv statistik, hypotes 1 

Beroende variabel 

Den beroende variabeln för denna uppsats är om respondenten har studerat vidare på 

universitet eller högskola. Som går att utläsas i Tabell 2 har 56,2% av respondenterna studerat 

vidare på universitet eller högskola. Av de respondenter vars föräldrar är skilda har endast 

44,7% vidareutbildat sig medan 55,3% av dem inte har det.  

Kontrollvariabler 

Könsfördelningen i denna data är 51,2% män och 48,8% kvinnor, vilket är mycket jämt och 

betyder att det inte råder en snedfördelning i den använda data. Det råder ingen större skillnad 

mellan kön och att ha skilda eller icke skilda föräldrar. 

Klasstillhörigheten som respondenternas föräldrar tillhör visar att 42,9% av fäderna är 

arbetare, 11,1% är lägre tjänstemän, 23,9% är tjänstemän på mellannivå och 22,1% är högre 

tjänstemän. 43,5% av respondenternas mödrar är klassade som arbetare, 22,1% är lägre 

tjänstemän, 24,9% är tjänstemän på mellannivå och 9,5% är högre tjänstemän. Tidigare 
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forskning indikerar på att fler lågutbildade personer genomgår en skilsmässa i jämförelse med 

högutbildade personer (Härkönen & Dronkers, 2006), vilket i deras mening skulle vara en 

förklaring till varför skilsmässobarn är mindre utbildade. Tabellen delar upp föräldrar mellan 

de som är skilda från föräldrar som inte är skilda för att undersöka om det råder olikheter i 

detta dataset. 

Som går att utläsa i Tabell 2 är det, av fäderna, fler arbetare som skiljer sig (49,5% skilda 

jämfört med 41,8% icke skilda) än högre tjänstemän som skiljer sig (17,3% skilda jämfört 

med 22,9% icke skilda). Samma mönster följer även hos mödrarna där 47,5% av de skilda 

mödrarna är arbetare jämfört med 42,9% av de icke skilda mödrarna. Utav dem som är högre 

tjänstemän är 8,8% skilda och 9,6% icke skilda. 

När det kommer till föräldrarnas utbildning visar det sig att fler mödrar (35,5%) än fäder 

(31,3%) har en eftergymnasial utbildning. Även fler mödrar (48,6%) än fäder (43,7%) har en 

gymnasial utbildning. 15,9% av mödrarna och 25,0% av fäderna har endast en 

grundskoleutbildning. Utav de fäder som har grundskoleutbildning har 26,1% skilt sig medan 

24,8% har inte skilt sig. Även hos mödrarna med grundskoleutbildning är det något fler som 

är skilda (16,5%) än icke skilda (15,8%). För föräldrar med en eftergymnasial utbildning är 

26,8% av fäderna skilda medan 32,0% inte är det. 30,5% av mödrarna är skilda medan 36,4% 

av mödrarna inte är skilda. 

Resultaten verkar stämma med tidigare forskning om att fler lågutbildade personer skiljer sig 

jämfört med högutbildade, men det råder knappast om en övervägande majoritet, vilket inte 

skulle kunna användas som argument till varför barn med skilda föräldrar gör sämre ifrån sig i 

skolan. 

Tabell 2. Deskriptiv statistik över variabler till hypotes 1. 

Variabel Skild (valid%) Ej skild (valid%) Total (valid %) 

Har studerat på universitet/ 

högskola 

    

Ja 2753 (44,7%) 21497 (58,1%) 24250 (56,2%)  

Nej 3402 (55,3%) 15479 (41,9%) 18881 (43,8%)  

Kön     

Kvinna 3019 (49,0%) 18001 (48,7%) 21027 (48,8%)  
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Man 3136 (51,0%) 18968 (51,3%) 22104 (51,2%)  

Faderns klasstillhörighet     

Arbetare 3047 (49,5%) 15451 (41,8%) 18498 (42,9%)  

Lägre tjänsteman 736 (12,0%) 4056 (11,0%) 4792 (11,1%)  

Tjänsteman på mellannivå 1305 (21,2%) 8996 (24,3%) 10301 (23,9%)  

Högre tjänsteman 1067 (17,3%) 8473 (22,9%) 9540 (22,1%)  

Moderns klasstillhörighet     

Arbetare 2921 (47,5%) 15861 (42,9%) 18782 (43,5%)  

Lägre tjänsteman 1411 (22,9%) 8119 (22,0%) 9530 (22,1%)  

