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Sammanfattning 
Med bakgrund i det ökade antalet barn som upplever skilsmässa och separation, 

undersöker denna studie påverkan på psykisk hälsa i vuxen ålder. Syftet är att 

undersöka om det finns ett samband mellan skilsmässa och separation under uppväxten 

och individens psykiska ohälsa i vuxen ålder, samt om ett eventuellt samband kan 

förklaras av konflikt mellan föräldrarna i uppväxtfamiljen. De teorier som uppsatsen 

använder för att förklara relationen mellan separation i uppväxtfamiljen och psykisk 

ohälsa i vuxen ålder tar sin utgångspunkt i ekonomiska svårigheter, psykologisk stress, 

familjestruktur samt konflikt mellan föräldrar. Studien bygger på kvantitativa data från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. Genom logistisk regressionsanalys 

undersöks om ett samband finns mellan separation och psykisk ohälsa i vuxen ålder. 

Resultatet visar ett samband mellan att ha upplevt separation och psykisk ohälsa i vuxen 

ålder. Dock är inte separation i sig avgörande, utan förekomsten av konflikt samt 

ekonomiska svårigheter under uppväxttiden visar sig vara de mest betydande faktorerna. 

Studien bidrar därmed till en förståelse för vad i uppväxtfamiljen som har betydelse för 

vuxnas psykiska ohälsa samt till en uppdaterad bild av hur individer som upplevt 

separation påverkas av detta. Diskussionen föreslår att samhällsförändringar över tid 

gällande normer kring separation och familj samt förekomsten av växelvis boende kan 

tänkas ha en bidragande orsak till att inte separationen i sig har en betydande roll för 

individens psykiska ohälsa. 
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Inledning 
Under 1900-talet ökade antalet barn som upplevt separation eller skilsmässa i Sverige. Runt 

1950 var andelen endast ett par procent, 1970-1980 runt 15 procent och 2011 32 procent 

(SCB, 2013a). En separation innebär en rad förändringar för barnet och för familjestrukturen. 

Föräldrarna flyttar isär och flyttar kanske ihop med en ny partner. Barnet kan därmed behöva 

flytta, byta skola, bo med en ny familj och kanske förlora viss kontakt med en förälder 

beroende på bland annat bostadssituationen, vilket kan påverka barnet negativt. Föräldrarnas 

separation i sig och förändringarna avseende boendet, kontakten med föräldrarna men även 

konflikt mellan föräldrar kan tänkas påverka barnet i negativ bemärkelse.  

 

Bland ungdomar och unga vuxna under 1990 och 2000-talet har den psykiska ohälsan i 

Sverige ökat (Socialstyrelsen, 2013b: 7). Ökningen kan delvis förklaras av faktorer under 

individens uppväxt men också av individens psykiska utveckling (Socialstyrelsen, 2013: 29). 

Under 1990-talet ökade också vuxnas psykiska ohälsa, men avtog sedan in på 2000-talet 

(Socialstyrelsen, 2009: 113). Av hela Sveriges befolkning rapporterar dock Socialstyrelsen 

(2013b: 9) att 20-40 procent har någon form av psykisk ohälsa. För barn och unga i familjer 

där separation förekommit kan, som ovan nämnts, en del förändringar ske som kan påverka 

individen negativt. Tidigare forskning visar att separation under uppväxten kan innebära en 

sämre psykisk hälsa både i ung och i vuxen ålder samt även påverka livskvaliteten, 

möjligheten till familjebildning, utbildning och det socioekonomiska välbefinnandet (Amato 

1991; Amato & Keith 1991). Några teorier som försöker förklara varför individen har sämre 

psykisk ohälsa om den vuxit upp med separerade föräldrar är ekonomisk förlust, psykologisk 

stress, familjestruktur och konflikt mellan föräldrar (Amato, Spencer & Booth 1995; Amato 

1993; Gähler 1998; m fl.).  

