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Sammanfattning 

Mot bakgrund av socialisationsprocessen och de rådande genusnormerna som verkar innan 

denna, ämnar den här studien undersöka huruvida sambandet mellan socialt stöd och psykisk 

hälsa bland barn och unga varierar enligt könskompositioner mellan föräldrar och barn. 

Ytterligare ett syfte är att studera om ovanstående samband skiljer sig mellan äldre och yngre 

barn.  

Uppsatsen är kvantitativ och studiens analyser baseras på empirisk data från Barn-LNU och 

Barn-ULF (2000-2001). Analyserna genomförs med linjär regression med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS (n=1,964).  

Resultatet visar att det finns ett samband mellan socialt stöd från föräldrar och psykisk hälsa 

bland barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år. Detta gäller dock inte alla aspekter av socialt 

stöd. Resultatet visar vidare att den psykiska hälsan varierar enligt kön; pojkar har bättre 

psykisk hälsa än vad flickor har. Sambandet mellan socialt stöd och hälsa skiljer sig däremot 

inte åt mellan könen. Vidare tycks socialt stöd från pappan vara mer betydelsefullt för barnens 

psykiska hälsa än vad det sociala stödet från mamman är. Resultatet visar slutligen att psykisk 

hälsa varierar enligt ålder; yngre barn har bättre psykisk hälsa än vad äldre barn har. Det 

sociala stödet är här viktigare för äldre barns hälsa än vad de är för barn i de lägre åldrarna.     
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1. Inledning 

Sociala relationer är centrala i människors liv och är betydelsefulla i många avseenden, inte 

minst när det kommer till hälsa och välbefinnande. Även om tidigare forskning till största del 

baserats på vuxna, har socialt stöd visat sig ha en tydlig positiv effekt även på barn och ungas 

psykiska hälsa (Östberg m.fl., 2001; Carlson, 2007). Forskning visar att depression hos 

ungdomar är vanligare bland de ungdomar som har en låg grad av närhet, brist på 

sammanhållning och färre sociala resurser (så som exempelvis nära relationer), än bland de 

ungdomar som har en hög grad av närhet, bra sammanhållning och fler sociala resurser. 

Vidare har det även visat sig att ungdomar som lider av depression har fått och får mindre 

stöd och bekräftelse från sina föräldrar, och dessutom att ungdomar med depression har sämre 

kommunikation med sina föräldrar (Sheber & Davis:2001). 

House, Landis och Umberson har studerat förhållandet mellan sociala relationer och hälsa och  

menar att det finns ett indirekt samband mellan dessa två. De menar att sociala relationer kan 

påverka människors tankar, känslor och beteenden vilket i sin tur kan resultera i antingen en 

god eller en mindre bra psykisk hälsa (House, Landin & Umberson:1998). 

När det kommer till barn är det centralt att studera sambandet mellan sociala relationer och 

hälsa, eftersom barns hälsa och livssituation är beroende av andra (vuxna) människor 

(Jonsson:2001). I synnerhet är det då av vikt att studera relationen till föräldrar eftersom dessa 

relationer är de primära relationerna i barnets liv och har visat sig ha en positiv inverkan på 

barnens psykiska hälsa (Östberg, 2007). Dessutom har relationen mellan barn och förälder 

visat sig vara mer betydelsefulla för barnens psykiska hälsa, än relationerna mellan barnet och 

hennes vänner (Östberg m.fl., 2001).  En trygg känslomässig anknytning till föräldrarna, 

socialt stöd från föräldrarna och en bra relation till föräldrarna är några av de faktorer som 

visats ha positiv påverkan på barnets psykiska hälsa (Socialstyrelsen:2010).   

Berger och Luckmann framhåller att individen och hennes tolkningar och uppfattningar 

formas av hennes omgivning och menar att den primära socialisationen är mest betydelsefulla 

eftersom denna lägger grundläggande struktur för den sekundära socialisationen (Berger & 

Luckmann, 1991). Detta sker främst genom att barnets signifikanta andra (exempelvis barnets 

föräldrar) präglar barnet, bland annat genom sina egna uppfattningar och åsikter (Ibid). 

Genom socialisationsprocessen reproduceras således attityder och beteenden, och individen 

lär sig att agera på ett sådant sätt som blir accepterat och naturligt (Ibid). Kompositionen av 
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kön mellan barn och föräldrar kan dock också ha betydelse här. Butler menar att begär alltid 

är begär efter bekräftelse (Butler, 2006) och att föreställningarna om till exempel vad som är 

kvinnligt respektive manligt, konstrueras och reproduceras genom performativa handlingar 

och diskurser. Detta leder till att flickor agerar på ett feminint sätt och att pojkar agerar på ett 

maskulint sätt som gör att deras handlingar och beteenden bekräftas (Butler, 1988; Butler, 

2008). Forskning har visat att sociala relationer är sammanlänkande med genus och att det är 

föräldrarna som traditionellt anses vara de som i störst utsträckning påverkar barnens genus-

socialisation (Olsson, 2011). Det har även framkommit att den sociala konstruktionen av 

genus (och skillnaderna mellan pojkar och flickor) påverkar barnens vardagsliv och då även 

nivån av tillfredsställelse med livet (Danielsen m.fl., 2009).     

Mot denna bakgrund syftar denna uppsats till att undersöka sambandet mellan socialt stöd 

från föräldrar och psykisk hälsa bland barn och unga, samt om detta samband varierar enligt 

”könskompositioner”, dvs. olika kombinationer av barnets kön och förälderns kön.  

1.1 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt följer en redovisning av tidigare teori och forskning inom 

området. Avsnittet kommer således att behandla tidigare teorier och forskning kring sociala 

relationer, socialt stöd och psykisk hälsa. Även teori och forskning om kön- och 

åldersskillnader inom dessa områden kommer att presenteras. I avsnittet efter detta 

presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar och i följande avsnitt redovisas 

datamaterialet samt metoden, metodvalet samt operationaliseringar, och även en diskussion 

kring uppsatsens bortfall och etiska apsekter. Efter detta följer studiens analysdel och en 

sammanfattning kring de uppkomna resultaten. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

diskussionsdel i vilken en reflektion över uppsatsens för- och nackdelar presenteras. Slutligen 

kommer även förslag på vidare forskning att ges.     

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Socialt stöd och hälsa  

I en individs sociala omvärld existerar relationer av olika karaktär som således även generar 

olika typer av resurser (t.ex. ekonomiska, emotionella och kulturella). Dessa relationer kan 

vara exempelvis familjerelationer, släktrelationer, parrelationer eller ytliga kontakter.  Deras 
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varaktighet skiftar; en relation kan vara långvarig, kortvarig eller flyktig. Genom detta 

varierar även dess styrka och betydelse.   

Mead (1967) diskuterade kring betydelsen av relationen mellan förälder och barn och menade 

att denna är viktig för barnets identitetsskapande. Han hävdade att barnet utvecklar sin 

identitet genom att inta andras roller, och då främst sina föräldrars roller, och att 

självuppfattningen och medvetandet därför är sociala processer snarare än biologiska 

produkter. Vidare menade han att socialisationen bygger på ett samspel mellan de vuxnas mål 

för sin uppfostran och barnets utvecklande av en egen identitet. 

Granovetter var en av de första sociologerna att studera innebörden och betydelsen av olika 

sorters relationer. Han menar att styrkan i ett mellanmänskligt band definieras av kombination 

av tid, emotionell intensitet, intimitet samt ömsesidiga tjänster. Han menar att mellan dessa, 

samtidigt som de är oberoende av varandra, även sker någon slags intrakorrelation. Ju starkare 

banden mellan två individer är, desto mer lika är dessa två varandra och innehar liknande 

resurser och tillgångar. På grund av detta anser han även att de svaga sociala banden i en 

individs nätverk har betydelse för hennes livschanser och karriärmöjligheter (Granovetter, 

1973).  

Hur en individs relationer ser ut påverkas av en rad olika faktorer, så som exempelvis kön, 

ålder och etnicitet, men formas även av den sociala miljö i vilken individen lever. Coleman 

(1988) anser exempelvis att en individ och hennes sociala kapital formas utifrån existerande 

normer, sociala förväntningar samt förpliktelser och åtaganden som finns i den sociala 

strukturen. Han menar att individen känner av detta och känner sig påtvingade att följa dessa 

och att en individs beteende kan förklaras utifrån den sociala kontext hon handlar i. Coleman 

definierar socialt kapital som olika enheter, så som exempelvis skyldigheter och 

förväntningar, trovärdighet, kunskap om den sociala strukturen samt informationsflöde och 

normer. Vidare beskriver han att dessa olika typer av enheter som inbäddade i sociala 

relationer, vilka alstras genom förändringar i dessa relationer. Det sociala kapitalet i familjen 

(som finns i de sociala banden mellan förälder och barn) är viktigt för barnets intellektuella 

utveckling; ett starkt band mellan förälder och barn kan inte enbart definieras utifrån om 

föräldern är fysiskt närvarande eller inte. Socialt stöd har även av andra teoretiker definierats 

som processer av socialt utbyte som ligger till grund för utvecklingen av olika individens 

beteendemönster, kognitiva förmåga samt hennes värderingar (Farmer & Farmer, 1996).   
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Durkheim var en av de första sociologerna att studera sambandet mellan sociala relationer och 

hälsa, och då främst förhållandet mellan sociala relationer och antalet självmord i samhället. 