Tjänsteman på mellannivå 1281 (20,8%) 9458 (25,6%) 10739 (24,9%)  

Högre tjänsteman 542 (8,8%) 3538 (9,6%) 4080 (9,5%)  

Faderns utbildningsnivå     

Grundskoleutbildning 1604 (26,1%) 9169 (24,8%) 10773 (25,0%)  

Gymnasieutbildning 2900 (47,1%) 15959 (43,2%) 18859 (43,7%)  

Eftergymnasial utbildning 1651 (26,8%) 11848 (32,0%) 13499 (31,3%)  

Moderns utbildningsnivå     

Grundskoleutbildning 1015 (16,5%) 5842 (15,8%) 6857 (15,9%)  

Gymnasieutbildning 3261 (53,0%) 17682 (47,8%) 20943 (48,6%)  

Eftergymnasial utbildning 1879 (30,5%) 13452 (36,4%) 15331 (35,5%)  

Total 6155 (14,3%) 36976 (85,7%) 43131 (100%)  

Tabellen har sammanställts av författaren. 

Deskriptiv statistik, hypotes 2 

I Tabell 3 ingår endas de personer som har genomgått en skilsmässa och den deskriptiva 

analysen har delat upp respondenterna mellan män och kvinnor för att få en överblick om det 

råder några skillnader. 
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Beroende variabel 

Enligt statistik från SCB (2017) är det fler kvinnor än män som väljer att studera vidare på 

universitet/högskola. I Tabell 3 går det att se att samma mönster även gäller om personer har 

skilda föräldrar. 53,9% av kvinnorna har studerat vidare medan endast 35,9% av männen har 

gjort detsamma. Totalt har 44,7% av respondenterna studerat vidare medan 55,3% inte har 

det.  

Oberoende variabel 

Variabeln som indikerar om föräldrarna skilde sig när barnet var mellan 2-7 år (1985) eller 8-

12 år (1990) visar på att 54,7% av skilsmässorna skedde när barnen var 2-7 år och 45,3% 

skedde när barnen var 8-12 år. Det råder inga större skillnader mellan män och kvinnor. 

Kontrollvariabler 

I Tabell 3 går det att se att 81,6% av respondenterna vars föräldrar var skilda bodde med sin 

mamma vid år 1990 medan 18,4% bodde med sin pappa. Detta stödjer resultaten från tidigare 

studier där majoriteten av barnen flyttar med sin moder efter en skilsmässa (Erikson & 

Jonsson, 1993; Simonsson & Sandström, 2011). Det går även att se att fler flickor bor med 

deras mödrar (85,7% av flickor och 77,6% av pojkar) medan fler pojkar bor med deras fäder 

(14,3% av flickor och 22,4% av pojkar). 

Föräldrarnas klasstillhörighet och utbildningsnivå redovisas inte i tabellen även om dessa 

kommer att ingå i den multivariata analysen. Detta på grund av att det inte råder någon större 

skillnad mellan män och kvinnors föräldrars klassbakgrund eller föräldrars utbildningsnivå. 

Tabell 3. Deskriptiv statistik över variabler till hypotes 2. 

Variabel Kvinnor (valid%) Män (valid%) Total (valid %) 

Har studerat på universitet/ 

högskola 

    

Ja 1578 (53,9%) 1101 (35,9%) 2679 (44,7%)  

Nej 1351 (46,1%) 1965 (64,1%) 3316 (55,3%)  

Skilsmässa inträffade     

2-7 års ålder 1563 (53,4%) 1714 (55,9%) 3277 (54,7%)  
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8-12 års ålder 1366 (46,6%) 1352 (44,1%) 2718 (45,3%)  

Vilken förälder barnet bor 

hos år 1990 

    

Mor 2510 (85,7%) 2379 (77,6%) 4889 (81,6%)  

Far 419 (14,3%) 687 (22,4%) 1106 (18,4%)  

Total 2929 (48,9%) 3066 (51,1%) 5995 (100%)  

Tabellen har sammanställts av författaren. 

Bivariat & multivariat analys 

Hypotes 1 

Tabell 4 modell 1 är en bivariat analys mellan den beroende variabeln har studerat på 

universitet/högskola och den oberoende variabeln har skilda föräldrar. Det råder ett negativt 

samband mellan att ha skilda föräldrar och att ha studerat vidare där oddskvoten ligger på 

0,583. R2 ligger på 0,012 vilket förklarar 1,2% av variansen i den beroende variabeln. Det 

finns därmed andra faktorer som spelar en betydande roll men som inte har inkluderats i 

denna analys. 

