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Sammanfattning 

 
Att relationen mellan barn och fo ra ldrar a r viktig a r va lka nt. Tidigare forskning har 

bland annat visat att det finns ett samband mellan barns psykosomatiska besva r 

och hur relationen till fo ra ldrarna ser ut. Eftersom relationerna mellan barn och 

fo ra ldrar har stor betydelse fo r barns va lbefinnande a r det intressant att 

underso ka vad som ligger bakom goda relationer mellan barn och fo ra ldrar. Syftet 

med denna uppsats a r alltsa  att underso ka vilka faktorer som ha nger samman med 

goda relationer mellan barn och fo ra ldrar.  

Uppsatsen bygger pa  material fra n Statistiska centralbyra ns (SCB) 

Underso kningarna av levnadsfo rha llanden (ULF) och Underso kningarna av barns 

levnadsfo rha llanden (Barn-ULF). Beskrivningen av relationen mellan barn och 

fo ra lder ha mtas fra n barnintervjun. Fo r att se vad som har betydelse fo r relationen 

mellan barn och fo ra ldrar anva nds ett flertal oberoende variabler. Den metod som 

anva nts a r logistisk regression med klusterdata. 

Sammanfattningsvis visar studien att barnets ko n, a lder, om barnet har 

sammanboende eller ensamsta ende fo ra ldrar, om barnet har svensk eller utla ndsk 

bakgrund samt barnets eventuella psykosomatiska besva r har betydelse fo r 

relationen till fo ra ldrarna. Flickor och pojkar uppger lika goda relationer till sin 

mamma, medan pojkar har ba ttre relation a n flickor till sin pappa. A ldre barn 

kommer sa mre o verens med och pratar i mindre utstra ckning med sina fo ra ldrar.  

Barn med en ensamsta ende fo ra lder uppger sa mre relation till fo ra ldrarna, och 

barn med utla ndsk bakgrund uppger i flera fall sa mre relationer till fo ra ldrarna 

ja mfo rt med barn som har svensk bakgrund. Barn som har psykosomatiska besva r 

uppger sa mre relationer till sina fo ra ldrar a n barn som inte har dessa besva r. 

Orsaker till detta kan exempelvis vara att barn i olika a ldrar har olika krav pa  och 

relation till sina fo ra ldrar och att barn har sa mre relation till den fo ra lder de inte 

bor tillsammans med, vilket skulle kunna orsaka att barn till ensamsta ende 

fo ra ldrar uppger sa mre relationer till fo ra ldrarna. 
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Inledning 

Sociala relationer a r de olika relationer som en ma nniska har. Fo r barn a r relationerna 

till fo ra ldrarna extra viktiga, och na got som har stor inverkan pa  barnets levnadsvillkor. 

Tidigare forskning visar pa  betydelsen av goda relationer, och vilka konsekvenser goda 

och da liga relationer kan medfo ra. Bland annat finns ett samband mellan barns psykiska 

va lbefinnande och hur relationen till fo ra ldrarna ser ut. Konflikter med fo ra ldrarna kan 

leda till sa mre psykiskt va lbefinnande och fler psykosomatiska problem hos barn (SOU, 

2001). 

Vi vet alltsa  att goda relationer a r gynnsamt fo r bland annat barns psykiska ha lsa. 

Eftersom relationerna har sa  stor betydelse fo r barnens va lbefinnande a r det viktigt att 

underso ka vad som ligger bakom goda relationer. Den ha r uppsatsen syftar till att 

underso ka vilka faktorer som ligger bakom goda relationer mellan barn och fo ra ldrar.  

Uppsatsen bygger pa  intervjuer med barn och deras fo ra ldrar som gjorts inom ramen fo r 

Statistiska centralbyra ns Underso kningarna av levnadsfo rha llanden (ULF) och 

Underso kningarna av barns levnadsfo rha llanden (Barn-ULF). Beskrivningen av 

relationen mellan barn och fo ra lder ha mtas fra n barnintervjun.  
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Teori och tidigare forskning 

Sociala relationer 

Sociala relationer a r olika slags relationer mellan ma nniskor. Man brukar tala om tre 

olika aspekter av sociala relationer: hur ma nga relationer en ma nniska har, vilken 

struktur relationerna har och relationernas inneha ll. Antalet relationer inneba r hur 

ma nga personer individen har relationer till, eller kontakt med, och om individen inga r i 

na gra grupper. Relationernas struktur beskrivs ofta som sociala na tverk. Ha r studeras 

exempelvis om individens olika va nner i sin tur ka nner varandra. Strukturen kan a ven 

handla om ifall relationerna a r hierarkiska. Relationernas inneha ll tar bland annat upp 

om relationerna a r sto djande fo r individen, och om de da rmed kan inneba ra socialt sto d. 

Denna uppsats a r avgra nsad till relationernas inneha ll (SOU, 2001:55). 

Sociala relationer kan fungera som en viktig resurs som bland annat kan skydda mot 

psykisk oha lsa. Att ha socialt sto d kan ge ba ttre sja lvka nsla, vilket i sin tur leder till 

ba ttre psykisk ha lsa och va lbefinnande. Alla slags relationer a r dock inte bra fo r ha lsan. 

Exempelvis kan relationer som inneha ller ma nga konflikter ha en negativ effekt pa  

ha lsan (SOU, 2001:55). 

Mycket av forskningen om sociala relationer har handlat om vuxna. Det finns dock 

forskning som visar pa  betydelsen av sociala relationer a ven fo r barn. Barns 

levnadsfo rha llanden a r beroende av relationer till andra ma nniskor, och av andras 

handlingar och resurser. Barnen kan ha relationer till ma nga olika personer, bland annat 

fo ra ldrar, syskon och va nner. Mo jligheten fo r barn att va lja sina relationer kan da remot 

vara liten. Barn va ljer inte sina fo ra ldrar, men eftersom de a r mindera riga sa  a r de 

beroende av dem. Speciellt ga ller detta yngre barn, som a r mindre sja lvsta ndiga a n a ldre 

barn. Relationerna till fo ra ldrarna a r na gra av de viktigaste i barnens liv, och i denna 

studie a r det dessa relationer som sta r i fokus (Olsson, 2011; SOU 2001:55). 

Barns relationer till föräldrarna 

Relationen mellan barn och fo ra ldrar a r mycket betydelsefull fo r barn eftersom deras 

psykiska va lbefinnande ha nger samman med relationerna till fo ra ldrarna, och konflikter 
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med fo ra ldrarna kan leda till sa mre psykiskt va lbefinnande och fler psykosomatiska 

problem (SOU, 2001:55). Eftersom relationerna har sa  stor betydelse fo r barnens 

va lbefinnande a r det viktigt att underso ka vad som ligger bakom goda relationer. Olika 

faktorer eller egenskaper hos fo ra ldrarna kan ha samband med goda relationer mellan 

barn och fo ra ldrar. Egenskaper som kan vara betydelsefulla a r fo ra lderns ko n, ekonomi 

och sysselsa ttning samt husha llets sammansa ttning. A ven egenskaper hos barnet kan 

pa verka relationen. 

Tidigare studier visar att relationen mellan barn och fo ra lder tycks vara stabil, pa  sa  sa tt 

att de barn och fo ra ldrar som uppger att de har en god relation verkar ha en god relation 

a ven fem a r efter det fo rsta intervjutillfa llet. Goda relationer till fo ra ldrarna under 

barndomen verkar alltsa  fo lja med barnen in i ungdoms- och vuxentiden (Thornton m.fl., 

1995). 

Familjelivets förändring över tid 

Samha llet och da rmed ocksa  familjelivet fo ra ndras o ver tid, och det pa verkar ocksa  hur 

relationerna inom familjen ser ut. Demo (1992) beskriver hur amerikanskt familjeliv har 

fo ra ndrats sedan 1960-talet och hur det har pa verkat relationen mellan barn och 

fo ra ldrar. Demo menar att konsekvenserna av kvinnors o kande fo rva rvsarbete, fler 

skilsma ssor och da rmed allt fler husha ll med en ensamsta ende fo ra lder har o verdrivits. 

Trots att fo ra ldrar och barn tillbringar lite tid tillsammans sa  a r de o verlag no jda med 

sina relationer. Det Demo ser som ett problem a r de fra nvarande papporna. Det ga ller 

inte bara fra nlevande pappor, utan a ven pappor som bor tillsammans med sina barn men 

a nda  a r fra nvarande i relationen med barnet. Da remot menar han att konsekvenserna av 

mammors fo rva rvsarbete och fo ra ldrars separationer har o verdrivits. Enligt Demo a r det 

inte familjestrukturen utan snarare relationen till fo ra ldrarna, och det sto d barnen fa r av 

fo ra ldrarna, som a r av betydelse fo r hur barnen ma r. Vissa av de problem som barnen 

kan fara illa av (exempelvis bristande fo ra ldrakontroll och ma nga konflikter mellan barn 

och fo ra lder) a r dock vanligare i husha ll med en ensamsta ende fo ra lder. Det ha nger dock 

snarast samman med att ensamsta ende fo ra ldrar oftare har en da lig ekonomisk situation 

(Demo, 1992). 