Han fann bland annat att människor med få sociala band oftare begår självmord än de 

individer som har fler sociala relationer (Durkheim, 1897). Forskningen kring sambandet 

mellan socialt stöd och hälsa tog fart på 1970- och 1980-talet. Bowlby (1982) menade att barn 

inte mår bra av att separeras från sina mödrar och att barnets relation till sina föräldrar är unik 

och oersättlig. Andra teoretiker som var tidiga med att studera detta samband är Cohen och 

Wills (1985), som bland annat fann att socialt stöd motverkar psykisk ohälsa och stress.  

Enligt Hälsoutskottet (2010) definieras psykisk hälsa ofta utifrån ett vuxenperspektiv och då 

även genom ett negativt perspektiv, som exempelvis genom beskrivningar av ohälsa och 

sjuklighet. Det finns dock studier som har definierat psykisk hälsa utifrån positiva termer. 

Exempelvis har psykisk hälsa definierats som ett tredimensionellt begrepp som innehåller 

livstillfredsställelse (kognitiva bedömningar av ens liv såsom relation, kärlek, arbetet och 

familjeliv), positiva känslor (lycka och glädje) samt negativa känslor (nedstämdhet och 

ångest) (Diener m.fl., 1999). Det finns också element av sociala relationer integrerat i psykisk 

hälsa; tidigare forskning har definierat psykisk hälsa utifrån hur väl individen kan upprätthålla 

och bibehålla sociala relationer, hur väl hon kan utveckla sin identitet samt att hur hög tilltro 

hon har till sina egna resurser (Bergsten m.fl., 2003). Dessa olika aspekter av psykisk hälsa 

påverkas i sin tur av ett kontinuerligt växelspel med omgivningen (Ibid.). På grund utav att 

definitionen av psykisk hälsa skiftar kan den även mätas på olika sätt, vilket i sin tur beror på 

vilken metodologiska ansats som används. En möjlig konsekvens kan bli att olika bilder av 

verkligheten framställs (Östberg:2007).    

Även socialt stöd är ett komplext begrepp och kan definieras på olika sätt. Socialt stöd kan 

generera trygghet både emotionellt och instrumentellt (Östberg & Lennartsson, 2007). 

Emotionellt stöd får en individ genom en intim och tillitsfull relation, medan instrumentellt 

stöd handlar mer om direkta tjänster, så som matlagning eller att vara kontaktbar (Berkman, 

m.fl., 2000). Vaux (1988) definierar socialt stöd utifrån en rad olika aspekter. Han menar att 

socialt stöd kan vara stödjande nätverksrelationer, stödjande handlingar eller de subjektiva 

upplevelser som individen får av det sociala stödet. Vidare att dessa samspelar och uppstår i 

de sociala processer som finns mellan individen och det sociala nätverket. Några av de mest 

centrala stödjande handlingarna som kan framstå i interaktionen mellan två individer är, enligt 

Vaux, emotionellt stöd, praktiskt stöd, ekonomiskt stöd och deltagande gemenskap. Han 
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beskriver även för- och nackdelar med nära relationer och menar individen får ett mer 

passande stöd för sina behov i de nära relationerna än i de mer ytliga. Vidare även att det i en 

relation är viktigt att känna förtroende och att känna sig värdefull och socialt integrerad. 

Att det finns ett samband mellan psykisk hälsa bland barn och unga och socialt stöd är något 

som även nyare studier har visat. Bland annat har det framkommit att barn som har svaga eller 

saknar sociala band till sina föräldrar har psykologiska problem i större utsträckning än de 

barn som har en trygg relation till sina föräldrar (Due m.fl., 2003) (Brolin, Låftman & 

Östberg, 2006). Vidare tenderar barn som bor ihop med båda sina föräldrar ha bättre hälsa 

(och mer socialt stöd) än barn som lever ihop med en ensamstående mamma (Brolin, 

Låftman, 2006).  

En varm stödjande relation mellan barn och mödrar dämpar effekten av stress på depressiva 

symptom hos flickor (Lorenz m.fl., 1997) och flickor som upplever sin moder som stöttande 

har höga nivåer av självkänsla och låg grad av tecken på depression (Moretti & Wiebe, 1999). 

Studier har även visat att det är vanligare att barn pratar med sin mamma än med sin pappa 

när de är bekymrade eller oroliga, lika många flickor som pojkar anser att de kan prata med 

mamma, medan det är fler pojkar som anser att de kan prata med pappa (SCB, 2011).  

2.2 Genus, ålder och socialt stöd  

Forskning visar att genus är sammanlänkat till relationer (Olsson, 2011; Worell & Goodheart,  

2006). Barn är tidigt medvetna om att det finns två kön och utvecklingen av deras egen 

könsroll påverkas exempelvis av vuxna människor, av massmedia och kamrater (Nilsson, 

1995). Föräldrar, generellt sett, brukar engagera sina barn olika; flickor engageras mer i lekar 

med inriktning på relationer, medan pojkar uppmuntras till en mer aktiva och fysiska lekar. 

Vidare tenderar flickor att umgås i par medan pojkar tenderar att leka i större grupper (Ibid.).    

Tidigare forskning visar att även vuxna män och kvinnor har olika typer av sociala relationer.  

Bland annat att kvinnor har fler nära relationer än vad män har (Lin, 2000) och att detta kan 

möjligtvis vara ett skäl till varför kvinnor upplever en högre grad av emotionellt stöd än vad 

män gör (Fuhrer & Stansfeld, 2002). Könsskillnaderna gällande tillgången till socialt stöd kan 

bero på att mäns och kvinnors nätverk ser olika ut. Män har oftare större nätverk med fler 

ytliga kontakter och därför mer varierande sociala relationer, medan kvinnor har ett mer 

homogent nätverk, med fler nära relationer vilket antas bidra till mer emotionellt stöd (Ibid.).  



 

 6 

Vidare brukar barns relation till sin mamma, generellt, ses som mer betydelsefull än vad 

relationen till pappa är (Olsson, 2001), och mammor anses som mer stöttande än vad pappor 

är. Det finns också en föreställning om att pojkar spenderar mindre tid med familjen än vad 

flickor gör och att pojkar har färre släktrelationer än vad flickor har (Ibid.).    

Det finns även teorier om att genus-socialisationen får konsekvenser för den psykiska hälsan. 

Forskare i USA har exempelvis antagit att socialisationen och de genusroller som finns 

sammankopplade med denna, är en orsak till att det finns genusskillnader mellan pojkar och 

flickor gällande makt och gemenskap, vilket i sin tur är sammanlänkat med psykisk hälsa 

(Helgeson, 1994).  

Vidare finns forskning som visar att sociala relationer varierar över ålder. Exempelvis visar en 

studie gjord av SCB (2011) att yngre barn, i större utsträckning än äldre barn, anser att de kan 

prata med sin mamma eller pappa om de är oroade eller bekymrade. Av de yngre barnen som 

deltog i undersökningen var det mindre än vart tionde barn som angav att de inte kan prata 

med sina föräldrar om de är oroade, medan motsvarande andel av de äldre barnen är vart 

tredje barn.  

2.3 Genus, ålder och psykisk hälsa 

Tidigare forskning har visat att det finns könsskillnader i psykisk hälsa. Pojkar har bättre 

psykisk hälsa jämfört med flickor i samma ålder (Brolin och Östberg:2006). Exempelvis 

drabbas fyra gånger fler flickor än pojkar av egentlig depression i puberteten (Socialstyrelsen, 

2010). I en studie gjord av SCB (2007) framgår det att 21 % av pojkarna anser att de stämmer 

in precis med påståenden om psykisk hälsa medan endast 14 % av flickorna gjorde det. Det 

psykiska välbefinnandet är vidare, generellt sett, sämre hos barn i övre tonåren än bland yngre 

barn. Detta gäller främst flickor, där välbefinnandet bland 16–18-åriga flickor var hälften så 

hög som bland flickor i åldrarna 10-12 (SCB, 2007). 

Skillnaden i psykisk hälsa mellan könen är något som verkar gälla för alla åldersgrupper. I en 

rapport gjord av Statens Folkhälsoinstitut (2009) framkommer det att kvinnor i alla 

åldersgrupper har sämre psykiska hälsa jämfört med män i samma åldersgrupp. Skillnaden i 

psykisk hälsa mellan könen är således något som är stabilt genom tid; genom hela livet löper 

flickor och kvinnor en större risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med pojkar eller män i 

samma ålder (Worell, 2006) Även om skillnaden i psykisk hälsa mellan flickor och pojkar 

finns redan i tidig ålder, tenderar skillnaderna att bli större ju äldre barnen blir, 
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(Socialstyrelsen, 2010) detta samtidigt som den psykiska hälsan är sämre hos äldre barn än 

hos yngre barn (Östberg, 2007). Det kan också vara värt att notera att det finns skillnader i 

typerna av ohälsa mellan könen; flickors psykiska hälsa oftare tar sig form i depressiva 

symptom och ångest, medan pojkar oftare har utagerande beteendestörningar (Socialstyrelsen, 

2010).  