 

Ökningen av antalet barn som upplevt separation samt psykisk ohälsa gör det både intressant 

och relevant att undersöka om det finns ett samband mellan dessa. Jag vill undersöka om de 

psykiska besvär som kan drabba de barn som upplevt separation också kvarstår i vuxen ålder 

och undersöka vad i separationen som kan orsaka detta. De förändringar som sker kring 

familjestruktur och normer ger detta område relevans i dagens samhälle. Förekomsten av barn 

som bor växelvis blir allt vanligare (SCB, 2014:11) och en större acceptans kring att de nya 
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familjekonstellationerna, utöver kärnfamiljen, fortfarande kan vara bra för barnet att växa upp 

i finns idag jämfört med tidigare (Socialstyrelsen, 2013a:13). Psykisk ohälsa har också fått 

mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten på senare tid vilket också gör det relevant att 

undersöka. Den forskning som finns och därmed presenteras i uppsatsen är till störst del från 

1990-talet och från USA. Denna forskning har även kommit fram till något skilda resultat 

kring vad som har betydelse för individen vid en separation och hur detta påverkar dennes 

psykiska ohälsa. Viss teori och forskning tyder på att separationen i sig påverkar individen 

negativt medan annan har funnit att förekomsten av bland annat konflikt mellan föräldrarna är 

den bidragande orsaken till det lägre välbefinnandet. Detta gör att denna uppsats, med sitt 

aktuella och svenska datamaterial, bidrar till en uppdaterad bild utav vilka faktorer som kan 

påverka individen vid en separation under uppväxten.  

 

Gähler (1998) genomförde en studie med liknande fokus och med ett datamaterial från 

Levnadsnivåundersökning från 1991. Denna uppsats genomför en liknande studie men med 

aktuell data från 2010. Detta tillsammans med ökningen av separationer och psykisk ohälsa 

gör det intressant att se om resultaten från Gählers studie gäller idag. Gähler (1998) använder 

sig i sin analys av en variabel som mäter konflikt i uppväxtfamiljen och har kommenterat 

problematiken kring att den endast mäter en generell konflikt och inte vilken typ av konflikt 

som finns i familjen. I denna uppsats används nya variabler som mäter vilken typ av konflikt i 

uppväxtfamiljen som avses. Utöver konflikt i uppväxtfamiljen undersöks andra faktorer som 

kan ha betydelse för psykisk ohälsa i och med separationen och som är kopplade till aktuella 

teorier. Bland dessa finns faktorer som ekonomiska svårigheter, antal uppväxtorter, 

föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, familjestruktur med flera.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett eventuellt samband mellan skilsmässa och 

separation under uppväxten och individens psykiska ohälsa i vuxen ålder. Samt om konflikt i 

uppväxtfamiljen istället kan påverka den psykiska ohälsan. Frågeställningarna är: Har 

personer som vuxit upp med skilda eller separerade föräldrar sämre psykisk hälsa i vuxen 

ålder, i jämförelse med de som vuxit upp med båda sina föräldrar? Kan denna psykiska ohälsa 

förklaras av konflikt i uppväxtfamiljen?  

 

Uppsatsen innefattar vuxna individer i åldrarna 18-75 år. Den baseras på ett nytt svenskt 

datamaterial från 2010 och använder sig av olika typer av konflikter i uppväxtfamiljen. 
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Begreppet separation innefattar i uppsatsen skilsmässa, separation och hemskillnad1, eftersom 

dessa familjetyper är samlade i en och samma kategori i datamaterialet från LNU. Separation 

och skilsmässa har även i en del av den tidigare forskningen använts synonymt. Uppväxttiden 

innebär den tid fram tills det att individen fyllt 16 år. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hemskillnad innebär i äldre lagstiftning det första steget i en skilsmässa (Nationalencyklopedin, 2014). 
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Teori och tidigare forskning 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa kan handla om både lättare eller mer allvarliga besvär. Det är ett relativt brett 

begrepp och kan definieras som en persons självrapporterade besvär av nedstämdhet eller oro 

men kan även handla om en psykisk sjukdom som till exempel schizofreni och depression 

(Socialstyrelsen, 2013b: 8). 
 