En mo jlig konsekvens av de senaste decenniernas samha llsfo ra ndring da r kvinnor 

fo rva rvsarbetar allt mer a r att kvinnorna fa r mindre tid fo r sina barn. Bianchi (2000) 

skriver om hur familjelivet har fo ra ndrats i USA. Hon menar att trots att allt fler kvinnor 
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bo rjat fo rva rvsarbeta har inte ma ngden tid som mammor spenderar med sina barn 

fo ra ndrats i na gon sto rre utstra ckning. Detta sta mmer va l o verens med vad Sandberg 

och Hofferth (2001) skriver om hur faktorer som att allt fler kvinnor fo rva rvsarbetar och 

att allt fler barn bor med en ensamsta ende fo ra lder har pa verkat barns tid med sina 

fo ra ldrar mellan a r 1981 och 1997. De finner att amerikanska barn a r 1997 spenderade 

ungefa r lika mycket tid med sina fo ra ldrar som barnen gjorde i bo rjan av 1980-talet. Fo r 

det enskilda barnet visar Sandberg och Hofferth dock en skillnad mellan barn med 

sammanboende respektive en ensamsta ende fo ra lder, da r de senare tillbringade mindre 

sammanlagd tid med fo ra ldrarna. Det a r dock ingen fo ra ndring som uppsta tt under den 

underso kta perioden, utan den fanns a ven vid det fo rsta underso kningstillfa llet.   

Bianchi menar att man troligen o verskattat hur mycket tid mammor tidigare spenderade 

med barnen. Dessa kvinnor a gnade sig i stor utstra ckning a t obetalt arbete och 

husha llssysslor. Det fanns ofta andra familjemedlemmar (exempelvis a ldre syskon) som 

hja lpte till att ta hand om barnen. Da remot de kvinnor som i dag fo rva rvsarbetar tycks 

stra va efter att fa  mesta mo jliga tid med barnen genom att arbeta deltid samt 

nedprioritera husha llsarbete och egen fritid. Bianchi visar att endast en tredjedel av 

amerikanska, gifta kvinnor som har barn under sex a r heltidsarbetar. Pappans roll har 

ocksa  a ndrats, och genom att pappor spenderar allt mer tid med sina barn a r det mo jligt 

att barn i dag totalt sett fa r mer fo ra ldratid a n tidigare (Bianchi, 2000). 

En svensk tidsanva ndningsstudie som bland annat handlar om barns tid med 

fo ra ldrarna och hur denna fo ra ndrades mellan a r 1990 och 2000 visar att det inte finns 

na gra signifikanta skillnader mellan hur mycket tid sammanboende fo ra ldrar a gnar a t 

sina barn mellan de tva  underso kningstillfa llena. Fo r ensamsta ende mammor tycks tiden 

de a gnar a t sina barn ha minskat na got. Sett ur barnens perspektiv tycks da remot deras 

tid med fo ra ldrarna ha minskat, och det ga ller barn i alla a ldrar och med ba de 

sammanboende och ensamsta ende fo ra ldrar. Mest har tiden minskat som yngre barn 

tillbringar med sina mammor. Utvecklingen fo rklaras delvis med att de yngsta barnen a r 

mer med sina pappor, men ocksa  med utbyggnaden av barnomsorgen. Att barns tid med 

fo ra ldrarna har minskat medan fo ra ldrarnas tid med barn inte har minskat kan bero pa  

att fo ra ldrarna umga s mer med ett barn i taget. Bland yngre barn besta r en stor del av 

tiden med fo ra ldrarna av omsorg och hemarbete, medan a ldre barns tid med fo ra ldrarna 

mest besta r av fritid (att man ser pa  TV, umga s eller idrottar tillsammans) (SCB, 2004). 
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Betydelsen av kön  

Ko n kan ha betydelse fo r relationen mellan barn och fo ra lder pa  tva  olika sa tt. Det 

handlar dels om barnets ko n och dels om fo ra lderns ko n. Relationen kan alltsa  pa verkas 

av om det a r en relation mellan en dotter/son och en mamma/pappa.  

Tidigare studier har visat att barn ofta uppger att de har en ba ttre relation till sin 

mamma a n till sin pappa. Fra mst uppger barnen att deras mamma oftare visar o mhet 

eller tillgivenhet mot dem, samt att de oftare va nder sig till sin mamma da  de vill 

anfo rtro sig a t na gon, eller ha na gon att prata med (Thornton m.fl., 1995; SCB, 2011). 

Forskning visar ocksa  att barn bera ttar mer fo r sin mamma a n fo r sin pappa. Enligt en 

holla ndsk studie sa  anfo rtror sig flickor och pojkar i lika stor utstra ckning till sin pappa, 

medan flickor pratar mer a n pojkar med sin mamma. Kvalitet i en relation a r ofta na ra 

fo rknippat med att man anfo rtror sig a t/bera ttar mycket fo r varandra, och i allma nhet 

ka nner sig barn na rmare den fo ra lder de bera ttar mer fo r. Samtidigt a r det inte bara 

relationen mellan barn och fo ra lder som har betydelse fo r om barnet va ljer att anfo rtro 

sig a t sin fo ra lder. A ven barnets personlighet och hur o ppet barnet a r avgo r om barnet 

va ljer att bera tta saker fo r fo ra ldrarna eller inte, oavsett kvalitet i relationen. De barn 

som a r o ppna och va ljer att anfo rtro sig pratar ofta med ba da sina fo ra ldrar. Barn som 

anfo rtror sig mycket a t sin mamma, pratar ofta mycket a ven med pappan (Finkenauer 

m.fl, 2004). 

I en amerikansk studie visar Starrels (1994) att pappor vanligtvis a r mindre delaktiga i 

sina do ttrars liv a n vad mammor a r. Ba de do ttrar och so ner uppger att de fa r mer fysisk 

kontakt (kramar m.m.), omva rdnad och pratar mer med sin mamma a n med sin pappa. 

Pojkarna uppger dock i sto rre utstra ckning att de identifierar sig med, och go r 

gemensamma aktiviteter med, sin pappa. O verlag har pojkarna en na rmare relation till 

sin pappa a n vad flickorna har (Starrels, 1994). 

Betydelsen av ålder 

Barnets a lder kan ha betydelse fo r relationen till fo ra ldrarna. Barn i olika a ldrar kan ha 

olika krav pa  och relation till sina fo ra ldrar. Inom utvecklingspsykologin skrivs det om 

hur utvecklingen fra n barn till vuxen pa verkar de sociala relationerna och hur individens 

hantering av intimitet och stra van efter autonomi a r centralt (Erling, 2001). Det a r 

ta nkbart att a ldre barns allt ho gre stra van till sja lvbesta mmande kan skapa spa nningar 
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och konflikter i relationerna mellan fo ra lder och barn. Enligt Erling tyder dock inget 

inom forskningen pa  att familjeproblem och konflikter skulle vara vanligare i familjer 

med ungdomar. 

Betydelsen av hushållets sammansättning 

Husha llets sammansa ttning, med ensamsta ende eller sammanboende fo ra ldrar samt ett 

eller flera barn i familjen, kan ocksa  ha betydelse fo r relationen mellan fo ra ldrar och 

barn. Det a r ta nkbart att fo ra ldrarnas brist pa  tid skulle ge sa mre relationer mellan barn 

och fo ra ldrar fo r barn som har flera syskon eller bor med en ensamsta ende fo ra lder. 

Tidigare forskning ger dock inget sto d fo r detta. Resultat fra n Olssons (2009) studie 

visar att barn i ombildade familjer har sa mre relationer till fo ra ldrarna a n de barn som 

bor med ba da sina biologiska fo ra ldrar. Da remot har barn som bor med en 

ensamsta ende fo ra lder inte en sa mre relation till fo ra ldrarna. Denna studie visar a ven pa  

ett samband mellan att vara flera barn i familjen och att ha goda relationer till 

fo ra ldrarna.  

Betydelsen av social bakgrund 

Den sociala bakgrunden kan vara sa dant som fo ra ldrarnas utbildningsniva , 

socioekonomiska status samt ekonomi. Det a r ta nkbart att fo ra ldrar i ett 

tja nstemannahusha ll har mer flexibla arbetsvillkor, vilket skulle kunna leda till minskad 

stress och la ttare att kombinera familj och arbete ja mfo rt med villkoren i arbetarhusha ll. 

Tidigare studier har visat pa  ett svagt samband mellan socioekonomisk status och goda 

relationer mellan barn och fo ra ldrar. Skillnaderna skulle kunna bero pa  sociala 

skillnader i fo ra ldraskapet samt att man i resurssvaga husha ll i sto rre utstra ckning lider 

av stress och tidsbrist. Man kan fo resta lla sig att fo ra ldrarna i ekonomiskt utsatta husha ll 

a r oroade o ver husha llets ekonomiska situation. Sva righeter med att fa  ekonomin att ga  

ihop da  lo pande utgifter ska betalas och man samtidigt ska ha pengar o ver till annat kan 

leda till oro, nedsta mdhet och konflikter inom familjen.  

I en svensk studie har Olsson (2009) underso kt om det finns na got samband mellan 

barns sociala bakgrund och kvaliteten pa  relationen till fo ra ldrarna. Social bakgrund 

definieras i studien som fo ra ldrarnas utbildningsniva , ekonomiska situation samt 

socioekonomisk status. Resultatet a r att husha llets utbildningsniva  och socioekonomiska 

status visar ett svagt, men inte signifikant, samband med barns relationer med 
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fo ra ldrarna. Ekonomiskt utsatta barn har da remot sa mre relationer till fo ra ldrarna 

ja mfo rt med andra barn.  