2.4 Relationer, socialisation och genus  

Relationer byggs upp av normer och förväntningar, och tryggheten i en relation bygger på 

kulturella definitioner om vad som upplevs som naturligt och legitimt (Nilsson, 1995). Enligt 

House, Landis och Umberson finns det olika mekanismer i en social interaktion som kan 

kopplas till olika hälsotillstånd. De menar att ett socialt nätverk består av individer som delar 

gemensamma föreställningar och förväntningar om hur människor ska agera i olika roller. När 

människorna sedan lyckas med att spegla den (normativa) roll som de tilldelats upplever de 

stabilitet, säkerhet och självkänsla (House, Landis & Umberson, 1988). 

Hur föräldrar uppfostrar sina barn och formar deras socioemotionella utveckling påverkas av 

många faktorer, så som exempelvis kön och ålder på barnet, men även förälderns 

personlighet, erfarenheter och ideal (Hwang & Nilsson, 2003).  Genom detta är det rimligt att 

tro att flickor och pojkar formar olika förväntningar och känner olika typer av krav. Den 

stereotypa mansrollen i dagens västerländska samhälle är till exempel att en man ska vara 

rationell, styrande, aktiv och oberoende medan den stereotypa kvinnorollen är mer passiv, 

sensitiv, känslomässig och relationsinriktad (Nilsson, 1995).    

Även Butler diskuterar kring genusbegreppet och menar att flickor och pojkar lär sig att bete 

sig feminint respektive maskulint, och på ett sådant sätt som anses naturligt och legitimt. 

Exempelvis lär sig flickor uppträda på ett sådant sätt som anses attrahera män (Butler, 2003). 

Genusbegreppet blir genom detta reifierat och naturaliserat, vilket stödjer manlig hegemoni 

och heterosexuell makt (Ibid.). Detta skulle även kunna kopplas till Foucalts syn på makt, 

nämligen att makten på detta sätt internaliseras och inverkar inifrån individen (Foucalt, 1993). 

Forskning har visat på att skillnaden i hälsa mellan flickor och pojkar är relaterad till olika 

genusroller; exempelvis verkar en mer maskulin genusroll ha en skyddande effekt mot 

depression (Ginsburg & Silverman, 2000). I en studie gjord av bland andra Danielsen och 

Samdal framkom det exempelvis att pojkar angav en högre livstillfredsställelse och högre 

grad av självförtroende än vad flickorna gjorde generellt, och gällande betydelsen av lyckade 
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studieresultat för den psykiska hälsan var detta viktigare för flickorna än för pojkarna 

(Danielsen m.fl. 2009).      

Andra forskare har föreslagit att hämnande beteende är en riskfaktor för utvecklandet av 

ångest, men än så länge finns det lite forskning om könsskillnader inom detta område 

(Lonigan & Phillips, 2001).     

2.5 Syfte och frågeställning   

Utifrån ovanstående teori och tidigare forskning är syftet med denna studie att studera 

sambandet mellan socialt stöd från föräldrar och psykisk hälsa hos barn och ungdomar i 

åldrarna tio till arton år. Eftersom tidigare studier har visat att socialt stöd har en positiv effekt 

på psykisk hälsa, kommer uppsatsens i huvudsak att fokusera på effekten av 

könskompositionen för detta samband. Det vill säga att undersöka hur olika kombinationerna 

av barnets kön och förälderns kön påverkar barns psykiska hälsa. Ytterligare ett syfte med 

studien är, om samband finns, att undersöka eventuella ålderskillnader för detta samband.  

Mot bakgrund av ovanstående teori och tidigare forskning är uppsatsens frågeställningar 

således följande: 

1. Finns det ett samband mellan socialt stöd från föräldrar och psykisk hälsa? 

2. I så fall, skiljer sig detta samband mellan a) pojkar och flickor eller b) ifall stödet 

kommer från pappa eller mamma? 

3. Skiljer sig ovanstående samband mellan yngre och äldre barn? 

 

3. Datamaterial och metod 

3.1 Datainsamling och urval 

Uppsatsens analys kommer att baseras på Barn-Levnadslivsnivåundersökningen (Barn-LNU) 

samt Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF). Dessa datamaterial är 

insamlade år 2000 (Barn-LNU) respektive 2001 (Barn-ULF) och baseras på det representativa 

urvalet genom vilket barnens föräldrar blev utvalda att delta i en undersökning om deras 

levnadsförhållanden (LNU). Undersökningen genomfördes genom att hemmaboende barn och 

ungdomar fick lyssna på frågor (angående bland annat trygghet, familj, sociala relationer och 

psykiskt välbefinnande) från en bandspelare och sedan besvara frågorna i en separat 
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svarsenkät. Föräldrarna och deras barn intervjuades samtidigt men i separata rum, och 

intervjuerna tog ungefär en halvtimme att genomföra. Före dess att intervjuerna genomfördes 

kontrollerades frågornas kvalitét med hjälp av en pilotstudie.   

3.2 Metodval 

Denna studie är deduktiv då frågeställningarna grundas utifrån tidigare teorier och forskning 

(Field, 2010). Vidare kommer uppsatsens analyser att estimeras i statistikprogrammet SPPS 

med hjälp av linjära regressionsanalyser
1
. På detta sätt blir det möjligt att se förändringen i 

psykisk hälsa när kontroll för studiens oberoende variabler (socialt stöd, kön och ålder) görs 

(Field, 2010). Studiens tre olika frågställningar kommer att besvaras med hjälp av två 

delanalyser baserade på linjär regression. I bägge delanalyser kommer variabeln psykisk hälsa 

att vara den beroende variabeln. I den första regressionsanalysen kommer den psykiska hälsan 

att prediceras utifrån det sociala stödet från pappa samt ålder och kön. I den andra kommer 

istället effekten av socialt stöd från mamma att undersökas tillsammans med ålder och kön. 

Båda regressionerna, med dess olika modeller och kontrollvariabler, innefattar likvärdigt antal 

respondenter (n=1,964). Genom detta blir det möjligt att utesluta att eventuella skillnader i 

modellerna inte kommer att bero på att nya individer tillförts eller uteslutits (Fields, 2010). 

3.3 Operationalisering  

3.3.1 Psykisk hälsa  

Forskning av psykisk hälsa är ovanligare än vad forskning av psykisk ohälsa är, och det är 

både lättare att mäta och definiera psykisk ohälsa (Östberg, 2007). 

Som är skrivet ovan kan psykisk hälsa mätas på olika sätt, beroende på vilken metodologisk 

ansats som används, och detta i sin tur kan leda till olika bilder av verkligheten (Östberg, 

2007). Ett vanligt sätt att mäta barns psykiska hälsa är att intervjua deras föräldrar eller lärare 

(Ibid.).  

I denna uppsats kommer den psykiska hälsan att vara självuppskattad eftersom barnen själva 

fick besvara intervjufrågorna. Detta sätt att mäta psykisk hälsa har gjorts i tidigare studier (se 

exempelvis Österberg 2007 eller SCB:2007).                                     

                                                 

1
 Se appendix för beskrivning av linjär regressionsanalys. 
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I intervjuformuläret fanns fem frågor som mäter psykisk hälsa. Dessa är ”Jag har inga 

bekymmer”, ”Jag tror att jag kommer att få det bra i framtiden”, ”För det mesta är jag nöjd 

med mig själv”, ”Jag orkar göra mycket” samt ”Jag är ofta på gott humör”. Dessa frågor 

kunde besvaras med fyra svarsalternativ
2
 från ”stämmer precis” till ”stämmer inte alls”. Hur 

väl dessa fem frågor hänger ihop har sedan kontrollerats med hjälp av en faktoranalys
3
 och 

efter detta sammanslagits till ett hälsoindex. Detta hälsoindex går från 8-20, där höga värden 

indikerar på god psykisk hälsa och låga värden tyder på dålig psykisk hälsa.     

3.3.2 Socialt stöd   

En av uppsatsens oberoende variabler är socialt stöd från föräldrarna, och även detta skattades 

av barnen själva. De frågor som estimerar socialt stöd i denna studie är ”Pratar du med din 

mamma/pappa? ”Hur kommer du och din mamma/pappa överens?”, ”Hur mycket tid tycker 

du att din mamma/pappa har för dig?” samt ”Kan du komma i kontakt med din mamma/pappa 

på jobbet om det är något du vill fråga eller prata om?” Svarsalternativen för dessa frågor 

varierade
4
. Hur de olika dimensionerna i dessa frågor hänger ihop kontrollerades med hjälp av 

faktoranalys, som indikerade på att dessa hänger samman på ett tillfredsställande sätt.
5
 Dock 

kommer dessa frågor inte att slås samman till ett index, utan behålls som separata frågor. 

Detta gör det möjligt att studera om varje enskild fråga angående social hälsa varierar enligt 

kön och/eller ålder. Frågorna kodades så att höga värden indikerar på hög grad av socialt stöd, 

medan låga värden tyder på låg grad av socialt stöd.  

                                                 

2
 ”Stämmer precis”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer ganska dåligt” samt ”stämmer inte alls”. 

3
 KMO-värdet för variablerna är 0,751, vilket indikerar att variansen i faktorerna överlappar varandra på ett 

tillfredsställande sätt (Field, 2009).  