I modell 2 har följande två oberoende variabler inkluderats: Har skilda föräldrar och kön. I 

likhet med den bivariata analysen råder ett signifikant negativt samband mellan att ha skilda 

föräldrar och att ha studerat på universitet eller högskola. Men sambandet är något starkare 

negativt då oddskvoten har gått ner till 0,571. Ett signifikant positivt samband råder mellan 

kön och den beroende variabeln. Detta visar på att oddsen att studera på universitet eller 

högskola ökar om du är kvinna. R2 ligger i denna analys på 0,052 vilket betyder att kön 

förklarar lite mer än vad endast variabeln har skilda föräldrar gör, men det finns fortfarande 

andra faktorer som bör inkluderas i analysen.  

Modell 3 har även inkluderat föräldrars klasstillhörighet i analysen. De variabler som 

inkluderades i tidigare modeller är fortfarande signifikanta med samma riktning som innan. 

Men oddsen på den oberoende variabeln har här stigit till 0,606 vilket betyder att sambandet 

blir något svagare. Både när det gäller mammans och pappans klasstillhörighet så ökar oddsen 

att studera vidare ju högre klassposition föräldrarna har. R2 ligger på 0,207 och förklarar då 

20,7% av variationen i den beroende variabeln. 
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I modell 4 har samtliga variabler som inkluderades i tidigare modeller även inkluderats här, 

men sedan har även variablerna som berättar om föräldrarnas utbildningsnivå inkluderats. 

Alla oberoende variabler visar på statistiskt signifikanta resultat och R2 ligger här på 0,237. 

Sambandets riktning är densamma från de tidigare modellerna och samtliga samband gällande 

föräldrarnas utbildningsnivå är också positiva. Alltså ökar oddsen att en person väljer att 

studera på universitet eller högskola för om dennes föräldrar har en högre utbildning. Oddsen 

på den oberoende variabeln har i denna modell blivit starkare negativt än i modell 3 då oddsen 

i modell 4 är 0,596.  

Tabell 4. Logistisk regressionsanalys med Har studerat på 

universitet/högskola som beroende variabel. Oddskvoter. 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Har skilda föräldrar     

Referens: Nej     

Ja 0,583** 0,571** 0,606** 0,596** 

Kön     

Referens: Man     

Kvinna  2,054** 2,323** 2,376** 

Moderns klasstillhörighet     

Referens: Arbetare     

Lägre tjänsteman   1,532** 1,442** 

Tjänsteman på mellannivå   2,715** 1,639** 

Högre tjänsteman   4,180** 2,350** 

Faderns klasstillhörighet     

Referens: Arbetare     

Lägre tjänsteman   1,470** 1,264** 

Tjänsteman på mellannivå   2,063** 1,532** 

Högre tjänsteman   2,985** 1,852** 

Moderns utbildningsnivå     

Referens: Grundskoleutbildning     

Gymnasieutbildning    1,376** 

Eftergymnasial utbildning    2,357** 

Faderns utbildningsnivå     



 

 21 

Referens: Grundskoleutbildning     

Gymnasieutbildning    1,286** 

Eftergymnasial utbildning    2,187** 

N 43131 43131 43131 43131 

Intercept 0,058** 0,069** 0,470** 0,272** 

Nagelkerke R2 0,012 0,052 0,207 0,237 

*p≤0,05 **p≤0,01 

Hypotes 2 

För att mäta uppsatsens andra hypotes genomfördes en separat regression där endast de 

respondenterna med skilda föräldrar ingick. Den beroende variabeln är densamma även här 

(Har studerat på universitet/högskola) men den oberoende variabeln i Tabell 5 modell 1 är 

skilsmässa inträffade. Variabeln är signifikant och visar på ett positivt samband med en 

oddskvot på 1,163. Detta betyder att oddsen för att studera på universitet eller högskola är 

högre om skilsmässan inträffar när barnen är i åldrarna 8-12 år än om den inträffar när dem är 

2-7 år. R2 ligger endast på 0,002, vilket endast förklarar 0,2% av variansen i den beroende 

variabeln.  

I modell 2 ingick variabeln kön som visar på samma signifikanta resultat som i Tabell 4, alltså 

att oddsen att studera vidare är högre för kvinnor. Den oberoende variabeln har fått ett något 

svagare samband med en oddskvot på 1,146 som endast är signifikant på en 90% nivå. R2 

ligger här på 0,045. I den tredje modellen ingick variabeln vilken förälder barnet bor hos år 

1990 som blir ickesignifikant och den beroende variabelns oddskvot gick upp till 1,155 och 

blev signifikant på 95% nivå. 