Betydelsen av hälsa 

Relationen mellan barn och fo ra ldrar kan a ven ha samband med hur barnet ma r. 

Tidigare forskning har visat att barns psykiska va lbefinnande ha nger samman med 

relationerna till fo ra ldrarna, och att konflikter med fo ra ldrarna kan leda till sa mre 

psykiskt va lbefinnande och fler psykosomatiska problem hos barnet (SOU, 2001:55). Att 

na ra relationer pa verkar hur man ma r a r troligt, men det skulle ocksa  kunna vara 

tva rtom, att barnets ha lsa har inverkan pa  relationen mellan barn och fo ra lder. 

Egenskaper hos föräldrar och barn – vad är orsak och verkan? 

Da  det ga ller relationer mellan fo ra ldrar och barn talas det ofta om vilken inverkan 

fo ra ldern och hans/hennes egenskaper har pa  barnet och relationen dem emellan. I 

ma nga studier fo rutsa tter man ocksa  att sambandet ga r i just den riktningen. Det a r 

viktigt att ha i a tanke att sambandet ocksa  kan ga  a t andra ha llet och att egenskaper hos 

barnet kan ha betydelse fo r relationen mellan barn och fo ra lder. Bland annat Hawkins 

m.fl. har skrivit om detta.     

Hawkins m.fl. beskriver i en amerikansk studie (2007) hur relationen mellan barn och 

deras fra nlevande pappor ser ut, och vad som ligger bakom en bra eller da lig relation 

mellan barn och fo ra lder. Tidigare forskning har visat ett samband mellan ett engagerat 

fo ra ldraskap och va lma ende barn. Man har ofta utga tt ifra n att det a r den fra nlevande 

fo ra ldern som genom sitt (eventuella) engagemang i barnet kan pa verka relationen och 

hur barnet ma r. Hawkins m.fl. underso ker om sambandet mellan fo ra lderns agerande 

och barnets va lma ende kan ha en annan riktning, att egenskaper hos barnet pa verkar 

fo ra lderns beteende och da rmed relationen mellan barn och fo ra lder. Med det synsa ttet 

blir fo ra lderns beteende en reaktion pa  barnets egenskaper och beteende snarare a n att 

fo ra lderns agerande styr barnets va lma ende. Barnet ses alltsa  som en agent som aktivt 

bidrar till att skapa sina relationer (Hawkins m.fl., 2007). 

Hawkins m.fl. betonar alltsa  den effekt barnet har da  man ska fo rsta  en barn-

fo ra ldrarelation. Resultatet a r att fra nlevande pappors engagemang inte pa verkar 

barnets va lma ende. En slutsats som Hawkins m.fl. drar a r i sta llet att barn som ma r 

da ligt kan vara ett hinder fo r en fra nlevande fo ra lder som vill engagera sig, snarare a n en 
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konsekvens av att fo ra ldern inte a r engagerad i sitt barn. De na mner ocksa  att detta 

ga ller a ldre barn, och att sambanden inte beho ver se likadana ut da  det ga ller yngre barn 

som a r mindre sja lvsta ndiga och a n mer beroende av sina fo ra ldrar.  

Da  Hawkins m.fl. studerar relationerna bland pappor och barn som bor tillsammans ser 

resultaten lite annorlunda ut. I dessa fall tycks det finnas o msesidig pa verkan mellan 

pappa och barn, da r ett aktivt faderskap leder till ”goda utfall” hos barnet och da r 

va lma ende barn pa verkar fo ra lderns engagemang. Slutsatsen blir alltsa  att det finns 

o msesidig pa verkan mellan barn och fo ra lder sa  la nge man bor tillsammans (Hawkins 

m.fl., 2007). 
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Material och metod 

Material 

Materialet kommer fra n Statistiska centralbyra ns (SCB) Underso kningarna av barns 

levnadsfo rha llanden (Barn-ULF) som besta r av intervjuer med barn i a ldrarna 10–18 a r 

samt uppgifter fra n fo ra ldrarna om det husha ll barnen bor i fra n Underso kningarna av 

levnadsfo rha llanden (ULF).  

ULF har genomfo rts varje a r sedan 1975 och riktas till Sveriges befolkning, 16 a r och 

a ldre. Underso kningen omfattar fra gor om arbetsmiljo , boende, ekonomi, ha lsa, fritid, 

materiella tillga ngar, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsa ttning och 

arbetstider, trygghet och sa kerhet samt utbildning. I denna uppsats anva nds uppgifter 

fra n ULF som oberoende variabler. Eftersom ULF inneha ller uppgifter om vilka personer 

som inga r i urvalspersonens husha ll a r det, med hja lp av uppgifter om a lder och ko n pa  

husha llsmedlemmarna, mo jligt att la ta husha llets barn fa  utgo ra redovisningsenhet. Fo r 

varje barn i urvalet finns sa ledes uppgifter om familjen och om fo ra ldrarnas villkor. 

Uppgifterna som fo ra ldrarna la mnat om sig sja lva och husha llet, som exempelvis yrke 

och utbildning, anva nds till att bilda olika variabler. 

Barn-ULF har genomfo rts sedan 2001 och riktas till barn 10–18 a r som bor minst halva 

tiden i ett husha ll da r en fo ra lder eller fo ra lders sambo, make eller maka intervjuats i 

ULF. Barnen fa r fra gor om hur de ma r, situationen i skolan, vad de go r pa  sin fritid samt 

relationen till kompisar, fo ra ldrar, la rare och andra vuxna. I de dataset som anva nds a r 

varje barn en unik post och inneha ller svaren fra n barnintervjun samt uppgifter om 

husha llet som ha mtats fra n intervjun med fo ra ldern, exempelvis husha llets 

socioekonomiska tillho righet, utbildningsniva  och hur familjen bor. Materialet omfattar 

intervjuer fo r a ren 2007–2009 och sammanlagt har 3542 barn fra n 2448 olika husha ll 

intervjuats.  

Bortfallet i Barn-ULF sker i tva  led. I ett fo rsta led sker bortfall na r fo ra ldern inte sta ller 

upp i ULF och i ett andra led na r fo ra ldern har intervjuats i ULF men da r fo ra ldern eller 

barnet sja lv inte vill att barnet deltar i Barn-ULF. Det totala bortfallet (i ba da led 

tillsammans) kan endast uppskattas da  det a r fo rst vid en intervju som det framga r hur 
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ma nga barn som bor i ett husha ll. Om fo ra ldern inte intervjuas vet vi alltsa  inte hur 

ma nga barn som finns i det husha llet (och som da rmed utgo r ett bortfall). Bortfallet i det 

andra steget, d.v.s. da  en fo ra lder medverkat i ULF men da r ett eller flera barn inte deltar 

i Barn-ULF, uppga r till 31 procent. Svarsandelen a r alltsa  69 procent. 

Eftersom materialet a r insamlat vid ett och samma tillfa lle finns begra nsade mo jligheter 

att studera vad som a r orsak och verkan. En kortare redogo relse fo r mo jliga 

orsakssamband vad det ga ller relationer mellan barn och fo ra ldrar finns ovan under 

avsnittet ”Egenskaper hos fo ra ldrar och barn – vad a r orsak och verkan?”.    

Oberoende variabler 

Fra n ULF och Barn-ULF har vi valt ett antal oberoende variabler som skulle kunna ha 

betydelse fo r relationen mellan barn och fo ra ldrar. Vi har begra nsat oss till att anva nda 

uppgifter som antingen ga ller barnet eller ba da de vuxna i husha llet (fo rutsatt att det a r 

tva  vuxna i husha llet). Det finns andra uppgifter i ULF som ocksa  kunde vara intressanta, 

exempelvis ha lsa, men eftersom de bara finns fo r den vuxna urvalspersonen och inte fo r 

den andra vuxna i husha llet har dessa variabler valts bort. 

Na r vi i detta avsnitt skriver om fo ra ldrar eller mamma/pappa sa  a r det inte alltid de 

ursprungliga fo ra ldrarna som avses. Fo r barn i ombildade familjer sa  handlar det om den 

ena ursprungliga fo ra ldern och dennes nya man eller kvinna. Fo r adoptiv- eller 

fosterbarn sa  avses adoptiv- eller fosterfo ra ldrarna. 

Barnets kön 

Variabeln besta r av kategorierna flickor och pojkar. 

Barnets ålder 

Variabeln besta r av tre grupper; 10–12 a r, 13–15 a r och 16–18 a r. 

Hushållets utbildningsnivå  

Variabeln bygger pa  fo ra ldrarnas ho gsta utbildningsniva  enligt det utbildningsregister 

som finns pa  SCB. Om barnet bor med tva  fo ra ldrar tilldelas husha llet den 

utbildningsniva  som a r den ho gsta. Variabeln a r uppdelad pa  barn i husha ll med ho gst 

gymnasial utbildning respektive husha ll med eftergymnasial utbildning. 

Ekonomiskt utsatta hushåll  
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Variabeln urskiljer husha ll som riskerar ekonomisk utsatthet och har samma definition 

som EU:s statistikorgan Eurostat anva nder sig av vid ma tning av relativ fattigdom. Enligt 

definitionen riskerar ett husha ll ekonomisk utsatthet om den disponibla inkomsten per 

konsumtionsenhet1 understiger 60 procent av den disponibla medianinkomsten fo r hela 

riket. 

Hushållstyp 

Variabeln delar in barnen efter om de bor med ba da sina fo ra ldrar eller med en 

ensamsta ende fo ra lder. 