4
 ”Pratar med mamma/pappa” kunde besvaras med ”Ja” eller ”Nej”, ”Kan du komma i kontakt med din 

mamma/pappa på jobbet om det är något du vill fråga eller prata om?” kunde besvaras med ”Ja, både 

ringa och komma”, Ja, ringa men inte komma”, Ja, komma men inte ringa”, ”Nej”, ”Vet inte” samt 

”Arbetar inte”.  ”Hur kommer du och din mamma/pappa överens?” kunde besvaras med ”Mycket bra”, 

”Ganska bra”, ”Så där”, ”Ganska dåligt samt ”Mycket dåligt” och ” ”Hur mycket tid tycker du att din 

mamma/pappa har för dig?” kunde besvaras med ”För mycket tid”, ”Lagom med tid”, ”För lite tid”, 

”Träffas sällan” samt ”Har ingen”.  Svarsalternativet ”Har ingen” kommer automatiskt bli exkluderad då 

endast barn som bor med båda sina föräldrar inkluderas i studien.   

5
 KMO-värdet för variablerna är 0,546, vilket indikerar att variablerna hänger samman på ett 

tillfredsställande sätt (Field, 2009). 
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3.3.3 Kön och ålder  

Då denna uppsats ämnar granska om den psykiska hälsan varierar mellan kön och olika åldrar 

kommer två av uppsatsens oberoende variabeler att vara kön och ålder. Kön kommer att 

dikotomiseras och kodas om så att flickor får värdet 0 och pojkar värdet 1. Flickorna kommer 

således att vara referensgruppen i regressionsanalyserna. Ålder kommer att kodas om till en 

kategorisk variabel
6
. Detta på grund utav att det möjliggör granskning om, och i så fall i hur 

stor utsträckning, den psykiska hälsan varierar över olika åldersgrupper. Åldrarna 10-12 blir 

då en ålderskategori, samtidigt som13-15 blir en annan och åldrarna 16-18 blir en tredje 

ålderskategori. Denna åldersindelning har använts i tidigare studier, se exempelvis Brolin, 

Låftman och Östberg (2006) eller Östberg (2009).    

3.4 Interaktionseffekt  

En anledning till varför regressionsmodeller ibland är inadekvata kan bero på att forskaren 

inte har kontrollerat för så kallade interaktionseffekter (Edling & Hedström, 2003), därför 

kommer detta att kontrolleras i denna studie. En interaktion mellan två variabler uppstår då en 

variabels effekt beror på värdet av en annan variabel (Ibid.). Detta kontrolleras genom att 

skapa en interaktionsvariabel (de två interagerande variablerna multipliceras med varandra) 

och inkluderas i analysen (Ibid.). I denna studie kommer interaktionseffekt kontrolleras 

mellan variablerna kön och samtliga variabler som mäter socialt stöd, samt mellan ålder och 

samtliga variabler som mäter socialt stöd.    

3.5 Deskription  

Datamaterialet inkluderar 2,743 barn och ungdomar i åldrarna tio till arton år, 85 % av alla 

hemmaboende barn besvarade enkäten. Vidare var formulären väl ifyllda, interbortfallet litet 

och kvalitén på svaren hög (SOFI, 2012; SOU, 2001). 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka om det sociala stödet från föräldrar 

påverkar söners respektive döttrars psykiska hälsa olika, kommer endast de barn som bor med 

både sin mamma och pappa att inkluderas i analysen (n=2,073). För att undvika att resultatet 

snedvrids kommer därtill de barn som har bortfall på någon av studiens variabler att 

                                                 

6
 Se appendix för beskrivning av kategoriska variabler. 
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exkluderas ur analysen. För denna studie är således antalet respondenter 1,964
7
. Av dessa är 

50.4 % flickor och 49.6 % pojkar. Av samtliga barn var 40.7 % av barnen åldrarna 10-12, 

33.4 % var i åldrarna 13-15 och 25.9% av barnen hamnade inom åldersspannet 16-18. 

Variabeln ålder är på grund av detta något snedfördelad
8
.   

Variabeln psykisk hälsa estimerades utifrån fem olika frågor som sedan slogs samman till ett 

hälsoindex. Medelvärdet för denna variabel är 16.45, medan typvärdet är 17 och 

standardavvikelsen
9
 2.13. Vidare är det lägsta värdet respektive det högsta värde för denna 

variabel är 8 respektive 20. Detta kan även utläsas av Tabell 1 som redovisas nedan. 

Tabell 1 Medelvärde Median Typvärde Minimum Maximum SD 

Hälsoindex 16.45 17.0 17 8 20 2.13 

Deskriptiv beskrivning av studiens hälsoindex. 

3.6 Bortfall 

Som är skrivet ovan är den totala svarsandelen för Barn-LNU cirka 85 %. Gällande de olika 

åldersgrupperna återfinns det största bortfallet bland 18-åringarna. Detta beror dels på att 

ungdomar i denna ålder har flyttat hemifrån i högre utsträckning än yngre ungdomar, samt 

dels på grund av att de som befann sig hemma, och som var 18 år, deltog i mindre 

utsträckning än vad de yngre ungdomarna gjorde (Jonsson m.fl., 2011). Det som styrker 

denna studie är att bortfallet var som minst bland de barn och ungdomar som bodde med båda 

sina föräldrar, av de barn som bodde med båda sina föräldrar var den totala svarsfrekvensen 

72.7 % (Ibid).  

Som beskrivits ovan inkluderades endast de barn och ungdomar som hade besvarat alla frågor 

som denna studie använder sig av. Av de barn som inkluderades var det dock ingen som hade 

angett svarsalternativet ”träffas sällan” på frågan ”Hur mycket tid tycker du att din 

                                                 

7
 Innan urvalet selekterades efter de barn som bor med båda föräldrarna var urvalet 2743 och efter att de 

barn som inte besvarat samtliga frågor exkluderades ur analysen var urvalet 1,453. 

8
 Detta indikeras även av Skewness-värdet som är 0,294. Det föreligger dock ingen allvarlig snedfördelning 

då värdet är mindre än 2 och större än -2.  (Field, 2010). Att variabeln är normalfördelad indikieras även av 

Kurtosis-värdet som är 0,464 vilket även det är mindre än 2 och större än – 2 (Ibid.).  

9
 Standardavvikelsen är ett mått som mäter hur de olika värdena i genomsnitt avviker från medelvärdet 

(som i detta fall är 16,45). Ju lägre standardfel är, desto säkrare skattningar (Edling och Hedström, 2003).  
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mamma/pappa har för dig?”. Detta antas ha med studiens urval att göra, det vill säga att 

endast de barn som bor med båda sina föräldrar inkluderas i analyserna. Detta svarsalternativ 

kommer därför inte att redovisas.         

3.7 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i en undersökning är viktig eftersom det avser att forskaren verkligen mäter det 

som är avsett att mätas (Bryman, 2011). I denna undersökning riskeras den interna validiteten 

främst på grund utav att både psykisk hälsa och socialt stöd är komplexa begrepp som kan 

definieras och mätas på olika sätt (Östberg, 2007; Östberg & Lennartsson, 2007). Det som 

styrker den interna validiteten i denna studie är att de definitionerna av psykisk hälsa som 

används i denna studie även har använts i tidigare forskning (se exempelvis Österberg 2007 

eller SCB, 2007). 

Studiens externa validitet (det vill säga om det går att generalisera eventuella slutsatser och 

resultat (Bryman, 2011)) styrks av att 85 % av samtliga hemmaboende barn i Sverige 

besvarade enkäten och att de minsta bortfallen fanns bland de barn och ungdomar som bodde 

med båda sina föräldrar (Jonsson m.fl., 2001).       

Även reliabiliteten måste beaktas under en undersökning, eftersom detta syftar till att 

resultaten blir detsamma vid upprepade studier (Bryman, 2011). Denna studies reliabilitet 

riskeras främst av att datamaterialet som analyserna grundar sig på är från år 2000 och år 

2001. Det är rimligt att tro att den psykiska hälsan varierar över tid - och det är även rimligt 

att tro att psykisk hälsa varierar över olika länder. Däremot är det mindre sannolikt att 

sambandet mellan socialt stöd och psykisk ohälsa skulle skilja sig åt över tid eller geografiskt.     

3.8 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra aspekter som bör beaktas inom vetenskaplig 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att forskaren ska informera respondenterna om 

forskningens syfte och samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en undersökning själva 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet syftar till att respondenterna ska ha rätt 

till att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta och 

nyttjandekravet handlar om att undersökningsdeltagarna inte får utsättas för påtryckning eller 



 

 14 

bli påverkade av intervjupersonen/intervjupersonerna, samt att beroendeförhållanden inte bör 

ligga mellan forskaren och uppgiftslämnarna.       

Informationskravet gällande Barn-LNU och Barn- ULF uppfylldes, likaså samtyckeskravet; 

undersökningens syfte presenterades och barnen och ungdomarna fick själva välja om de ville 

delta. Respondenterna fick även information om datalagen och om sekretess (Jonsson m.fl., 

2001)  

Konfidentialiteten styrks dels på grund av att barnen själva var de enda som hörde frågorna 

ställas, och dels på grund av att svaren inte kan tolkas utan frågorna (svarshäftena innefattar 

endast numren på frågorna och svarsalternativen) (Jonsson m.fl., 2001). På grund av detta och 

att samtliga deltagare svarade anonymt uppfylldes konfidentialitetskravet och intervjuernas 

tillförlitlighet styrks. 

En annan aspekt som styrker intervjuernas tillförlitlighet (och nyttjandekravet) är att 

föräldrarna och barnen intervjuades i olika rum, vilket minskar risken för att barnens svar 

påverkas av deras föräldrar (Jonsson m.fl., 2001). Nyttjandekravet styrks även av att barnen 

intervjuades med hjälp av bandspelare och av att de själva fick fylla i svarsformulären.  