Under 1990-talet ökade den psykiska ohälsan i Sverige (Socialstyrelsen, 2009: 113). Under 

början av 2000-talet fram till 2009 har utvecklingen sett annorlunda ut (Socialstyrelsen, 2009: 

181). Den psykiska ohälsan tenderar att bli bättre för kvinnor och män mellan 25-64 år 

(Socialstyrelsen, 2009: 128, 181). Samtidigt har fortfarande 20-40 procent av Sveriges 

befolkning någon form av psykisk ohälsa, men endast 5 till 10 procent har allvarliga symptom 

(Socialstyrelsen, 2013:9). För personer i yngre åldrar ökar dock den psykiska ohälsan 

(Socialstyrelsen, 2009: 69 & Socialstyrelsen, 2013b). Personer som någon gång behandlats 

för en psykisk sjukdom i ung ålder (16-24 år) behöver ofta specialistvård eller sjukhusvård 

senare i livet. Psykisk ohälsa är ofta ett varningstecken för att psykisk sjukdom kan uppstå 

senare i livet. Ökningen av ungdomars psykiska ohälsa kan förklaras av faktorer under 

individens uppväxt men också av individens psykiska utveckling. Detta kan skapa olika 

förutsättningar för hur motståndskraftiga individer är för att drabbas av psykisk ohälsa vid 

exempelvis arbetslöshet. Det finns ett samband mellan att personer tidigt rapporterat psykiska 

besvär och problem med bland annat försörjning och familjebildning (Socialstyrelsen, 2013b: 

7, 16, 29).  

 

Separation 
Andelen barn som upplevt separation har ökat. Mellan år 2000 och 2011 var det runt 40 000 

till 50 000 barn per år som upplevde separation mellan sina föräldrar. Under första delen av 

1900-talet var det däremot ovanligt med separation. Omkring 1950 var det cirka 2 procent för 

att under 1970-1980 öka till omkring 15 procent (SCB, 2013a) vilket följdes av an kraftig 

ökning under 1990-talet (SCB, 2013b: 9) och år 2000 var siffran uppe i 27 procent (SCB, 

2013a). År 2011 var det 32 procent av barnen i Sverige som upplevt separation mellan sina 

föräldrar vilket också är den vanligaste anledningen till att inte växa upp med båda 
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föräldrarna. Efter en separation är det vanligt att föräldrarna har gemensam vårdnad om 

barnen och vid ensam vårdnad är det vanligast att mamman har den. Vid gemensam vårdnad, 

vilket ökat under 2000-talet, kan barnen dock fortfarande bo hos den ena föräldern. Detta kan 

delvis förklaras av uppmuntran till gemensam vårdnad för att gynna barnet och dess relation 

till sina föräldrar (SCB, 2013a). I jämförelse med 1950-talet finns det idag en annan acceptans 

för tron om att ett barns uppväxt fortfarande kan vara bra utöver en uppväxt i en kärnfamilj, 

vilket också bidrar till ökad uppmärksamhet om att variation kring familjestruktur finns 

(Socialstyrelsen, 2013a: 13). 

 

Växelvis boende blir vanligare, vilket kan innebära att barnet bor ungefär lika mycket med 

båda sina föräldrar efter en separation. Av de barn som har föräldrar som inte bor ihop, bor 

idag 35 procent växelvis, jämfört med 1980-talet när det var runt en procent. När båda 

föräldrarna har hög utbildning och hög inkomst är det vanligare med växelvis boende. Trots 

ökning av växelvis boende är det dock vanligaste att bo med en av föräldrarna och specifikt 

med sin mamma. Ökningen av växelvis boende kan tyda på en ökad jämställdhet mellan män 

och kvinnor och kan också innebära att detta blir vanligare i framtiden (SCB, 2014: 11-13).  

 

Teori 
Nedan redogörs för fyra teorier som kan förklara varför en separation kan göra att barnet får 

besvär med psykisk ohälsa i vuxen ålder. Teorierna är ekonomisk förlust (economic 

deprivation), psykisk stress (psycological stress/stressfull life changes), familjestruktur 

(family structure) och konflikt mellan föräldrar (interparental conflict). Avslutningsvis tas 

relevant kritik utav teorierna upp. 

 
Den första teorin ekonomisk förlust handlar om att den ensamstående föräldern med barn får 

det svårare ekonomiskt efter separationen. Familjen går från att vara två föräldrar till att bli en 

förälder och den ensamstående föräldern får en sämre ekonomi jämfört med tidigare. 