Modell 4 har inkluderat föräldrarnas klasstillhörighet som visar på signifikanta positiva 

samband för alla förutom pappor som är lägre tjänstemän. Variabeln skilsmässa inträffade är 

inte längre signifikant. R2 ligger på 0,172 och förklarar nu 17,2% av variansen. 

I Tabell 5 modell 5 inkluderades även föräldrarnas utbildningsnivå i regressionen. 

Föräldrarnas utbildning är, i likhet med den tidigare analysen, signifikant med en positiv 

riktning. När det kommer till föräldrarnas klasstillhörighet är det endast högre tjänsteman som 

är signifikant och med en positiv riktning. R2 ligger på 0,210 i denna analys.  
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Tabell 5. Logistisk regressionsanalys med Har studerat på 

universitet/högskola som beroende variabel. Oddskvoter. 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Skilsmässa inträffade      

Referens: 2-7 år      

8-12 år 1,163** 1,146* 1,155** 1,086 1,104 

Kön      

Referens: Man      

Kvinna  2,079** 2,068** 2,250** 2,309** 

Vilken förälder barnet 

bor hos år 1990 

     

Referens: Mor      

Far   0,934 0,956 0,963 

Moderns 

klasstillhörighet 

     

Referens: Arbetare      

Lägre tjänsteman    1,569** 1,468 

Tjänsteman på mellannivå    2,682** 1,528 

Högre tjänsteman    3,673** 1,937** 

Faderns klasstillhörighet      

Referens: Arbetare      

Lägre tjänsteman    1,411 1,206 

Tjänsteman på mellannivå    1,889** 1,381 

Högre tjänsteman    2,460** 1,519** 

Moderns utbildningsnivå      

Referens: 

Grundskoleutbildning 

     

Gymnasieutbildning     1,355** 

Eftergymnasial utbildning     2,727** 

Faderns utbildningsnivå      

Referens: 

Grundskoleutbildning 

     

Gymnasieutbildning     1,254** 
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Eftergymnasial utbildning     2,182** 

N 5995 5995 5995 5995 5995 

Intercept -0,206** -0,206** -0,227** 0,163** -0,044 

Nagelkerke R2 0,002 0,045 0,045 0,172 0,210 

*p≤0,05 **p≤0,01 

Resultatanalys 

Resultatet från den bivariata analysen (tabell 4 modell 1) visar på att barn med skilda föräldrar 

vidareutbildar sig i mindre utsträckning än barn med icke skilda föräldrar. Detta följer samma 

riktning som den tidigare forskningen visar på samt även Colemans resursteori (Jonsson & 

Gähler, 1997; Coleman, 1988) vilket också ger stöd till hypotes 1. Vidare kvarstår sambandet 

mellan att vidareutbilda sig och att ha skilda föräldrar i de multivariata analyserna där första 

analysen inkluderar kön, den andra analysen inkluderar föräldrarnas klasstillhörighet och den 

tredje analysen inkluderar föräldrarnas utbildning. Även dessa variabler ligger i linje med den 

tidigare forskningen och resursteorin som menar på att kvinnor vidareutbildar sig i högre 

utsträckning än män (SCB, 2017; OECD, 2013). Även barn från högre samhällsklasser och 

med högutbildade föräldrar utbildar sig i högre utsträckning än andra barn (Skolverket, 2013; 

Jonsson & Gähler, 1997; Eriksson & Jonsson, 1993; 2002; Coleman, 1988). 

Den tidigare forskningen som låg till grund för hypotes 2 har visat sig ge ganska skilda 

resultat. Vissa undersökningar har visat på att om en skilsmässa inträffar när barnen är yngre 

så påverkas deras betyg och motivation i skolan mer negativt än om skilsmässan skedde när 

dem var äldre (Amato, 2001). Annan forskning har visat det motsatta (Anthony, DiPerna och 

Amato, 2014; Jonsson & Gähler, 1997) och ytterligare andra studier finner inget samband 

mellan barnens ålder när skilsmässan inträffade och barnens prestationer i skolan (Mednick et. 

al., 1990). Den bivariata analysen i Tabell 5 visar på ett signifikant samband mellan när 

skilsmässan inträffade och barnens val av vidareutbildning. Resultatet visar på ett positivt 

samband som alltså går i samma riktning som hypotes 2. Detta betyder alltså att oddsen att 

studera vidare på universitet eller högskola är högre om föräldrarnas skilsmässa skedde när 

barnen var i åldrarna 8-12 år. Sambandet kvarstod i den multivariata analysen (tabell 5 modell 

2 och 3) där kontrollvariablerna kön och hos vilken förälder barnet bodde hos inkluderades. 