Trångboddhet 

Variabeln delar in barnen i tra ngbodda och icke tra ngbodda husha ll. Ett husha ll anses i 

denna uppsats bo tra ngbott om det inte finns utrymme fo r eget rum fo r varje barn. 

Denna definition a r ha rledd utifra n tra ngboddhetsnorm 32. 

Antal syskon 

Variabeln indelas efter hur ma nga hemmaboende syskon barnen har. Som syskon ra knas 

ha r a ven eventuella barn till mammans eller pappans sambo samt adoptiv- och 

fostersyskon. Variabeln a r uppdelad pa  barn utan syskon, barn med ett syskon samt barn 

med tva  eller fler syskon. 

Socioekonomisk indelning (SEI) 

Variabeln a r kategoriserad efter huruvida barnet inga r i ett arbetarhusha ll, ett 

tja nstemannahusha ll eller ett fo retagarhusha ll. Den socioekonomiska indelningen 

grupperar hela befolkningen med ledning av nuvarande eller tidigare yrke och 

                                                      

1 Disponibel inkomst: Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster inklusive bidrag minus 

skatter. Inkomstuppgifterna hämtas från SCB:s Inkomst- och taxeringsregister (IoT).  

Konsumtionsenhet: För att kunna jämföra olika hushålls ekonomiska standard behöver man relatera 

inkomsten till försörjningsbördan. Eftersom olika personer konsumerar olika mycket ges varje person en 

vikt anpassad till ålder och till eventuella stordriftsfördelar i en större familj. För det ändamålet har vikter 

konstruerats, presenterade i en s.k. ekvivalensskala, som börjar med 1,0 för första vuxna person i 

hushållet. Vikten kan sägas utgöra det antal konsumtionsenheter som en person representerar. De olika 

familjemedlemmarnas vikter, antal konsumtionsenheter, summeras och den disponibla inkomsten 

divideras med denna summa. På så sätt får man måttet disponibel inkomst per konsumtionsenhet. 

Uppgifter om antalet boende i hushållet, deras inbördes relation och deras ålder hämtas från ULF-

intervjun. 

2 Trångboddhetsnorm 3 formulerades i Boendeutredningen, SOU 1974:17 
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ansta llningsfo rha llanden. Underlaget fo r klassificeringen utgo rs av uppgifter om yrke 

och sysselsa ttningsfo rha llanden som samlas in i samband med ULF-intervjun. 

Indelningen baseras dels pa  yrkets normala organisationstillho righet, dels pa  yrkets 

normala utbildningskrav. Den socioekonomiska indelningen av husha ll bygger pa  ba de 

urvalspersonens och dennes make/maka/sambos yrken enligt en sa rskild 

prioriteringsordning. 

Föräldrarnas sysselsättningsgrad 

Variabeln besta r av tva  kategorier; en fo rsta kategori da r fo ra ldrarna i husha llet arbetar 

heltid samt en andra kategori da r minst en fo ra lder arbetar deltid eller inte alls. Med 

heltid menas i denna uppsats att man arbetar minst 35 timmar i veckan. Deltid inneba r 

att minst en fo ra lder arbetar mindre a n 35 timmar i veckan, a r arbetslo s eller a r 

fo ra ldraledig. 

Svensk eller utländsk bakgrund 

Variabeln a r indelad efter utla ndsk och svensk bakgrund och bygger pa  ba de barnets och 

fo ra ldrarnas fo delseland. Till kategorin Utla ndsk bakgrund ra knas barn som a r fo dda 

utomlands samt barn som a r fo dda i Sverige men da r ba da fo ra ldrarna a r fo dda 

utomlands. Kategorin Svensk bakgrund inneha ller de barn som a r fo dda i Sverige och 

da r a tminstone en av fo ra ldrarna a r fo dd i Sverige. Indelningen fo ljer de 

rekommendationer som finns pa  SCB ro rande hur personer med svensk/utla ndsk 

bakgrund ska redovisas i den officiella statistiken (SCB 2002). 

Psykosomatiska besvär 

Variabeln a r ha rledd fra n sex olika fra gor som ro r psykosomatiska besva r. Barnen fa r 

fra gor om hur ofta de haft fo ljande besva r: huvudva rk, ont i magen, sva rt att somna, ka nt 

sig stressad, varit tro tt i skolan samt sovit da ligt. Fo ljande svar har varit mo jliga att 

la mna: varje dag, flera ga nger i veckan, en ga ng i veckan, na gon ga ng ma naden samt mer 

sa llan eller aldrig. Barn som svarat varje dag, flera ga nger i veckan eller en ga ng i veckan 

pa  minst tva  av fra gorna har ”besva r” enligt den ha rledda variabeln. Resterande barn har 

inga ”besva r”. 
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Beroende variabler 

Sex olika beroende variabler anva nds; om barnet uppger att han/hon kommer bra 

o verens med sin mamma/pappa, om barnet brukar prata med sin mamma/pappa da  

han/hon a r bekymrad eller oroar sig fo r na got samt om mamma/pappa har tid om 

barnet vill prata eller go ra na got.  

Kommer bra överens med sin mamma/pappa 

Om barnet kommer bra o verens med sina fo ra ldrar ma ts utifra n fra gan ”Hur kommer du 

och din mamma/pappa o verens?” Pa  denna fra ga kan barnet svara Mycket bra, Ganska 

bra, ”Sa  da r”, Ganska da ligt eller Mycket da ligt. Alternativen mycket bra och ganska bra 

har slagits ihop till ”kommer bra o verens med sin mamma/pappa” medan alternativen 

”sa  da r”, ganska da ligt och mycket da ligt har slagits ihop till ”kommer inte sa  bra o verens 

med sin mamma/pappa”. Alternativet ”sa  da r” beho ver inte vara ett tecken pa  att man 

kommer direkt da ligt o verens, men det grupperas ha r tillsammans med de alternativ 

som inneba r att barnet uppger att de inte kommer sa  bra o verens med fo ra ldern. Det 

beror pa  att bena genheten i en intervju troligen a r att beskriva relationen som ba ttre a n 

vad den a r, snarare a n tva rtom. Svarsalternativen har hanterats pa  samma sa tt a ven i 

andra studier. (SOU 2001:55) 

Brukar prata med sin mamma/pappa då han/hon är bekymrad eller oroad 

Om barnet brukar prata med sin mamma/pappa da  han/hon a r bekymrad ma ts utifra n 

fra gan ”Om du a r bekymrad eller oroar dig fo r na got, vem eller vilka brukar du da  prata 

med?” Barnet kan ange flera av fo ljande alternativ: Mamma/fostermamma, 

Pappa/fosterpappa, Mammans sambo/man, Pappans sambo/fru, A ldre syskon, Yngre 

syskon, Sla kting, Na gon la rare pa  skolan, Skolsko terska eller kurator, Tjejkompis, 

Killkompis, Pojkva n/Flickva n, Fo ra lder till en kompis, Na gon annan samt Ingen. 

Mamma/pappa har tid för barnet om han/hon vill prata eller göra något 

Om mamma/pappa har tid om barnet vill prata eller hitta pa  na got ma ts utifra n fra gan 

”Brukar din mamma/pappa ha tid fo r dig om du vill att ni ska prata eller go ra na got?” 

Barnet kan svara pa  fra gan med fo ljande fyra svarsalternativ: Ja alltid, Ja ofta, Nej inte sa  

ofta samt Nej aldrig. Alternativen ja alltid och ja ofta har slagits samman till 

”Mamma/pappa har tid fo r barnet om han/hon vill prata eller go ra na got”. O vriga 
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alternativ har slagits samman till ”Mamma/pappa har inte tid fo r barnet om han/hon vill 

prata eller go ra na got”. 

Metod 

I denna uppsats anva nds data da r varje post utgo rs av ett barn med uppgifter som 

barnet la mnat samt uppgifter om de vuxna i barnets husha ll. Flera barn fra n ett och 

samma husha ll kan vara med i underso kningen vilket medfo r att observationerna i 

datasetet inte a r oberoende av varandra. Ett annat sa tt att uttrycka det pa  a r att utfallen 

fra n barn som bor i en och samma familj a r korrelerade med varandra. I analyserna 

ma ste vi sa ledes anva nda en modell som tar ha nsyn till den ha r typen av korrelationer. 

Den programvara som anva nds a r SAS 9.2 som inneha ller procedurer fo r att hantera 

korrelerade data. Den procedur vi anva nder fo r att go ra skattningar heter Proc Genmod 

och kan anva ndas pa  korrelerade data vid logistisk regressionsanalys. De 

punktskattningar som erha lls fra n modellen da r ha nsyn tas till korrelationen a r 

desamma som fra n en logistisk regression med antagandet att observationerna a r 

oberoende av varandra. Det som skiljer de ba da ansatserna a t a r att konfidensbandet 

runt en skattning blir bredare om ha nsyn tas till korrelationen mellan observationerna. 