4. Resultat  

4.1 Psykisk hälsa 

Som redovisats estimerades den psykiska hälsan utifrån fem olika variabler; ”Jag har inga 

bekymmer”, ”Jag tror att jag kommer att få det bra i framtiden”, ”Jag är för det mesta nöjd 

med mig själv”, ”Jag orkar göra mycket” samt ”Jag är ofta på gott humör”. Hur den psykiska 

hälsan ser ut hos barnen granskades i ett första steg genom att titta på hur barnen besvarat de 

olika påståendena angående psykisk hälsa. Av samtliga barn instämmer 21.9% helt på att de 

inte har några bekymmer, 66.1 % av barnen stämmer in helt på att de tror att de kommer att få 

det bra i framtiden, 47.0 % av barnen svarade ”stämmer precis” på påståendet om de är nöjda 

med sig själva, 41.9 % av barnen uppgav att de ansåg att de orkade göra mycket, 36.8 % av 

barnen är ofta på gott humör. Dessa siffror skiljer sig dock åt mellan könen, vilket presenteras 

i Tabell 2.    

Resultaten tyder på att det finns skillnader i fördelning av psykisk hälsa mellan könen. I tre av 

de fem olika påståendena (inga bekymmer, nöjd med mig själv, orkar göra mycket) stämmer 

pojkarna in bättre på dessa positiva påståenden om psykisk hälsa än vad flickorna gör. Vidare 
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är skillnaden mellan könen angående påståendet om de tror att de kommer att få det bra i 

framtiden marginell. Dock var det en högre andel av flickorna, än av pojkarna, som angav att 

de ofta var på gott humör. Skillnader i psykisk hälsa verkar även finnas när fördelningen för 

de olika ålderskategorierna (10-12, 13-15, 16-18) studeras. I Tabell 3 nedan redovisas hur stor 

andel procent som besvarat de olika påståendena med ”Stämmer precis”.  

       

Tabell 2: Psykisk hälsa och 

kön 

Flickor Pojkar 

Inga bekymmer 18.7 25.2 

Bra i framtiden 66.1 66.2 

Nöjd med mig själv 42.7 51.4 

Orkar göra mycket 39.0 44.8 

Gott humör 39.7 33.9 

Procentuell beskrivning över de som besvarat ”Stämmer precis” på de olika frågorna angående psykisk 

hälsa.  

Tabell 3: Psykisk 

hälsa och ålder 

10-12 13-15 16-18 

Inga bekymmer 29.1 17.5 15.9 

Bra i framtiden 75.7 61.8 56.3 

Nöjd med mig själv 57.4 40.8 38.2 

Orkar göra mycket 48.9 38.5 34.8 

Gott humör 35.7 35.4 40.4 

Procentuell beskrivning över svarsalternativet ”Stämmer precis” på de olika frågorna angående psykisk 

hälsa.  

Som går att utläsa av Tabell 3 verkar de yngre barnen stämma in bättre med de flesta av de 

ovanstående påståenden än vad de äldre barnen gör. Skillnaderna är vidare större mellan 

ålderskategori ett (10-12) och två (13-15) än vad den är mellan åldersgrupp två (13-15) och 

tre
10

.  

                                                 

10
 Mer utförlig tabell över procentuell fördelning av psykisk hälsa återfinns i appendix.  
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4.2 Socialt stöd   

De frågor i studien som mäter det sociala stödet, som redovisats ovan, är ”Pratar du med din 

mamma/pappa? ”Hur kommer du och din mamma/pappa överens?” samt ”Hur mycket tid 

tycker du att din mamma/pappa har för dig?”  Hur den procentuella fördelningen över dessa 

variabler ser ut (när barnen angett det svarsalternativ som indikerar på högst grad av socialt 

stöd) presenteras i Tabell 4 och Tabell 5 nedan.
11

 I Tabell 4 presenteras hur stor andel av 

barnen som har angett de högsta svarsalternativen för det sociala stödet från pappa och i 

Tabell 5 redovisas den procentuella fördelningen av hur barnen i studien besvarat frågorna 

angående det sociala stödet från mamma.   

 

Tabell 4: Socialt stöd pappa Flickor Pojkar 

Pratar med pappa  56.6 67.0 

Överens med pappa 43.8 47.9 

Tid med pappa 81.8 84.6 

Kontakt med pappa 27.4 28.1 

Procentuell beskrivning över de svarsalternativ som beskriver hög grad av socialt stöd, pappa.    

Tabell 5: Socialt stöd 

mamma 

Flickor Pojkar 

Pratar med mamma  84.0 81.9 

Överens med mamma 48.3 48.6 

Tid med mamma 90.8 92.6 

Kontakt med mamma 40.0 45.5 

Procentuell beskrivning över de svarsalternativ som beskriver hög grad av socialt stöd, mamma.   

 

Utifrån Tabell 4 ovan går det utläsa att större andel av pojkarna, än av flickorna, har besvarat 

samtliga frågor angående socialt stöd från pappa med de svarsalternativ som tyder på hög 

grad av socialt stöd. Detta gäller speciellt ”Pratar med pappa”, där 10.4 procentenheter fler av 

pojkarna än av flickorna har angett att de kan prata med sin pappa. Samtidigt går det att utläsa 

                                                 

11
 Mer utförlig tabell över procentuell fördelning av socialt stöd återfinns i appendix. 
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från Tabell 5 att även när det gäller socialt stöd från mamma så har större andel av pojkarna 

angett de svarsalternativ som tyder på hög grad av socialt stöd. Detta gäller för samtliga typer 

av socialt stöd förutom ”Pratar med mamma” där större andel av flickorna har angett att de 

kan prata med sin mamma, (84 % av flickorna respektive 81,9 % av pojkarna). Överlag 

rapporterar både pojkar och flickor mer stöd från mamma än från pappa. 

4.3 Regressionsanalyser  

Tabell 6 nedan redovisar resultaten från den första regressionsanalysen. I Modell (1) redovisas 

effekten på studiens beroende variabel psykisk hälsa från värdet av varje enskild oberoende 

variabel. På grund av detta redovisas inte interceptet
12

 eller andel förklarad varians
13

 i denna 

modell. Från Modell (1) går det att utläsa att det inte finns något signifikant
14

 samband mellan 

huruvida barnet kan komma i kontakt med sin pappa och psykisk hälsa. Däremot finns det ett 

positivt samband mellan psykisk hälsa och om barnet kommer överens med sin pappa. Till 

exempel, de som svarade att de kommer mycket bra överens med sin pappa har ett värde som 

är 3.102 högre på hälsoskalan jämfört med de som kommer mycket dåligt överens med sin 

pappa. Det går även att utläsa signifikanta positiva samband mellan psykisk hälsa och 

”Lagom med tid med pappa” samt ”Pratar med pappa”. Med andra ord; de barn som kommer 

överens, har tid med och kan prata med sin pappa har bättre psykisk hälsa jämfört med 

referensgruppen. Modell (1) visar också att äldre barn tenderar att ha sämre psykisk hälsa i 

jämförelse med yngre barn, samt att pojkar har bättre psykisk hälsa än vad flickor har.   

I Modell (2) är sambandet mellan ”Komma i kontakt” och psykisk hälsa justerat för ålder och 

kön. Detta leder till att estimaten sjunker något. 

 

 

                                                 

12
 Interceptet visar Y-värdet när X=0, och ligger således på den punkt där linjen skär Y-axeln (Edling & 

Hedström, 2003).       

13
 Andelen förklarad varians (R2) anger hur stor del av variansen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av modellens oberoende variabler, ju högre R2-värdet är desto bättre beskriver regressionslinjen 

sambandet mellan variablerna (Edling & Hedström, 2003).  

14
 Signifikansnivån anger hur stor risken är att förkasta nollhypotesen när den är sann, m.a.o. anger den hur 

säkra och trovärdiga skattningarna är (Edling & Hedström, 2003).  
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Tabell 6: 

Delanalys 1 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Komma i kontakt 

med pappa 
      

Referens: Nej 0.00 0.00    0.00 

Ringa men inte 

komma, komma 

men inte ringa 

-0.86 0.283    -0.142 

Både ringa och 

komma 
0.039 0.594    0.044 

Överens med 

pappa 
      

Referens: Mycket 

dåligt 
0.00  0.00   0.00 

Ganska dåligt 1.243  1.082   0.576 

Ganska bra 2.179**  1.961**   1.244 

Mycket bra 3.102**  2.869**   2.059** 

Tid med pappa       

Referens: För lite 

tid 
0.00   0.00  0.00 

Lagom med  tid 0.617**   0.604**  0.238 

Pratar med pappa       

Referens: Nej 0.00    0.00 0.00 

Ja 0.939**    0.819** 0.470** 

Ålder       

Referens: 10-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13-15 -0.723** -0.776** -0.691** -0.792 -0.612 -0.671** 

16-18 -1.056** -1.138** -0.981** -1.061** -0.881 -0,927** 

Kön       

Referens: Flicka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pojke 0.378** 0.385** 0.324** 0.369** 0.299** 0.207 

R2  0.056 0.146 0.062 0.084 0.151 

Intercept  16.611 14.534 16.282 16.229 14.924 

Tabell 6: Beroende: Psykisk hälsa. Oberoende: Socialt stöd pappa, ålder och kön (n=1.964). 
Signifikanser, *** = statistiskt signifikant på 1 %-nivån; ** = 5 %-nivån; * = 10 %-nivån. 
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I Modell (3) är sambandet mellan ”Överens med pappa” och psykisk hälsa justerat för ålder 

och kön och även här sjunker estimaten men sambanden är fortfarande signifikanta. I Modell 

(4) kontrolleras sambandet mellan ”Tid med pappa” och psykisk hälsa, för ålder och kön. 