Föräldern kan inte ge barnet saker som kan underlätta barnets utbildning som till exempel 

egen dator, böcker och privatlektioner. Barnets prestationer i skolan kan därmed försvåras. 

Låga prestationer i skolan har sammankopplats med låga prestationer i yrkeslivet, arbetslöshet 

och fattigdom senare i livet. Dessa problem kan leda till psykiska besvär hos individen. Den 

ekonomiska förlusten hos föräldern kan även göra att barnet blir uppmuntrat att sluta skolan 

för att börja arbeta istället. Ovanstående gör att barnet får sämre förutsättningar i vuxenlivet 
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(Amato & Keith, 1991). Enligt denna teori är det den ekonomiska förlusten och inte 

skilsmässan i sig som påverkar barnet negativt (Gähler, 1998: 210). Den ekonomiska 

förlusten är ett resultat av separationen mellan föräldrarna som i sin tur kan förklara varför 

individen kan få problem med psykisk ohälsa i vuxenlivet. För att koppla detta till hur barn 

med separerade föräldrar växer upp idag, som nämndes ovan, är det vanligast att barn bor 

med en av sina föräldrar och med sin mamma eller mest med sin mamma efter en separation 

(SCB, 2014: 11-12).  

 

Den andra teorin är psykisk stress och handlar om de problematiska och stressiga händelserna 

som kan påverka barnets välbefinnande negativt efter en skilsmässa (Gähler, 1998 & Amato, 

1993). Flera olika negativa händelser både vid och efter separationen kan vara stressande för 

barnet och påverka dess välbefinnande negativt. Exempel på händelser är förlorad kontakt 

med föräldern som inte bor med barnet, minskad kvalitet i relationen till denne, flytt och 

sämre levnadsstandard (Amato, 1993). Detta kan påverka barnets skolgång, personliga 

utveckling samt barnets sociala relationer, vilket sin tur kan påverka barnet negativt senare i 

livet (Amato & Keith, 1991). Den psykiska stress som individen utsätts för i och med 

föräldrarnas separation kan påverka dennes psykiska hälsa negativt både under och efter 

separationen. Händelserna är direkt anknutna till tiden under och efter separationen och kan 

ses som en fas eller en typ av krisperiod för barnet. Det är förändringarna i sig som är 

stressande och problematiska för barnet och som därmed kan få fortsatta konsekvenser för 

barnets välbefinnande. Genom att samla tidigare studier som använt sig av teorin psykisk 

stress har Amato (1993) funnit att de flesta studierna är i linje med teorin. Studien visade dock 

även att antalet gånger barnet flyttat kopplas till hur barnet anpassar sig efter separationen. 

Han menar därför att det inte behöver vara antalet förändringar som påverkar negativt på den 

psykiska hälsan, utan vilken typ av förändring som skett.  

 

Den tredje teorin handlar om att familjens struktur förändras. Den förälder som har vårdnaden 

av barnet efter separationen ägnar mer tid på sitt arbete och sina hushållssysslor än att umgås 

med sitt barn, eftersom denne måste kompensera för en eventuell ekonomisk förlust. Barnet 

får därför mindre kontakt med föräldern både när det gäller tid och kvalitet. Även kontakten 

med den andra föräldern minskar eftersom denne inte bor med familjen efter separationen 

(Gähler, 1998). Många barn får därför mindre uppmärksamhet, tillsyn och hjälp från båda 

sina föräldrar vilket kan göra att barnet presterar sämre i skolan. Förändringen innebär också 

avsaknad av en vuxen förebild och kan leda till att barnet inte lär sig viktiga sociala 
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kunskaper, som gör att barnet kan uppträda på ett bra sätt i sitt yrkesliv och i sitt äktenskap. 

Det kan till exempel handla om att lära sig kompromissa, hantera konflikter eller att 

samarbeta. Den minskade kontakten med båda föräldrarna kan innebära att detta fortsätter 

senare i livet både med föräldrar men även med syskon, vilket kan få konsekvenser för 

individens psykiska välbefinnande samt innebära sämre möjligheter till ett socialt stöd från 

familjen (Amato & Keith, 1991). Förändringen av familjestrukturen och den minskade 

kontakten med föräldrarna, i och med separationen, kan alltså påverka individens psykiska 

hälsa negativt.  