Tillva gaga ngssa ttet i valet av oberoende variabler bestod i att vi valde sa dana variabler 

som kunde ta nkas fo rklara en del av variationen i den beroende variabeln. Att go ra den 

typen av urval i ett fo rsta skede ista llet fo r ett rent explorativt urval var no dva ndigt da  

datama ngden a r mycket omfattande. Sammanlagt anva nds ett tiotal oberoende variabler 

i analysen. Variablerna tillfo rs modellen stegvis da r variabler som liknar varandra la ggs 

till modellen samtidigt. I ett fo rsta steg fo rs variabler med barnets ko n och a lder till 

modellen. I ett andra steg la ggs variabler med information om boendesituation och 

huruvida barnet har svensk eller utla ndsk bakgrund till. I ett tredje steg variabler med 

socioekonomisk anknytning sa som fo ra ldrarnas utbildning, yrkestillho righet och om 

husha llets inkomst na r o ver 60 procent av medianinkomsten per konsumtionsenhet. I 

ett sista steg la ggs en variabel som visar om barnet har haft na gra psykosomatiska 

besva r senaste a ret till. Innan modellanalyserna genomfo rdes kontrollerades de 

oberoende variablerna fo r multikolliniaritet. Ett vanligt ma tt pa  om multikolliniaritet 

ra der, d.v.s. om variabler a r ho gt korrelerade med varandra, a r att bera kna den sa  kallade 

Variance Inflation Factor (VIF). Ett VIF-va rde o ver 5 anses ofta betyda att  
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multikolliniaritet ra der. Samtliga variabler i denna uppsats har VIF-va rden under 5 vilket 

betyder att multikolliniaritet inte a r ett problem. Signifikanstest av typen Likelihood 

ratio test fo r att se om en ny variabel tillfo r modellen na got eller test av hela modellen 

har inte varit mo jlig att go ra da  metoden som anva nds inte skattas av Maximum 

likelihood funktionen. Programvaran sto der heller inte andra motsvarande test till 

likelihood ratio.  
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Resultat 

En beskrivning av barns relationer till föräldrarna 

Barns relationer till fo ra ldrarna kommer att beskrivas ur olika aspekter. Den fo rsta 

aspekten a r om barnen uppger att de kommer o verens med sin mamma/pappa, den 

andra om de brukar prata med sin mamma/pappa om de a r bekymrade eller oroade 

o ver na got och slutligen om barnet upplever att mamma/pappa brukar ha tid om de vill 

prata eller go ra na got tillsammans.  

Barn som kommer bra överens med sin mamma och pappa 

Ungefa r nio av tio barn uppger att de kommer bra eller mycket bra o verens med sin 

mamma och pappa. Att komma bra o verens med mamma go r mer a n nio av tio flickor 

och pojkar i olika a ldrar. Da remot na r det ga ller att komma o verens med pappa finns 

skillnader mellan flickor och pojkar, da  en sto rre andel pojkar a n flickor kommer bra 

o verens med sin pappa. Bland barn i 10–12-a rsa ldern kommer mer a n nio av tio bland 

sa va l flickor som pojkar bra o verens med pappan. Da remot bland barn som a r 16–18 a r 

uppger mindre a n a tta av tio flickor att de kommer bra o verens med sin pappa, medan 

motsvarande andel bland pojkarna a r na ra nio av tio. Bland flickorna uppger en sto rre 

andel med svensk bakgrund, ja mfo rt med flickor med utla ndsk bakgrund, att de kommer 

bra o verens med sin pappa. Motsvarande skillnad finns inte bland pojkarna. Barn som 

bor med sin mamma uppger i mindre utstra ckning att de kommer bra o verens med sin 

pappa. 

Fyra procent av barnen kommer inte o verens med varken sin mamma eller pappa. (SCB, 

2011) 

Barn som pratar med sina föräldrar då de är bekymrade 

Att ha na gon att prata med na r man a r bekymrad a r en form av socialt sto d. I en fra ga i 

Barn-ULF fa r barnen bera tta vem eller vilka de brukar prata med om de a r bekymrade 

eller oroar sig fo r na got. Det a r mo jligt att ange flera olika personer, och i genomsnitt har 

barnen uppgett 2–3 personer de brukar prata med da  de a r oroliga eller bekymrade.  
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Na r barn a r bekymrade eller oroade, a r det vanligast att de pratar med sin mamma. Na ra 

sju av tio barn uppger att de brukar prata med sin mamma. Att prata med sin mamma a r 

vanligast bland yngre barn, och avtar med barnens stigande a lder. I a ldern 10–12 a r 

uppger na ra nio av tio flickor och a tta av tio pojkar att de brukar prata med sin mamma. 

44 procent av flickorna och 58 procent av pojkarna brukar prata med sin pappa da  de a r 

bekymrade eller oroade. Mo nstret a r samma som na r det ga ller att prata med mamma – 

det a r vanligast bland yngre barn och sjunker sedan med barnens stigande a lder. Bland 

flickor a r det drygt sex av tio i a ldern 10–12 a r som pratar med pappa, ja mfo rt med lite 

mer a n tre av tio bland 16–18-a ringarna. Na ra sju av tio pojkar mellan 10 och 12 a r 

pratar med pappa, ja mfo rt med na ra varannan bland 16–18-a ringarna. Lika ma nga 

flickor som pojkar brukar prata med sin mamma, medan fler pojkar a n flickor pratar 

med sin pappa. 

A ven om en stor andel av barnen pratar med sin mamma eller pappa da  de a r oroade 

eller bekymrade finns det barn som inte brukar prata med na gon av sina fo ra ldrar vid 

sa dana tillfa llen. Vart fja rde barn brukar inte prata med varken sin mamma eller pappa. 

Att inte prata med sina fo ra ldrar da  man a r bekymrad a r vanligare bland a ldre barn. 

Bland 10–12-a ringarna a r det mindre a n vart tionde barn som inte pratar med sina 

fo ra ldrar om de a r bekymrade eller oroade. Motsvarande andel bland 16–18-a ringarna 

a r vart tredje barn. (SCB, 2011) 

Barn som upplever att föräldrarna har tid för dem 

Mer a n nio av tio barn menar att deras mamma alltid eller na stan alltid har tid om de vill 

prata med henne eller go ra na got tillsammans. Bland flickorna a r det ingen tydlig 

skillnad mellan barn i olika a ldrar na r det ga ller om mamman har tid om de vill prata 

med henne. Bland pojkarna a r det en ho gre andel pojkar mellan 13 och 15 a r som 

uppger att deras mamma har tid ja mfo rt med de yngre pojkarna. A tta av tio flickor 

uppger att deras pappa alltid eller na stan alltid har tid om de vill prata eller go ra na got 

med honom. De a ldsta flickorna uppger i mindre utstra ckning a n de yngsta att deras 

pappa brukar ha tid. Andelen pojkar som uppger att pappan brukar ha tid a r ho gre a n 

bland flickorna, 86 procent ja mfo rt med flickornas 80 procent. Det finns inga tydliga 

skillnader mellan pojkar i olika a ldrar. Barn som bor enbart med sin mamma uppger i 

mindre utstra ckning att deras pappa har tid fo r dem. Tre procent av barnen uppger att 
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varken deras mamma eller pappa brukar ha tid fo r dem om de vill prata eller go ra na got 

tillsammans. (SCB, 2011) 

Resultat från modellerna 

I den fo rsta analysen a r den beroende variabeln Kommer bra o verens med mamma. Fo r 

denna fo rsta analys beskrivs lite noggrannare hur tabellerna med skattningar av 

koefficienter fra n de logistiska regressionsmodellerna ska tolkas. I o vriga 

modellgenomga ngar beskrivs endast om de enskilda variablerna a r signifikanta pa  1- 

respektive 5-procentsniva . De koefficienter som finns i tabellen a r sa  kallade oddskvoter 

och talar om hur ma nga ga nger oddset fo ra ndras av ett skalsteg pa  den oberoende 

variabeln konstantha llet fo r o vriga oberoende variabler. Oddskvoten kan anta va rden 

fra n 0 och uppa t och har ingen o vre gra ns. Va rden som a r o ver 1 inneba r att oddset o kar 

och va rden under 1 inneba r att oddset minskar. De variabelkategorier som har va rdet 1 i 

tabellerna a r referenskategorin som o vriga variabelva rden ja mfo rs med. 

Överens med mamma  

I modell 1 a r barnens ko n och a lder de oberoende variablerna. Modellen visar att de 

a ldsta barnen, som a r 16–18 a r, kommer sa mre o verens med sin mamma a n de yngsta 

barnen konstantha llet fo r barnens ko n. Oddset fo r barn 16–18 a r att komma o verens 

med sin mamma a r 64 procent av oddset fo r barn 10–12 a r och skillnaden a r signifikant 

pa  1-procentsniva .  

I modell 2 inkluderas fler oberoende variabler, na mligen om barnet har sammanboende 

eller en ensamsta ende fo ra lder, om husha llet a r tra ngbott eller inte, om barnet har 

hemmaboende syskon samt om barnet har svensk eller utla ndsk bakgrund. Nu visar 

resultaten att pojkar kommer ba ttre o verens med sin mamma a n vad flickor go r. Oddset 

att komma o verens med mamma a r 31 procent ho gre fo r pojkar a n fo r flickor. Resultatet 

a r signifikant pa  5-procentsniva . De a ldsta barnen kommer fortfarande sa mre o verens 

med sin mamma. Bland de nya oberoende variabler som lagts till sa  kommer barn med 

en ensamsta ende fo ra lder sa mre o verens med sin mamma, och a ven barn med utla ndsk 

bakgrund kommer sa mre o verens med sin mamma. Resultaten a r signifikanta pa  1- 

respektive 5-procentsniva .  