Estimatet för denna variabel sjunker då till en viss del.     

I den slutgiltiga modellen (Modell 6) är alla variabler inkluderade samtidigt. De allra flesta 

samband minskar i styrka: detta gäller särskilt stödvariablerna ”Tid med pappa” (som inte 

längre är signifikant) och ”Pratar med pappa” (vars estimat sjunker kraftigt). Det är också värt 

att notera att det inte längre finns några könsskillnader i psykisk hälsa när de övriga 

variablerna är kontrollerade för. Gällande ”Överens med pappa” kvarstår dock ett starkt och 

tydligt samband till psykisk hälsa, särskilt när de yttersta grupperna jämförs- de variabler som 

är inkluderade i Modell 6 förklarar tillsammans cirka 15 % av variationen i psykisk ohälsa. 

Interaktionsanalysen presenteras nedan i Tabell 7. Här redovisas endast de interaktioner som 

var signifikanta (mellan kön och stödvariablerna å ena sidan, och ålder och stödvariablerna å 

andra sidan). Här framkommer det att de positiva hälsoeffekterna av att vara överens med sin 

pappa och att kunna prata med sin pappa är starkare bland äldre barn.  

 

Tabell 7: Interaktionsanalys B-värde P 

Ålder*Överens med pappa 0.386 0.020 

Ålder*Pratar med pappa 0.207 0.046 

Presentation av de intersektionsanalyser som uppgav signifikanta resultat.    

 

Tabell 8 nedan redovisar resultaten från den andra regressionsanalysen. Denna är uppförd på 

samma sätt som Tabell 6 men här har det sociala stödet från pappa bytts ut mot det sociala 

stödet från mamma. I Modell (1) i denna tabell framkommer det att de barn som har angett att 

de har lagom tid med mamma i genomsnitt har bättre psykisk hälsa än de barn som anser att 

de har för lite tid med mamma, samt att pojkar har bättre psykisk hälsa än flickor. De övriga 

ojusterade sambanden i denna modell är inte signifikanta, det vill säga att det inte går att 

utesluta att dessa samband endast har uppstått av slumpen (Edling och Hedström:2003).        
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Tabell 8: 

Delanalys 2 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Komma i kontakt 

med mamma 
      

Referens: Nej 0.00 0.00    0.00 

Ringa men inte 

komma, komma men 

inte ringa 

0.153 0.1    -0.154 

Både ringa och 

komma 
0.186 0.424**    0.038 

Överens med 

mamma 
      

Referens: Mycket 

dåligt 
0.00  0.00   0.00 

Ganska dåligt 0.110  -0.66   -0.460 

Ganska bra 1.059  0.846   0.407 

Mycket bra 2.099  1.901   1.312 

Tid med mamma       

Referens: För lite tid 0.00   0.00  0.00 

Lagom med  tid 0.918**   1.012**  0.635 

Pratar med 

mamma 
      

Referens: Nej 0.00    0.00 0.00 

Ja 0.448    0.830** 0.448** 

Ålder       

Referens: 10-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13-15 -0.723 -0.789** -0.649 -0.768 -0.662** -0.711** 

16-18 -1.056 -1.167** -1.079** -1.098 -0.910** -1.010 

Kön       

Referens: Flicka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pojke 0.378** 0.369** 0.364** 0.368** 0.401** 0.339** 

R2  0.056 0.153 0.068 0.071 0.155 

Intercept  16.611 15.525 15.880 16.020 15.168 

Tabell 8: Beroende: Psykisk hälsa. Oberoende: Socialt stöd mamma, ålder och kön (n=1.964). Signifikanser, 
*** = statistiskt signifikant på 1 %-nivån; ** = 5 %-nivån; * = 10 %-nivån. 



 

 21 

Enligt Modell (2) har de barn som uppgett att de har lätt för att komma i kontakt med mamma 

(det vill säga ”både ringa och komma”) bättre psykisk hälsa än de barn som uppgett att de inte 

har möjlighet att komma i kontakt med mamma. Till skillnad från det ojusterade sambandet är 

detta estimat signifikant, vilket beror på inkluderingen av ålder och kön i modellen. I Modell 

(3) kontrolleras sambandet mellan ”Överens med mamma” och hälsa för ålder och kön, vilket 

reducerar estimaten något. Modell (4) visar att barn som har upplever att de har lagom med tid 

med mamma i genomsnitt har bättre psykisk hälsa än de barn som upplever att de har för lite 

tid med mamma, även när kontroll för ålder och kön är gjord. De barn som har angett att de 

kan prata med mamma har bättre hälsa än de barn som har angett att de inte kan göra det, 

enligt Modell (5). Jämfört med den ojusterade modellen är estimatet här betydligt starkare och 

statistiskt signifikant. I den slutgiltiga modellen, Modell (6), framgår det att endast ”Pratar 

med mamma”, ålder och kön kvarstår som signifikant relaterade till psykisk hälsa, efter 

kontroll för samtliga variabler. Totalt kan de inkluderade variablerna förklara cirka 16 % av 

variationen i psykisk hälsa.  

I och med att flera av estimaten för stödvariablerna förstärks och blir statistiskt signifikanta 

vid kontroll för kön och ålder, är det rimligt att tro att det finns bakomliggande interaktioner 

mellan variablerna här. Interaktionsanalysen i Tabell 9 visar dock att den enda statistiskt 

signifikanta interaktionen är den mellan ålder och ”Pratar med mamma”. Den positiva 

effekten på hälsa av att kunna prata med sin mamma är starkare bland de äldre barnen.   

 

Tabell 9: Interaktionsanalys  B-värde P 

  Ålder*Pratar med mamma 0.246 0.016 

Presentation av de intersektionsanalyser som uppgav signifikanta resultat.    
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5. Slutsats och diskussion   

5.1 Analys 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida det finns ett samband mellan psykisk 

hälsa bland barn och unga och socialt stöd från föräldrar, vidare även om detta samband 

skiljer sig mellan a) pojkar och flickor och b) ifall stödet kommer från pappa eller mamma. 

Dessa frågeställningar ställdes med avseende på den socialiseringsprocessen som finns i 

samhället och de genusnormer som verkar inom denna. Ytterligare ett syfte med uppsatsen 

var att undersöka om ovanstående samband skiljer sig mellan yngre och äldre barn.  

5.1.1 Socialt stöd och hälsa 

Resultatet från regressionsanalyserna visar att det finns ett samband mellan socialt stöd från 

föräldrar och hälsa bland barn och unga. Detta överensstämmer bland annat med studier 

gjorda av Östberg & Lennartson (2007), Due m.fl. (2003) samt Brolin, Låftman och Östberg 

(2006). 

I denna studie framkom det dock att detta inte gäller alla typer av socialt stöd. Exempelvis 

verkar det emotionella stödet ha mer betydelse för den psykiska hälsan än det instrumentella 

sociala stödet; ”Komma i kontakt” var inte signifikant i någon av de två regressionsanalyserna 

när samtliga variabler inkluderades. De sammanlagt tre variabler som indikerar emotionellt 

stöd var däremot signifikanta även när samtliga variabler inkluderades. Mest betydelsefullt för 

barnens hälsa var om de ansåg att de kunde prata med sin mamma respektive pappa, samt om 

de ansåg att de kom överens med sin pappa. 

5.1.2 Skillnader mellan pojkar och flickor 

Analyserna tyder vidare på att det finns skillnader i psykisk hälsa mellan könen; pojkar har 

bättre psykisk hälsa än vad flickor har. Även detta är i linje med tidigare studier, se 

exempelvis Worell (2006) eller Låftman och Östberg (2006). Då dessa resultat kvarstår när 

kontroll för socialt stöd från mamma samt ålder gjorts, finns det anledning att tro att det finns 

att det föreligger könsskillnader i sambandet. 

Som interaktionsanalysen visar, finns det dock inga könsskillnader i sambandet mellan socialt 

stöd och hälsa. Med andra ord är socialt stöd lika viktigt för pojkars som för flickors psykiska 



 

 23 

hälsa. Varför psykisk hälsa skiljer sig åt mellan könen beror såldes inte på detta, utan 

förklaringen till varför pojkar har bättre psykiska hälsa än flickor måste hämtas från andra 

förklaringar. En förklaring skulle kunna ligga i socialiseringsprocessen och den genus-

socialisation som barnen växer upp i och med. House, Landis & Umberson (1988) menar att 

olika typer av individer blir tilldelade olika roller i ett nätverk. Det är rimligt att tro att pojkar 

och flickor tilldelas olika roller och att dessa har olika effekt på den psykiska hälsan. En 

anledning bakom detta antagande är att forskning har visat att genus är sammanlänkat med 

psykisk hälsa (Olsson, 2011 och Worell, 2006). Pojkar har generellt högre livstillfredsställelse 

än flickor och betydelsen av lyckade studieresultat är viktigare för flickors psykiska hälsa än 

för pojkars (Danielsen m.fl., 2009). En annan anledning är att det finns teorier om att manlig 

hegemoni är reifierad (Butler, 2007), att det finns genusskillnader mellan pojkar och flickor 

gällande makt och gemenskap (Helgeson, 1994), och detta samtidigt som en mer maskulin 

genusroll har visat sig ha en skyddande effekt mot depression (Ginsburg & Silverman, 2000). 