 

Den fjärde teorin konflikt mellan föräldrar går ut på att separationen i sig inte är det 

avgörande utan att det är förekomsten av konflikt mellan föräldrarna innan och under en 

separation som påverkar barnets psykiska hälsa negativt (Amato, 1993 & Gähler, 1988). 

Konflikt mellan föräldrarna kan göra att barnet kan känna rädsla, ilska och ångest. De verbala 

och fysiska aggressioner som föräldrarna uttrycker mot varandra kan lära barnet att konflikt är 

ett sätt att hantera oenigheter i familjen. Den konflikt som finns både innan och under en 

separation orsakar en negativ påverkan på barnets välbefinnande och föregår därmed 

separationen och barnets psykiska ohälsa. Detta gör att ett negativt samband mellan barnets 

välbefinnande och separationen är ett skensamband. Amato menar att barn som upplevt en 

separation och därmed vuxit upp hos en av sina föräldrar, men kommit över föräldrarnas 

separation, bör ha ett högre välbefinnande än barn i en familj där föräldrarna fortfarande är 

gifta men där det finns konflikt mellan dem. Det kan dock fortfarande förekomma konflikter 

efter en separation mellan föräldrarna vilket kan påverka barnets välbefinnande efteråt en 

längre tid. (Amato, 1993) Detta innebär att individer från skilsmässofamiljer kan ha lågt 

psykiskt välbefinnande, men på grund av konflikt mellan föräldrarna. Amato (1993) skriver 

också att en separation kan förbättra välbefinnandet hos barnet om den leder till en lägre grad 

av konflikt föräldrarna emellan. Barn från en intakt familj med högre grad av konflikt har 

därmed lägre välbefinnande än barn i intakta familjer utan konflikt. Barn från en familj med 

separation och högre grad av konflikt har liknande välbefinnande som de från en intakt familj 

med högre grad av konflikt.  

 

Vad teorin ekonomisk förlust inte tar upp är möjligheten att barnet kan tänkas bo med båda 

sina föräldrar efter separationen. Detta skulle innebära att påfrestningen på den ena föräldern 

inte blir lika stor och den ekonomiska förlusten inte lika allvarlig. En ekonomisk förlust skulle 

även kunna ske i en familj som inte genomgått separation, vilket skulle kunna påverka barnet 
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på sammas sätt som teorin argumenterar för avseende den ensamstående föräldern med barn. 

En annan aspekt som kan kritiseras med teorin är kausaliteten. Teorin redogör för att den 

ekonomiska förlusten sker efter separationen, men den skulle även kunna ske innan 

separationen. Kritik till den andra teorin som handlar om psykisk stress berör det faktum att 

ett barn inte nödvändigtvis upplever separationen som problematisk och stressig. Om 

föräldrarna hanterar situationen på ett bra sätt, avseende flytt och en god kontakt till sitt barn, 

kan tänkas att barnet inte tar så stor skada. Teorin familjestruktur kan kritiseras avseende 

antagandet att föräldern eller föräldrarna brister i sin kontakt med sitt barn på grund av 

separationen. Exempelvis behöver inte nödvändigtvis den nya strukturen innebära att den ena 

föräldern automatiskt försvinner ut ur bilden och därmed en förebild försvinner. Något som 

styrker denna kritik är att det växelvisa boendet ökar (SCB, 2014: 11). Angående teorin 

konflikt mellan föräldrarna behöver inte nödvändigtvis konflikten föregå separationen utan 

kan istället uppstå efter att separationen skett.  