I modell 3 tillkommer ytterligare oberoende variabler, vilken socioekonomisk grupp 

husha llet tillho r, vilken utbildningsniva  fo ra ldrarna har, vilken ekonomisk standard man 
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har samt om na gon av fo ra ldrarna arbetar deltid. Skillnaden mellan flickor och pojkar a r 

nu inte la ngre signifikant men i o vrigt kvarsta r de resultat som var signifikanta a ven i 

denna modell. Ingen av de nya variabler som lagts till ger signifikanta resultat.  

I modell 4 tillkommer en oberoende variabel i form av ett index som beskriver barnets 

psykosomatiska besva r. De barn som har psykosomatiska besva r kommer sa mre o verens 

med sin mamma. Oddset fo r barn med psykosomatiska besva r a r 47 procent av oddset 

fo r barn utan psykosomatiska besva r att komma o verens med mamma. Resultaten a r 

signifikanta pa  1-procentsniva . 

Överens med mamma 

  
Modell 

1   
Modell 

2   
Modell 

3   
Modell 

4   

                  

Intercept 14.03 ** 17.03 ** 15.77 ** 23.64 ** 

Flickor 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Pojkar 1.29 

 
1.31 * 1.31 

 
1.20 

 10-12 år 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 13-15 år 0.96 

 
0.96 

 
0.95 

 
1.06 

 16-18 år 0.64 ** 0.64 ** 0.63 ** 0.74 
 

         Sammanboende 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Ensamstående 

  
0.59 ** 0.60 * 0.63 * 

Inte trångbodd 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Trångbodd 

  
0.99 

 
1.04 

 
1.06 

 Inga syskon 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 1 syskon 

  
1.03 

 
1.02 

 
1.03 

 2 eller fler syskon 
  

0.84 
 

0.85 
 

0.85 
 Svensk bakgrund 

  
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 Utländsk bakgrund 
  

0.61 * 0.62 * 0.62 * 

         Arbetare 
    

1.00 
 

1.00 
 Tjänstemän 

    
1.02 

 
1.01 

 Företagare och jordbrukare 
    

0.79 
 

0.79 
 Högst gymnasial 

    
1.00 

 
1.00 

 Eftergymnasial 
    

1.34 
 

1.34 
 Minst 60% av medianinkomst 

    
1.00 

 
1.00 

 Under 60% av medianinkomst 
    

0.91 
 

0.92 
 Föräldern/föräldrarna arbetar heltid 

    
1.00 

 
1.00 

 Minst en förälder arbetar deltid 
    

0.95 
 

0.96 
 

         Index - Har inte besvär 
      

1.00 
 Index - Har besvär             0.47 ** 

         ** = signifikant på 1-procentsnivå 
        * = signifikant på 5-procentsnivå 
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Överens med pappa 

Resultaten fra n modell 1 visar att pojkar kommer ba ttre o verens med sin pappa a n vad 

flickor go r, och resultaten a r signifikanta pa  1-procentsniva . A ldre barn kommer sa mre 

o verens med sin pappa a n vad yngre barn go r, och resultaten a r signifikanta pa  5- 

respektive 1-procentsniva  fo r barn som a r 13–15 respektive 16–18 a r gamla. Dessa 

resultat kvarsta r i modell 2 da  fler oberoende variabler tillkommer. Bland de variabler 

som tillkommer sa  kommer barn med en ensamsta ende fo ra lder och barn med utla ndsk 

bakgrund sa mre o verens med sin pappa. Resultaten a r signifikanta pa  1-procentsniva .  

I modell 3 kvarsta r de tidigare resultaten samtidigt som det visar sig att barn som lever 

pa  mindre a n 60 procent av medianinkomsten uppger att de kommer sa mre o verens 

med sin pappa. I den fja rde modellen la gger vi till indexet o ver barns psykosomatiska 

besva r. De barn som har psykosomatiska besva r kommer sa mre o verens med sin pappa, 

och resultaten a r signifikanta pa  5-procentsniva .  

Överens med pappa 

  
Modell 

1   
Modell 

2   
Modell 

3   
Modell 

4   

                  

Intercept 10.34 ** 12.55 ** 10.85 ** 16.64 ** 

Flickor 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Pojkar 1.60 ** 1.63 ** 1.62 ** 1.49 ** 

10-12 år 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 13-15 år 0.71 * 0.71 * 0.71 * 0.79 
 16-18 år 0.43 ** 0.43 ** 0.42 ** 0.51 ** 

         Sammanboende 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Ensamstående 

  
0.41 ** 0.43 ** 0.45 ** 

Inte trångbodd 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Trångbodd 

  
0.88 

 
0.99 

 
1.00 

 Inga syskon 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 1 syskon 

  
1.14 

 
1.13 

 
1.13 

 2 eller fler syskon 
  

0.94 
 

0.98 
 

0.98 
 Svensk bakgrund 

  
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 Utländsk bakgrund 
  

0.60 ** 0.66 * 0.66 * 

         Arbetare 
    

1.00 
 

1.00 
 Tjänstemän 

    
1.15 

 
1.14 

 Företagare och jordbrukare 
    

1.09 
 

1.10 
 Högst gymnasial 

    
1.00 

 
1.00 

 Eftergymnasial 
    

1.19 
 

1.20 
 Minst 60% av medianinkomst 

    
1.00 

 
1.00 

 Under 60% av medianinkomst 
    

0.64 ** 0.64 * 

Föräldern/föräldrarna arbetar heltid 
    

1.00 
 

1.00 
 Minst en förälder arbetar deltid 

    
0.98 

 
0.97 
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Index - Har inte besvär 
      

1.00 
 Index - Har besvär             0.46 ** 

         ** = signifikant på 1-procentsnivå 
        * = signifikant på 5-procentsnivå 
         

Pratar med mamma 

Det finns ingen skillnad mellan flickor och pojkar na r det ga ller att prata med sin 

mamma om man a r bekymrad o ver na got. Da remot finns det skillnader mellan barn i 

olika a ldrar. Barn som a r 13–15 respektive 16–18 a r pratar i mindre utstra ckning med 

sin mamma da  de a r bekymrade. Skillnaden a r signifikant pa  1-procentsniva . 

Skillnaderna mellan barn i olika a ldrar kvarsta r da  variabler tillkommer i modell 2. De 

nya variablerna visar att barn med en ensamsta ende fo ra lder i mindre utstra ckning a n 

barn med sammanboende fo ra ldrar pratar med sin mamma, och att barn med utla ndsk 

bakgrund i mindre utstra ckning a n barn med svensk bakgrund pratar med sin mamma 

da  de a r bekymrade o ver na got.  

I modell 3 kvarsta r skillnaderna mellan barn i olika a ldrar och mellan barn med 

ensamsta ende respektive sammanboende fo ra ldrar. Skillnaden mellan barn med svensk 

och utla ndsk bakgrund a r dock inte la ngre signifikant. Ingen av de variabler som 

tillkommer i modell 3 ger na gra signifikanta resultat.  

I modell 4 tillkommer indexet o ver psykosomatiska besva r. De barn som har besva r 

pratar i mindre utstra ckning med sin mamma, och skillnaderna a r signifikanta pa  1-

procentsniva . Barn i tja nstemannahusha ll pratar mer med mamma a n barn fra n 

arbetarhusha ll och a r signifikant pa  5-procentsniva . 
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Pratar med mamma 

  
Modell 

1   
Modell 

2   
Modell 

3   
Modell 

4   

                  

Intercept 5.83 ** 6.13 ** 4.95 ** 5.78 ** 

Flickor 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Pojkar 1.09 

 
1.10 

 
1.10 

 
1.06 

 10-12 år 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 13-15 år 0.42 ** 0.42 ** 0.42 ** 0.44 ** 

16-18 år 0.26 ** 0.26 ** 0.26 ** 0.28 ** 

         Sammanboende 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Ensamstående 

  
0.68 ** 0.70 ** 0.72 * 

Inte trångbodd 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Trångbodd 

  
0.93 

 
0.97 

 
0.98 

 Inga syskon 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 1 syskon 

  
1.12 

 
1.11 

 
1.12 

 2 eller fler syskon 
  

1.00 
 

1.01 
 

1.00 
 Svensk bakgrund 

  
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 Utländsk bakgrund 
  

0.72 * 0.76 
 

0.76 
 

         Arbetare 
    

1.00 
 

1.00 
 Tjänstemän 

    
1.35 

 
1.34 * 

Företagare och jordbrukare 
    

1.15 
 

1.15 
 Högst gymnasial 

    
1.00 

 
1.00 

 Eftergymnasial 
    

0.93 
 

0.93 
 Minst 60% av medianinkomst 

    
1.00 

 
1.00 

 Under 60% av medianinkomst 
    

0.89 
 

0.90 
 Föräldern/föräldrarna arbetar heltid 

    
1.00 

 
1.00 

 Minst en förälder arbetar deltid 
    

1.12 
 

1.12 
 

         Index - Har inte besvär 
      

1.00 
 Index - Har besvär             0.73 ** 

         ** = signifikant på 1-procentsnivå 
        * = signifikant på 5-procentsnivå 
         

Pratar med pappa 

Den fo rsta modellen, da r barnens ko n och a lder utgo r de oberoende variablerna, visar 

att pojkar i sto rre utstra ckning a n flickor pratar med sin pappa om de a r bekymrade o ver 

na got. Barn som a r 13–15 och 16–18 a r pratar i mindre utstra ckning med sin pappa 

ja mfo rt med de yngsta barnen. Samtliga resultat a r signifikanta pa  1-procentsniva . Dessa 

resultat kvarsta r a ven i na sta modell. Bland de oberoende variabler som la ggs till i 

modell 2 finns tva  resultat som a r signifikanta, att barn till en ensamsta ende fo ra lder i 

mindre utstra ckning pratar med sin pappa, och att barn som a r tra ngbodda i ho gre 

utstra ckning pratar med sin pappa. Skillnaden mellan barn som a r respektive inte a r 
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tra ngbodda a r i modell 3 inte la ngre signifikant. Bland de variabler som la ggs till i modell 

3 visar resultaten att barn i tja nstemannahusha ll pratar med sin pappa i sto rre 

utstra ckning a n barn i arbetarhusha ll. Skillnaden mellan barn i arbetar- och 

tja nstemannahusha ll a r i modell 4 inte la ngre signifikanta, da remot kvarsta r 

skillnaderna mellan flickor och pojkar och barn i olika a ldrar.  