Variabeln som indikerar hos vem barnet bodde hos höll sig icke signifikant genom alla 

analyser. Däremot försvann sambandet mellan vidareutbildning och när skilsmässan 
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inträffade när variabeln för föräldrarnas klasstillhörighet inkluderades (tabell 5 modell 4). 

Vidare när föräldrarnas utbildningsnivå inkluderades blev även föräldrarnas klasstillhörighet 

icke signifikant förutom för högre tjänstemän.  

Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om skilsmässor har påverkat barnens val till 

vidareutbildning samt att undersöka om skilsmässan påverkade barnen mer eller mindre 

beroende på deras ålder när skilsmässan inträffade. I följande avsnitt förs en diskussion kring 

resultatet från denna uppsats i förhållande till den tidigare forskningen samt den teori som 

legat till grund för denna uppsats. Avslutningsvis förs en kritisk reflektion kring uppsatsen 

följt av förslag till framtida forskning. 

Hypotes 1. Skilsmässors inverkan på barnens val 

av vidareutbildning 

Den bivariata analysen som undersökte sambandet mellan att ha skilda föräldrar och att ha 

studerat vidare (Tabell 4 modell 1) visade sig vara signifikant och gav därmed stöd till den 

första hypotesen som löd: Personer som växte upp med skilda föräldrar har i mindre 

utsträckning utbildat sig på universitet/högskola än personer som växte upp med icke skilda 

föräldrar. Detta resultat går i riktning med den tidigare forskningen som såg att barn med 

skilda föräldrar valde i mindre utsträckning att studera vidare till gymnasiet (Jonsson & 

Gähler, 1997).   

Sedan genomfördes en multivariat logistisk regression för att undersöka några möjliga 

mekanismer som skulle kunna förklara detta samband. I Tabell 4 modell 2 inkluderades 

variabeln kön eftersom statistik har visat att fler kvinnor än män väljer att vidareutbilda sig 

(SCB, 2017), vilket även stämmer överens med resultatet i denna uppsats som säger att 

oddsen ökar för att studera vidare om du är kvinna. I modell 3 och 4 inkluderades föräldrarnas 

klasstillhörighet och utbildningsnivå i analyserna eftersom forskning har visat på att dessa 

bakgrundsvariabler har en mycket stor betydelse för om en person väljer att studera vidare på 

universitet eller högskola (Skolverket, 2013). Samtliga variabler förblev signifikanta och det 
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går därmed att stödja resultaten från den tidigare forskningen då variablerna även följer 

samma riktning. Alltså spelar föräldrars klasstillhörighet och utbildningsnivå en betydande 

roll för om deras barn kommer att studera vidare på universitet/högskola eller inte. Vilket 

också syns tydligt i analyserna både i Tabell 4 och Tabell 5 när dessa variabler inkluderades 

så ökade R2-värdet markant jämfört med tidigare modeller. På samma sätt som den tidigare 

forskningen har konstaterat går även att konstatera utifrån resultatet av denna uppsats att barn 

till föräldrar med högre utbildning och som har högre klassposition även har en större chans 

att studera vidare. Detta följer även Colemans resursteori (1988) som menar på att relationen 

mellan förälder och barn fungerar som en brygga för en överföring av kunskaper från förälder 

till barnet. Men denna överföring fungerar bara om dels föräldrarna besitter de nödvändiga 

kunskaperna (dvs. deras utbildning) och dels om föräldrarna är närvarande och spenderar tid 

med barnet. 

Hypotes 2. Inget samband med barnens ålder när 

skilsmässan inträffade  

Den tidigare forskningen kring den andra hypotesen har varit mycket mer tvetydig och har 

visat på olika resultat, både signifikanta och icke signifikanta som går i olika riktningar. På 

grund av denna tvetydighet ligger Colemans resursteori till grund för hypotesens riktning. 

Hypotesen löd: effekten av skilsmässan visar sig starkare om barnen var yngre när den 

inträffade än om de var äldre. Teorin om att yngre barn skulle påverkas mer av en skilsmässa 

än äldre barn ligger i att barn använder vuxna (speciellt vuxna som de har en bra och nära 

relation med) som informanter för att få tillgång till information och kunskaper som är 

nödvändigt för ett barns intellektuella utveckling (Coleman, 1988). Om en skilsmässa sker när 

barnen är små är risken större att relationen mellan förälder och barn blir svagare samt att 

föräldrarna tenderar att spendera mindre tid med barnen (ibid.). 