 

Tidigare forskning 

Psykisk ohälsa och separation  

Amato och Keith (1991) genomförde en undersökning där information från 37 stycken 

studier, vilka totalt innefattar cirka 81 000 personer, jämfördes och analyserades. Studierna 

undersökte långsiktiga konsekvenser hos individer som upplevt skilsmässa under sin 

barndom. Undersökningen resulterade i att de personer som upplevt en skilsmässa i 

barndomen även hade upplevt negativa konsekvenser avseende livskvaliteten i vuxenlivet, i 

jämförelse med de personer vars föräldrar inte skilt sig. Dock var skillnaderna små. De 

negativa konsekvenserna handlar dels om lägre välbefinnande och sämre psykiskt 

välbefinnande, som exempelvis depression. De effekter som visar sig vara starkast 

förekommer i de studier som bland annat fokuserat på familjer med en förälder, psykiskt 

beteende, beteende och uppförande samt utbildningsnivå. Undersökningen visar även att en 

skilsmässa kan påverka barn olika från person till person. Vissa av studierna visar att en 

skilsmässa inte är lika jobbig för barnet om det finns en god relation till föräldrarna, om de 

socioekonomiska resurserna inte försämras eller om eventuella konflikter minskar efter en 

skilsmässa.  
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År 2000 genomförde Amato (2000) ytterligare en studie kring tidigare empirisk litteratur men 

som fokuserade på de konsekvenser som sker för både barn och vuxna efter de vuxnas 

skilsmässa. Resultatet avseende barnen påminner om studien från 1991, enligt ovan, att de har 

ett lägre välbefinnande än barn med gifta föräldrar. Slitningar föräldrarna emellan, sämre 

ekonomisk situation och en ökning av andra negativa händelser som till exempel flytt, är 

exempel på faktorer som visar sig påverka barnet negativt. Amato (2000) fann även att det 

låga välbefinnandet i vissa fall kan fortsätta en längre tid efter skilsmässan och till och med 

bli sämre med tiden och att individen kan få svårt att återhämta sig. Resultatet av studien 

visade också att stöd från familj och vänner samt tillgång till en terapeut kan vara bidragande 

faktorer för att individens anpassning till skilsmässan skall förbättras. Om barnet upplevt ett 

dåligt äktenskap fyllt av gräl mellan sina föräldrar är det däremot mest troligt att barnet 

gynnas av separationen.  

 

Psykisk ohälsa och konflikt  

En longitudinell studie av hur skilsmässa påverkar barnet i familjen visar att den påverkar 

barns psykiska hälsa negativt. Levnadsvillkoren för barnet och hur föräldrarnas äktenskap 

fungerar har däremot betydelse för barnets beteende vid en skilsmässa. Det visar sig att 

konflikt mellan föräldrar i en intakt familj kan påverka barnet lika negativt som en skilsmässa 

i sig. Samt att tillståndet hos barn i familjer med två olyckliga föräldrar liknar de tillståndet 

hos barn vars familjer består av en förälder (Petersson & Zill, 1986). Detta innebär att konflikt 

i en intakt familj (med två föräldrar) kan vara lika illa för barnet som en skilsmässa. I Amatos 

(2000) studie visade sig skilsmässa vara en fördel för barn om den skett till följd av mycket 

konflikt mellan föräldrarna, vilket därmed liknar ovanstående studies resultat.  

 

Konflikt föräldrarna emellan och inte skilsmässan i sig är enligt teorin konflikt mellan 

föräldrar det som påverkar individens psykiska hälsa negativt. Amato, Spencer och Booth 

(1995) har i sin forskning kommit fram till att ett sämre välbefinnande på grund av skilsmässa 

beror på föräldrarnas konflikter innan skilsmässan. Deras resultat är att de unga vuxna som 

vuxit upp i familjer med hög grad av konflikt och skilsmässa har ett högre välbefinnande än 

de unga vuxna som vuxit upp med konflikter där föräldrarna inte skilt sig. De unga vuxna 

vars familjer haft låg grad av konflikt under uppväxttiden och där föräldrarna inte har skilt sig 

har dock högre välbefinnande än de som kommer från familjer där föräldrar skilt sig. De unga 

vuxna som vuxit upp i familjer med konflikt och där föräldrar inte skiljer sig upplever 
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generellt ett negativt välbefinnande. Gähler (1998) hittar ett liknande resultat i sin studie när 

han undersöker vad separation i barndomen har för långvarig påverkan på vuxnas 

självskattade psykiska hälsa. Resultatet visar att personer som upplevt skilsmässa under 

barndomen inte har sämre självskattad psykisk hälsa senare i livet jämfört med andra 

personer. Den psykiska ohälsan beror istället på om konflikt funnits i familjen eller inte. 