Denna genus-socialisation verkar dock inte påverka föräldrars sociala stöd till sina barn, men 

utifrån ovanstående teori och forskning är det ändå rimligt att tro att det finns andra aspekter i 

hur föräldrar uppfostrar sina barn som i sin tur har betydelse för den psykiska hälsan.  

5.1.3 Socialt stöd från mamma och pappa 

I den här studien visade sig att fler barn och unga upplevde tillfredställande socialt stöd från 

mamma än från pappa. Detta är i linje med en studie gjord av SCB (2011), som visat att det är 

vanligare att barn pratar med sin mamma än med sin pappa om de är bekymrade. Även 

sambandet mellan socialt stöd och psykisk hälsa varierar i styrka beroende på om stödet 

kommer från mamma eller pappa. Två av de variabler som reflekterar socialt stöd från pappa 

(”Överens med pappa” samt ”Pratar med pappa” uppvisade positiva signifikanta samband 

med psykisk hälsa, medan endast en oberoende variabel för socialt stöd från mamma (”Pratar 

med mamma”) uppvisade ett signifikant samband. Därtill är sambandet mellan ”Överens med 

pappa” och psykisk hälsa det klart starkaste sambandet; de barn som svarade att de kommer 

mycket bra överens med sin pappa har i genomsnitt 2.059 högre värde på hälsoskalan jämfört 

med de barn som angett att de inte alls kommer överens med sin pappa. Att det sociala stödet 

från pappa verkar vara mer betydelsefullt för barnens psykiska hälsa än vad det sociala stödet 

från mamma är, är ett resultat som skulle kunna vara en del av förklaringen till varför barn 

som lever ihop med en ensamstående mamma har sämre psykisk hälsa än de barn som bor 

med båda sina föräldrar (Brolin, Låftman, 2009).    
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5.1.4 Åldersskillnader 

Resultaten visar vidare att det finns en viss variation i psykisk hälsa över åldrar; yngre barn 

tenderar att ha bättre psykisk hälsa än vad äldre barn har. Detta är något som har framkommit 

även i tidigare studier, se exempelvis Östberg (2007) och Östberg och Låftman (2006). Utöver 

detta visar resultatet från interaktionsanalysen att sambandet mellan socialt stöd och psykisk 

hälsa är starkare för äldre barn än vad det är för yngre barn; det sociala stödet från föräldrarna 

är viktigare för äldre barns hälsa än vad det är för yngre barn. Detta kan ses utifrån tidigare 

forskning som visar att yngre barn har lättare för att prata med sina föräldrar när de är oroade 

eller bekymrade än vad äldre barn har (SCB, 2011).  

5.2 Reflektion  

Då tidigare forskning har visat att psykisk ohälsa hos pojkar och flickor tar sig uttryck i olika 

former; att flickors psykiska ohälsa oftare visar sig i form av depressiva symptom och ångest, 

medan pojkarnas psykiska hälsa oftare tar sig i form av utagerande beteendestörningar 

(Socialstyrelsen, 2010), är det centralt att reflektera över att det möjligen kan vara så att även 

psykisk hälsa reflekteras i olika symptom hos flickor respektive pojkar.  

Det är även av vikt att reflektera över hur socialt stöd har preciserats. Som tidigare nämnts 

finns det olika dimensioner av socialt stöd och det kan definieras på olika sätt (Östberg & 

Lennartsson, 2007). Möjligen finns alternativa definitioner av socialt stöd som bättre kan 

förklara psykisk hälsa. Även om ”Komma i kontakt” har uppvisat positiva signifikanta 

samband med psykisk hälsa i tidigare studier (se exempelvis SOU, 2001), kanske det möjligen 

även finns andra typer av instrumentellt stöd som hade varit intressanta att studera. Ett 

exempel på en sådan variabel är till exempel om barnen anser att deras föräldrar ställer upp 

och hämtar och lämnar från fritidsaktiviteter.   

Då det är vanligare att barns och ungdomars psykiska hälsa mäts genom ett vuxenperspektiv 

(genom exempelvis föräldrar eller lärare) (Hälsoutskottet, 2007), styrks denna studie eftersom 

både den psykiska hälsan och det sociala stödet uppskattades av barnen själva. 
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Kausaliteten
15

 i sambandet mellan socialt stöd och psykisk hälsa är något som bör diskuteras. 

Sambandet som uppkom i denna studie, att det finns ett positivt samband mellan socialt stöd 

och psykisk hälsa, kan det bero på att relationerna påverkar hälsan, men det är också möjligt 

att den psykiska hälsan påverkar relationerna. Tidigare forskning har även visat att 

föräldrarnas hälsa har betydelse för barnets hälsa, eftersom en oroad förälder har svårare att ge 

barnet trygghet, stöd och kontroll (Socialstyrelsen, 2010). Depression hos föräldrar kan ha ett 

direkt negativt samband med barnets psykiska hälsa på grund av att denna förälder är mindre 

närvarande och inte kan ge barnet det sociala stöd som hon behöver (Hammen, 2003). Det 

finns dock goda anledningar, baserat på tidigare studier, att fokusera på betydelsen av socialt 

stöd för psykisk hälsa. 

Eftersom studien ämnade granska huruvida det sociala stödet skiljer sig mellan mamma 

respektive pappa inkluderades endast de barn som bodde med båda sina föräldrar. Detta skulle 

kunna bidra till att generaliserbarheten med studien minskar, men (som är skrivet ovan i 

avsnitt 3.6) var bortfallet som minst i just denna grupp. Det finns dock andra aspekter som bör 

tas i beaktande då studien har ett heterosexuellt perspektiv. 

I Sverige idag är det relativt vanligt med skilsmässor; varje år skiljer sig ca 20 000 individer 

(SCB, 2012), detta leder till att nya familjer bildas och att det är många barn som inte bor 

tillsammans med både sin mamma och pappa. Nästan vart femte barn i Sverige bor växelvis 

hos mamma och pappa (SCB, 2011). Till detta hör att mindre andel av de barn som bor med 

sin mamma anser att de kommer bra överens med sin pappa (Ibid.), samt att tidigare studier 

har visat att barn som bor med båda sina föräldrar har bättre psykisk hälsa än de som bara bor 

med en förälder (Låftman, 2009). Vidare blir enkönade äktenskap allt vanligare; idag lever 

3,024 kvinnor och 2,835 män i enkönade äktenskap (SCB, 2010). Resultaten från denna studie 

kan således endast generaliseras till de barn som bor med båda sina föräldrar.  

Dessutom är det viktigt att i beaktning att flickor, så som pojkar, inte är homogena grupper. 

Det finns det en rad olika typer av femininiteter och maskuliniteter (Butler, 2006). Femininitet 

och maskulinitet är komplexa begrepp och kan definieras på olika sätt, och betydelsen av dem 

ändras över tid och rum. Vidare inkluderade denna studie endast variabler på individnivå, det 

vore även intressant att studera psykisk hälsa och socialt stöd även ur ett intersektionellt 

                                                 

15
 Kausalitet är ett begrepp som handlar om orsak och verkan. För att kunna uttala sig om kausaliteten i ett 

samband måste tre olika kriterier vara uppfyllda; tid, orsak och verkan, samt uteslutning av att andra 

variabler påverkar sambandet (Bryman:2011). 



 

 26 

perspektiv. Med detta menas att inte bara se till individuella handlingar utan även studera de 

maktordningar som finns i normer, rutiner och institutionella praktiker och hur dessa påverkar 

och formar varandra (Reyes & Mulinari, 2005). Detta inte minst eftersom resultatet från 

denna studie visar att flickor har sämre psykisk hälsa än pojkar (även när kontroll för socialt 

stöd från föräldrarna gjorts), och ytterligare på grund utav att det även framkom att pappans 

sociala stöd verkar ha mest betydelse för barns psykiska hälsa (vilket går emot den 

traditionella synen på faderskap). Samtidigt har det framkommit i andra studier att en mer 

maskulin genusroll har skyddande effekt mot depression (Ginsburg & Silverman, 2000) och 

att det finns olikheter mellan könen gällande makt och gemenskap (Helgeson, 1994). Det 

finns även teorier om att socialt stöd är en process av socialt utbyte som ligger till grund för 

utvecklingen av individens beteendemönster och värderingar (Farmer & Farmer, 1996), vilket 

skulle kunna vara en förklaring till varför synen på faderskap och moderskap skiljer sig åt, 

och vilket i sin tur möjligen spelar en roll för hur pojkar och flickor uppfostras och då i 

förlängningen även påverkar deras psykiska hälsa.            

Vidare ska även sägas att det säkerligen finns ytterligare variabler som bör inkluderas i en 

analys som berör socialt stöd och psykisk hälsa. Tidigare forskning har bland annat visat att 

familjens ekonomi har positiv effekt på psykisk hälsa (Due, 2003; Östberg, 2007), det kan 

även vara så att den ekonomiska situationen i en familj kan påverka relationerna, vilket i sin 

tur påverkar den psykiska hälsan (Ibid). Forskning har även visat att barnens aktiviteter är mer 

uppstrukturerade i de högre klasserna än i de lägre (Angelöw & Jonsson, 2006), samtidigt 

som ohälsosamma vanor (så som rökning och dåliga matvanor) är vanligare bland barn i 

arbetarfamiljer (Östberg, 2007).    