Vad resultatet för den bivariata analysen (Tabell 5 modell 1) visade var ett signifikant 

samband som även följde hypotesens riktning. Alltså minskar oddsen att studera på universitet 

om skilsmässan skedde när barnen var i åldrarna 2-7 år jämfört med om barnen var i åldrarna 

8-12 år. Däremot var R2-värdet mycket lågt och tyder på att när skilsmässan inträffade 

förklarar en mycket liten del av sambandet. Alltså verkar denna analys ge stöd till Amatos 

(2001) studie som visade att ju tidigare skilsmässan inträffade desto mer negativt blev barnen 

påverkade. I modell 3 ingick en variabel som visar om personen bodde hos sin mamma eller 
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pappa år 1990. Variabeln förblev icke signifikant i samtliga modeller och verkar inte ha någon 

inverkan på om en person väljer att studera vidare eller inte. 

Sambandet mellan när skilsmässan inträffade och om de har studerat vidare på universitet 

eller högskola kvarstår även i den multivariata analysen Tabell 5 modell 2 och 3, men när 

sambandet kontrollerades för föräldrarnas klasstillhörighet och utbildningsnivå så försvann 

sambandet. Detta verkar tyda på att skilsmässor påverkar olika barn olika mycket oberoende 

deras ålder när skilsmässan inträffade och därmed får hypotes 2 inget stöd i denna uppsats. 

Det är även värt att notera att precisionen för den oberoende variabeln för hypotes 2 redan var 

låg då den endast är mätt under två tillfällen med fem års mellanrum. Sedan kunde den inte 

heller mäta när barnen var i tonåren, vilket Jonsson och Gähler (1997) fann i deras studie att 

en negativ händelse, såsom skilsmässa kan ge ett starkare utfall då den inträffar nära ett 

viktigt val, som val till gymnasieutbildning.   

Kritisk reflektion 

En av uppsatsens begränsningar är att en av variablerna som användes för att undersöka 

hypotes 2, om skilsmässan inträffade när barnen var 2-7 år eller 8-12 år. Denna variabel var 

inte optimal för att mäta den önskade effekten. Effekten som variabeln syftade till att mäta var 

om barn blev påverkade olika mycket av en skilsmässa beroende på deras ålder när den 

inträffade. Dessvärre saknas mycket information då variabeln endast mätte två olika 

tidpunkter (2-7 års ålder och 8-12 års ålder) men ingenting varken före eller efter. Det som 

hade varit optimalt för att mäta denna effekt hade varit om variabeln var kontinuerlig där varje 

år, från barnets födsel upp till 18 års ålder blev uppmätt.  

En annan kritik som också gäller variabler är en avsaknad av en del variabler som den tidigare 

forskningen har menat på kan bidra till att förklara sambandet mellan skilsmässa och 

utbildningsnivå. Några av dessa variabler som kunde ha varit relevanta är om de skilda 

föräldrarna hade kontakt med varandra och om barnet spenderade tid hos endast den ena eller 

båda föräldrarna, hur mycket tid som föräldrarna spenderar med barnen eller hur god 

relationen mellan förälder och barn var och mellan föräldrarna (Coleman, 1988; Havermans et 

al., 2014). Även en variabel som indikerar om det har varit mycket bråk innan skilsmässan 

eller om skilsmässan kom som en överraskning för barnet hade varit bra att ingå (Escapa, 

2017). 
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Förslag till framtida forskning 

Då Colemans studie, där han presenterade resursteorin, genomfördes innan sociala medier var 

lika utvecklade och tillgängliga som de är idag så skulle det vara intressant att ta reda på om 

barn påverkas av en flytt på samma sätt idag som de gjorde förr. Det resursteorin säger om 

detta är att vänner, lärare och skolkamrater som barn har byggt en relation med är viktiga 

resurser både som källa till information och för att bygga starkare och större sociala nätverk 

(Coleman, 1988). När ett barn tvingades att flytta innebar detta ofta att denna relation 

försvagades eller till och med kunde tappas helt (ibid.). Men idag när barn kan hålla kontakten 

med alla sina vänner oberoende vart de befinner sig så kanske en flytt inte påverkar dem på 

samma sätt som innan. 
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