I modell 4 tillkommer indexet o ver psykosomatiska besva r. Barn har som 

psykosomatiska besva r pratar i mindre utstra ckning a n andra barn med sin pappa. 

Resultatet a r signifikant pa  1-procentsniva . 

Pratar med pappa 

  
Modell 

1   
Modell 

2   
Modell 

3   
Modell 

4   

                  

Intercept 1.39 ** 1.54 ** 1.35 * 1.58 ** 

Flickor 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Pojkar 2.01 ** 2.03 ** 2.03 ** 1.96 ** 

10-12 år 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 13-15 år 0.52 ** 0.52 ** 0.51 ** 0.54 ** 

16-18 år 0.36 ** 0.35 ** 0.35 ** 0.38 ** 

         Sammanboende 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Ensamstående 

  
0.64 ** 0.64 ** 0.66 ** 

Inte trångbodd 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Trångbodd 

  
0.77 * 0.80 

 
0.81 

 Inga syskon 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 1 syskon 

  
1.09 

 
1.07 

 
1.08 

 2 eller fler syskon 
  

0.92 
 

0.92 
 

0.93 
 Svensk bakgrund 

  
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 Utländsk bakgrund 
  

0.86 
 

0.90 
 

0.90 
 

         Arbetare 
    

1.00 
 

1.00 
 Tjänstemän 

    
1.24 * 1.23 

 Företagare och jordbrukare 
    

0.99 
 

0.99 
 Högst gymnasial 

    
1.00 

 
1.00 

 Eftergymnasial 
    

1.03 
 

1.03 
 Minst 60% av medianinkomst 

    
1.00 

 
1.00 

 Under 60% av medianinkomst 
    

0.93 
 

0.94 
 Föräldern/föräldrarna arbetar heltid 

    
1.00 

 
1.00 

 Minst en förälder arbetar deltid 
    

0.99 
 

0.99 
 

         Index - Har inte besvär 
      

1.00 
 Index - Har besvär             0.71 ** 

         ** = signifikant på 1-procentsnivå 
        * = signifikant på 5-procentsnivå 
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Mamma har tid 

Vad det ga ller att barn upplever att deras mamma har tid om de vill prata eller go ra 

na got visar den fo rsta modellen, da r ko n och a lder a r oberoende variabler, att barn som 

a r 13–15 a r i sto rre utstra ckning a n yngre barn upplever att deras mamma brukar ha tid. 

Resultatet a r signifikant pa  1-procentsniva n. Det finns inga signifikanta skillnader mellan 

flickor och pojkar. Skillnaden mellan barn i olika a ldrar kvarsta r i den andra modellen. 

Bland de oberoende variabler som tillkommer i den andra modellen sa  uppger barn med 

utla ndsk bakgrund i mindre utstra ckning a n barn med svensk bakgrund att deras 

mamma har tid fo r dem. Resultatet a r signifikant pa  1-procentsniva n.  

I modell 3 kvarsta r resultaten fra n de tva  fo rsta modellerna. Ingen av de variabler som 

la ggs till ger na gra signifikanta resultat. I modell 4 har skillnaden mellan barn i olika 

a ldrar fo ra ndrats, sa  att nu ba da grupperna 13–15 a r och 16–18 a r i sto rre utstra ckning 

a n de yngre barnen uppger att deras mamma brukar ha tid fo r dem. I modellen 

tillkommer tva  index o ver barn som har respektive inte har psykosomatiska besva r. De 

barn som har besva r uppger i mindre utstra ckning att deras mamma har tid fo r dem. 

A ven detta resultat a r signifikant pa  1-procentsniva . 
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Mamma har tid 

  
Modell 

1   
Modell 

2   
Modell 

3   
Modell 

4   

                  

Intercept 10.84 ** 12.77 ** 9.47 ** 15.24 ** 

Flickor 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Pojkar 1.21 

 
1.24 

 
1.24 

 
1.14 

 10-12 år 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 13-15 år 1.64 ** 1.62 ** 1.61 ** 1.85 ** 

16-18 år 1.19 
 

1.14 
 

1.15 
 

1.43 ** 

         Sammanboende 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Ensamstående 

  
0.94 

 
1.00 

 
1.07 

 Inte trångbodd 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Trångbodd 

  
1.07 

 
1.20 

 
1.22 

 Inga syskon 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 1 syskon 

  
1.13 

 
1.12 

 
1.14 

 2 eller fler syskon 
  

0.74 
 

0.75 
 

0.76 
 Svensk bakgrund 

  
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 Utländsk bakgrund 
  

0.49 ** 0.54 ** 0.54 ** 

         Arbetare 
    

1.00 
 

1.00 
 Tjänstemän 

    
1.40 

 
1.40 

 Företagare och jordbrukare 
    

1.37 
 

1.40 
 Högst gymnasial 

    
1.00 

 
1.00 

 Eftergymnasial 
    

1.03 
 

1.03 
 Minst 60% av medianinkomst 

    
1.00 

 
1.00 

 Under 60% av medianinkomst 
    

0.76 
 

0.78 
 Föräldern/föräldrarna arbetar heltid 

    
1.00 

 
1.00 

 Minst en förälder arbetar deltid 
    

1.09 
 

1.10 
 

         Index - Har inte besvär 
      

1.00 
 Index - Har besvär             0.40 ** 

         ** = signifikant på 1-procentsnivå 
        * = signifikant på 5-procentsnivå 
         

Pappa har tid 

Modell 1, som inneha ller ko n och a lder, visar att pojkar i sto rre utstra ckning a n flickor 

upplever att deras pappa brukar ha tid fo r dem om de vill prata eller go ra na got 

tillsammans. Resultatet a r signifikant pa  1-procentsniva n. Inga signifikanta skillnader 

finns mellan barn i olika a ldrar. I modell 2 kvarsta r skillnaderna mellan flickor och 

pojkar. Bland de variabler som la ggs till i modell 2 sa  upplever barn med en 

ensamsta ende fo ra lder i mindre utstra ckning att deras pappa brukar ha tid fo r dem.  

I modell 3 kvarsta r ovan na mnda resultat. Ytterligare tva  variabler ger signifikanta 

resultat, det a r barn som bor i ett husha ll som har mindre a n 60 procent av 
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medianinkomsten och barn som lever i husha ll da r minst en av de vuxna arbetar deltid. I 

ba da dessa fall uppger barnen i mindre utstra ckning att deras pappa brukar ha tid fo r 

dem. Samtliga resultat kvarsta r i modell 4. Da r visar ocksa  indexet o ver psykosomatiska 

besva r att de barn som har sa dana besva r i mindre utstra ckning upplever att deras 

pappa brukar ha tid fo r dem. Samtliga resultat a r signifikanta pa  1-procentsniva n. 

Pappa har tid 

  
Modell 

1   
Modell 

2   
Modell 

3   
Modell 

4   

                  

Intercept 4.75 ** 5.19 ** 5.95 ** 8.43 ** 

Flickor 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Pojkar 1.43 ** 1.45 ** 1.45 ** 1.36 ** 

10-12 år 1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 13-15 år 0.91 

 
0.92 

 
0.89 

 
0.99 

 16-18 år 0.80 
 

0.81 
 

0.78 * 0.91 
 

         Sammanboende 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Ensamstående 

  
0.54 ** 0.53 ** 0.56 ** 

Inte trångbodd 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 Trångbodd 

  
0.88 

 
1.02 

 
1.03 

 Inga syskon 
  

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 1 syskon 

  
1.19 

 
1.18 

 
1.21 

 2 eller fler syskon 
  

0.89 
 

0.94 
 

0.95 
 Svensk bakgrund 

  
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 Utländsk bakgrund 
  

0.78 
 

0.91 
 

0.91 
 

         Arbetare 
    

1.00 
 

1.00 
 Tjänstemän 

    
1.08 

 
1.07 

 Företagare och jordbrukare 
    

1.18 
 

1.20 
 Högst gymnasial 

    
1.00 

 
1.00 

 Eftergymnasial 
    

0.96 
 

1.04 
 Minst 60% av medianinkomst 

    
1.00 

 
1.00 

 Under 60% av medianinkomst 
    

0.57 ** 0.57 ** 

Föräldern/föräldrarna arbetar heltid 
    

1.00 
 

1.00 
 Minst en förälder arbetar deltid 

    
0.75 ** 0.75 ** 

         Index - Har inte besvär 
      

1.00 
 Index - Har besvär             0.50 ** 

         ** = signifikant på 1-procentsnivå 
        * = signifikant på 5-procentsnivå 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att underso ka vilka faktorer som ha nger samman med 

goda relationer mellan barn och fo ra ldrar. Resultatavsnittet ovan visar att trots att goda 

relationer ma ts genom sex olika variabler, sa  a r det i stort sett samma oberoende 

variabler som ger signifikanta resultat fo r alla beroende variabler, medan andra 

variabler sa llan eller aldrig visar na gra signifikanta resultat. De variabler som har sto rst 

betydelse fo r barns relation till sina fo ra ldrar a r barnets ko n, a lder, om barnet har 

ensamsta ende/sammanboende fo ra ldrar, om barnet har svensk/utla ndsk bakgrund 

samt barnets eventuella psykosomatiska besva r.  