Denna studie har varit betydelsefull för forskningsfältet dels eftersom resultatet visar att 

flickor har bättre psykisk hälsa än pojkar, men kanske framför allt på grund av att resultaten 

även visar att det verkar som om det sociala stödet från pappa är viktigare för barnens hälsa än 

vad det sociala stödet från mamma är. För att kunna arbeta för ett mer jämlikt föräldraskap är 

det angeläget att klargöra fäders respektive mödrars betydelse för barns och ungdomars 

psykiska hälsa. Ett mål enligt barnkonventionens artikel (SCB, 2011) är att föräldrarna ska ta 

ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.   
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5.3 Framtida forskning  

Utifrån reflektionsavsnittet (5.2) ovan presenteras här förslag på framtida forskning.  

Då vart femte barn i Sverige bor växelvis hos sina föräldrar (SCB:2011) och forskning har 

visat att hälsan skiljer sig mellan barn som bor med båda sina föräldrar och bland barn som 

bara bor med en förälder (Låftman, 2009) hade det även varit intressant att studera psykisk 

hälsa hos samtliga barn, och hur stor betydelsen socialt stöd från mamma respektive pappa 

även när föräldrarna inte bor med sina barn på heltid jämfört med barn som bor med båda sina 

föräldrar.   

Det vore även intressant att studera betydelsen av pappors respektive mammors stöd av den 

psykiska hälsan i andra länder. Sverige är, i relation till många andra länder, jämställt. Varför 

det vore intressant att se hur sambanden ser ut i länder med mer traditionella könsroller.  

Vidare vore det även intressant att studera sambandet mellan socialt stöd från föräldrar och 

olika typer av riskbeteenden hos barn och ungdomar. Berkman m.fl.(2000) menar att sociala 

nätverk fungerar på den beteendemässiga nivån genom fyra primära aspekter; socialt stöd, 

social påverkan, socialt engagemang samt materiella tillgångar. Han menar att detta påverkar 

hälsan positivt genom att individer som har hög nivå av ovanstående har minskad nivå av 

stress och hög grad av självförtroende. Han menar dock att individer som har låg nivå av 

socialt stöd, social påverkan, socialt engagemang och materiella tillgångar oftare utför olika 

typer av riskbeteenden, exempelvis rökning eller sexuellt riskbeteende. I anslutning till detta 

menar Bauman att socialt stöd blir allt viktigare i ett individualiserat samhälle (Bauman, 

2007). Han menar att det individualiserade samhället har lett till en ökad frihet för individen, 

men samtidigt även lett till att relationerna i dagens flytande samhälle blir allt fler och alltmer 

flyktiga (Ibid.). Att socialt stöd från föräldrarna är viktigt för barns och ungdomars psykiska 

hälsa är något som har framkommit i den här studien, men har det även i förlängningen 

betydelse för barns och ungdomars olika typer av riskbeteenden? Detta blir än mer intressant 

när resultaten från denna studie visar att socialt stöd från föräldrar är mer betydelsefullt för 

äldre barn än för yngre barn.      
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7. Appendix 

7.1 Beskrivning av linjär regressionsanalys  

Den linjära regressionen (OLS) bygger på räta linjens ekvation (Y= a+bX). Med denna 

analysmetod observeras hur mycket Y (exempelvis psykisk hälsa) förändras i genomsnitt vid 

en enhetsförändring i X (exempelvis kön). Syftet med denna analysmetod är vidare att hitta 

den linje som bäst beskriver sambandet, vilket utförs med minstakvadratmetoden. 

Minstakvadratmetoden minimerar summan av alla kvadrerade avvikelser mellan de 

observerade Y-värdena och linjen som bäst beskriver sambandet mellan variablerna (Edling 

och Hedström:2003). 

 

7.2 Beskrivning av kategoriska variabler 

Kategoriska variabler, så kallade dummyvariabler, gör det möjligt att inkludera variabler i 

modellen som inte är kontinuerliga (exempelvis ålder) och gör det möjligt att tillåta 

regressionslinjens lutning skilja sig mellan olika kategorier (Edling och Hedström:2003). 

7.3 Tabeller  

http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/57/b65e95cc.pdf
http://www.fhi.se/PageFiles/6240/R2009-08-Varf%C3%B6r-drabbas-kvinnor-oftare-oro-angest-webb.pdf
http://www.fhi.se/PageFiles/6240/R2009-08-Varf%C3%B6r-drabbas-kvinnor-oftare-oro-angest-webb.pdf
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7.3.1 Procentuell fördelning över psykisk hälsa  

Tabell 10 Totalt Flickor Pojkar 10-12 13-15 16-18 

Har inga 

bekymmer 

      

Stämmer inte alls 9.4 11.5 7.2 8.8 9.4 10.7 

Stämmer dåligt 24.4 26.8 21.9 18.1 27.5 30.6 

Stämmer ungefär 44.3 43.0 45.7 44.3 45.6 42.7 

Stämmer precis 21.9 18.7 25.2 29.1 17.5 15.9 

Bra i framtiden       

Stämmer inte alls 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 

Stämmer dåligt 1.4 1.5 1.2 0.9 0.9 2.8 

Stämmer ungefär 32.3 32.2 32.5 23.5 37.1 40.6 

Stämmer precis 66.1 66.1 66.2 75.7 61.8 56.3 

Nöjd med mig själv       

Stämmer inte alls 1.5 2.3 0.7 1.6 1.1 2.0 

Stämmer dåligt 7.5 10.3 4.7 2.9 8.5 13.7 

Stämmer ungefär 43.9 44.7 43.2 38.1 49.6 46.1 

Stämmer precis 47.0 42.7 51.4 57.4 40.8 38.2 

Orkar göra mycket       

Stämmer inte alls 1.1 1.3 0.8 1.1 0.6 1.6 

Stämmer dåligt 6.0 6.2 5.9 3.2 6.3 10.1 

Stämmer ungefär 51.1 53.6 48.5 46.8 54.6 53.5 

Stämmer precis 41.9 39.0 44.8 48.9 38.5 34.8 

Gott humör       

Stämmer inte alls 0.4 0.3 0.4 0.6 0.2 0.2 

Stämmer dåligt 3.9 3.1 4.6 1.7 3.7 7.6 

Stämmer ungefär 59.0 56.9 61.0 61.9 60.7 51.9 

Stämmer precis 36.8 39.7 33.9 35.7 35.4 40.4 

N 1.964 991 973 814 647 503 

Procentuell fördelning över variablerna för psykisk hälsa.  
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7.3.2 Procentuell fördelning över socialt stöd, pappa  

Tabell 11 Totalt Flickor Pojkar 10-12 13-15 16-18 

Komma i 

kontakt  

      

Nej 14.6 14.4 14.7 17.6 12.5 12.3 

Ringa men ej 

komma, komma 

men ej ringa 

57.7 58.1 57.2 63.8 56.9 48.9 

Både ringa och 

komma 

27.7 27.4 28.1 18.7 30.6 38.8 

Överens med 

pappa 

      

Mycket dåligt 0.8 1.0 0.5 0.5 0.6 1.4 

Så där, ganska bra 13.8 14.6 13.1 12.2 14.4 15.9 

Ganska bra 39.6 40.6 38.5 40.3 39.3 38.8 

Mycket bra 45.8 43.8 47.9 47.1 45.7 43.9 

Tid med pappa       

För lite tid 16.8 18.12 15.4 17.1 16.4 16.9 

Lagom med tid 83.2 81.8 84.6 82.9 83.6 83.1 

Pratar med 

pappa 

      

Nej 38.2 43.4 33.0 28.1 41.9 49.9 

Ja 61.8 56.6 67.0 71.9 58.1 50.1 

N 1.964 991 973 814 647 503 

Procentuell fördelning över socialt stöd, pappa. 
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7.3.3 Procentuell fördelning över socialt stöd, mamma  

Tabell 12 Totalt Flickor Pojkar 10-12 13-15 16-18 

Komma i 

kontakt 

      

Nej 2.2 1.6 3.3 4.0 1.3 2.1 

Ringa men ej 

komma, komma 

men ej ringa 

42.8 43.1 51.2 66.0 47.7 31.8 

Både ringa och 

komma 

38.9 40.0 45.5 30.0 51.0 66.1 

Överens med 

mamma 

      

Mycket dåligt 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 

Så där, ganska bra 11.1 12.0 10.2 10.9 10.8 11.7 

Ganska bra 40.2 39.4 41.1 40.2 43.0 36.8 

Mycket bra 48.5 48.3 48.6 48.8 45.9 51.3 

Tid med 

mamma 

      

För lite tid 8.3 9.2 7.4 10.7 6.3 7.0 

Lagom med tid 91.7 90.8 92.6 89.3 93.7 93.0 

Pratar med 

mamma 

      

Nej 17.1 16.0 18.1 10.0 17.5 28.0 

Ja 82.9 84.0 81.9 90.0 82.5 72.0 

N 1.964 991 973 814 647 503 

Procentuell fördelning över socialt stöd, mamma. 