Barnets ko n har ingen betydelse fo r de variabler som handlar om relationen till 

mamman. Da remot fo r de tre variabler som handlar om relationen till pappan sa  uppger 

pojkar en ba ttre relation till pappan a n vad flickor go r.  Detta sta mmer o verens med 

tidigare amerikanska studier, da r pojkar tycks ha en na rmare relation till sin pappa a n 

vad flickor har (Starrels, 1994). Det finns ocksa  en skillnad mellan mammor och pappor, 

da r barn oftare tycks prata med sin mamma da  de a r bekymrade och att de oftare 

upplever att deras mamma har tid fo r dem. Flickor kommer ocksa  ba ttre o verens med 

sin mamma a n med sin pappa. Detta beho ver inte vara en konsekvens av fo ra lderns ko n, 

utan det skulle kunna vara sa  att mammor ofta a gnar mer tid a t sina barn och att den 

fo ra lder som a gnar barnet mest tid ocksa  fa r den na rmaste relationen till barnet. Detta 

kan ocksa  vara na got som fo ra ndras med tiden, da  svenska 

tidsanva ndningsunderso kningar visar att tiden fo ra ldrar a gnar a t sina barn blir allt 

ja mnare fo rdelad mellan mammor och pappor (SCB, 2004).  

Vad ga ller a lder sa  kommer a ldre barn sa mre o verens med sin mamma och pappa, och 

de pratar ocksa  i mindre utstra ckning med sin mamma eller pappa om de a r bekymrade. 

Da remot tycker a ldre barn oftare att deras mamma har tid fo r dem om de vill prata eller 

go ra na got. Vad det ga ller pappa och tid finns ingen skillnad mellan barn i olika a ldrar. 

Enligt Erling (2001) sa  finns det inget i forskningen som tyder pa  att familjeproblem 

eller konflikter skulle vara vanligare i familjer med ungdomar. Denna studie visar dock 

att a ldre barn kommer sa mre o verens med sina fo ra ldrar a n yngre barn. Vad Erling avsa g 
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med begreppen familjeproblem och konflikter framga r inte tydligt i texten och det kan 

ha nda va rt ma tt om att inte komma o verens med fo ra ldrarna inte a r helt synonymt.   

Barn som har en ensamsta ende fo ra lder uppger en sa mre relation till sin mamma och 

pappa (undantaget den beroende variabeln mamma har tid, da r ingen skillnad finns 

mellan barn som har ensamsta ende/sammanboende fo ra ldrar). Detta ga r emot den 

studie som gjorts av Olsson (2009), da r barn till ensamsta ende fo ra ldrar tycks ha lika 

goda relationer till fo ra ldrarna som barn med sammanboende fo ra ldrar. En fo rklaring 

skulle kunna vara att man har ba ttre relationer till fo ra ldrar som man bor tillsammans 

med, och att barn som har en ensamsta ende fo ra lder da rmed uppger sa mre relationer i 

fo rsta hand till den fo ra lder de inte bor tillsammans med. Detta skulle kunna orsaka 

resultatet att barn som har ensamsta ende fo ra ldrar har sa mre relationer till dem.  

Barn som har utla ndsk bakgrund kommer sa mre o verens med sin mamma och pappa 

ja mfo rt med barn som har svensk bakgrund. De uppger ocksa  mer sa llan att de brukar 

prata med sin mamma och att deras mamma har tid fo r dem. Da remot finns det ingen 

skillnad mellan barn med svensk respektive utla ndsk bakgrund da  det ga ller att prata 

med sin pappa och uppge att pappan brukar ha tid da  barnet vill prata eller go ra na got 

tillsammans. Det finns ingen enkel fo rklaring till varfo r barn som har utla ndsk bakgrund 

tycks ha sa mre relationer till sina fo ra ldrar (i fo rsta hand sin mamma) ja mfo rt med barn 

som har svensk bakgrund. Vi har inte heller sett na got i de tidigare studierna som har 

visat att relationerna har sett annorlunda ut fo r barn med svensk respektive utla ndsk 

bakgrund. Det finns faktorer som a r vanligare i husha ll med utla ndsk bakgrund, 

exempelvis ekonomisk utsatthet, men de egenskaperna kontrolleras fo r i modellen. Det 

kan dock finnas andra egenskaper som a r vanligare i husha ll med svensk eller utla ndsk 

bakgrund och som vi inte fa ngar upp i va ra modeller.  

Det index som anva nds fo r att underso ka betydelsen av barnets psykosomatiska besva r 

visar ett samband mellan att barnet har psykosomatiska besva r och att relationen till 

fo ra ldrarna a r sa mre.  Detta ligger i linje med tidigare forskning (SOU, 2001:55). Det ter 

sig ocksa  naturligt att psykosomatiska besva r hos barnet kan komplicera relationen 

mellan barn och fo ra lder. Som tidigare na mnts sa  kan man utifra n detta material, som a r 

insamlat vid ett tillfa lle, inte uttala sig om vad som a r orsak och verkan. Det ga r alltsa  

inte att faststa lla om barnets psykosomatiska besva r a r en fo ljd av relationen till 

fo ra ldrarna, eller tva rtom.  
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O vriga variabler som anva nds i de olika modellerna ger inga eller endast na got enstaka 

signifikant resultat. Tra ngboddhet, antal syskon samt fo ra ldrarnas utbildningsniva  

verkar inte ha na gon inverkan pa  barnens relation till fo ra ldrarna. Familjens 

socioekonomiska tillho righet och om na gon fo ra lder arbetar deltid ger endast na got 

enstaka utslag. Att fo ra ldrarna eventuellt skulle kunna ha mer tid fo r barnen, genom att 

inte ba da arbetar heltid, ger alltsa  inga tydliga resultat. Husha llets ekonomi ger 

signifikanta resultat fo r tva  variabler, i ba da dessa fall a r det barn i ekonomiskt utsatta 

husha ll som uppger en sa mre relation till sin pappa.  

Det finns relativt fa  tidigare studier som behandlar relationen mellan barn och fo ra ldrar. 

Ma nga av de studier som finns a r ocksa  amerikanska, och da  det finns stora skillnader 

mellan det svenska och det amerikanska samha llet a r det inte alla resultat som ga r att 

o verfo ra fra n amerikanska till svenska fo rha llanden. Det finns da rfo r ett behov av 

ytterligare svenska studier.   

De flesta barn med ensamsta ende fo ra ldrar bor mest eller enbart med sin mamma. Inom 

denna uppsats har vi valt att inte underso ka hur boendet bland barn med ensamsta ende 

fo ra ldrar pa verkar relationen till mamman och pappan. Det beror pa  att sa  pass fa  barn 

bor mest eller enbart med sin pappa, och att underlaget fo r en ja mfo relse da rfo r blir 

litet. I en vidare studie skulle det vara intressant att underso ka relationen mellan barn 

och fo ra ldrar beroende pa  om barnet bor hos sin mamma, sin pappa eller va xelvis hos 

ba da fo ra ldrarna. 

Ma nga studier fo rutsa tter att det a r fo ra lderns agerande som pa verkar relationen mellan 

barn och fo ra lder, och da rmed exempelvis hur barnet ma r. Det vore intressant att 

na rmare underso ka detta fo r att se om det kan vara sa  som Hawkins m.fl. diskuterar, att 

egenskaper hos barnet pa verkar fo ra lderns beteende och da rmed relationen. Det a r 

ta nkbart att det a r en va xelverkan, da r relationens kvalitet leder till egenskaper hos 

barnet som i sin tur pa verkar relationen. Att underso ka detta skulle kra va en 

longitudinell studie, som inneha ller flera underso kningstillfa llen med samma individer. 

Genom att se hur relationer och egenskaper hos individerna fo ra ndras mellan 

underso kningstillfa llena skulle man kunna fa  va rdefulla bidrag till fra gan om orsak och 

verkan na r det ga ller relationer mellan barn och fo ra ldrar.    

Denna studie a r begra nsad och inrymmer inte alla aspekter av relationen mellan barn 

och fo ra ldrar. Till exempel finns det tva  sidor av relationen mellan barn och fo ra ldrar, 
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na mligen hur barnet ser pa  och beskriver relationen och hur fo ra ldern ser pa  och 

beskriver samma relation. Tidigare studier har visat att barn och fo ra ldrar ibland har 

olika syn pa  sin relation och beskriver den pa  olika sa tt (Aquilino, 1999; Mandemakers & 

Dykstra, 2008). Eftersom va r beskrivning av relationen mellan barn och fo ra lder bygger 

pa  barnets uppgifter har vi i uppsatsen begra nsat oss till att underso ka det som barn 

beskriver som en god relation till fo ra ldrarna. Hur fo ra ldrarna skulle beskriva denna 

relation vet vi alltsa  inte. 
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