Gähler fann att konflikt i familjen kan påverka oavsett om familjen är intakt (består av två 

föräldrar) eller om föräldrarna skilt sig eller separerat (består av en förälder). De personer som 

mådde sämst var de som vuxit upp i intakta familjer och som hade allvarliga konflikter och 

därefter kom de som upplevt både konflikt och skilsmässa. McLanahan och Bumpass (1988) 

skriver att familjer som separerat kan se olika ut innan separationen. Om exempelvis konflikt 

funnits i familjen är det inte säkert att ett barn mår bättre bara för att föräldrarna inte separerar 

utan håller ihop, då konflikten i den intakta familjen kan göra att barnet inte mår bra.   

 

Hypoteser 
Teori och tidigare forskning leder till ett par hypoteser kring separationens påverkan på den 

psykiska ohälsan i vuxen ålder. Eftersom flera teorier och tidigare forskning tyder på att 

välbefinnandet hos individen under uppväxten men också senare i vuxenlivet påverkas 

negativt på grund av separation eller skilsmässa formuleras följande hypotes:  

 

1. Barn till separerade föräldrar har en sämre psykisk hälsa i vuxen ålder, än barn till 

föräldrar som bor ihop.  

 

Teori och tidigare forskning har också visat att det inte nödvändigtvis är separationen i sig 

som har störst betydelse för den psykiska hälsan utan att konflikt mellan föräldrarna är det 

som orsakar den psykiska ohälsan. Därmed formuleras följande hypotes: 

 

2. Närvaro av konflikt mellan föräldrarna förklarar att barn till separerade föräldrar 

har en sämre psykisk hälsa.  
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Data och metod 

Data 
Det datamaterial som används kommer från Levnadsnivåundersökningen (LNU) från år 2010. 

Undersökningen görs cirka var tionde år och den första genomfördes 1968. LNU 2010 

finansierades utav Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet och genomfördes mellan 

år 2010 och 2011. LNU består av ett representativt urval av Sveriges vuxna befolkning i 

åldrarna 18-75 år. Respondenterna intervjuas om sina levnadsförhållanden inom områden som 

uppväxtförhållanden, familj, arbete och hälsa. Intervjuerna görs ofta vid hembesök av 

intervjuare som kommer från Statistiska centralbyrån. Vi det aktuella undersökningstillfället 

och tidigare år har cirka 6,500 - 7,300 personer funnits med i urvalet och år 2010 var 

svarsfrekvensen 72 procent (men 61,5 % om ett specifikt kortformulär inte inkluderades) 

(SOFI, 2014). Antalet respondenter som är med i denna studie är 4415 personer. 

 

I LNU 2010 finns variabler för individens självskattade psykiska hälsa samt 

uppväxtförhållanden (exempelvis uppväxt med båda föräldrarna eller uppväxt med separerade 

eller skilda föräldrar). Psykisk ohälsa innebär i denna studie individens självrapporterade 

psykiska ohälsa. Respondenterna har svarat på om de har besvär med ett antal olika symptom 

som indikerar på psykisk ohälsa och om dessa är lätta, svåra eller om inga besvär finns. 

Styrkor med datamaterialet är att LNU genomförts flera gånger tidigare av personal från SCB 

samt att Institutet för socialforskning haft ansvaret för LNU. Urvalet utgörs även av ett stort 

antal respondenter och har haft en god svarsfrekvens. Eftersom uppsatsen använder sig av 

frågor som handlar om individers upplevelser av och uppfattningar om sin uppväxttid finns 

det en viss risk att respondenterna inte minns dessa ting om de ligger långt tillbaka i tiden. 

Detta kan skapa problem med reliabiliteten. En brist i datamaterialet är avsaknaden av 

information om respondenterna har bott med sin mamma, pappa eller växelvis, vilket funnits i 

tidigare LNU undersökningar. Detta gör att en fördjupning av boendesituationen för barnet 

under uppväxttiden inte kunnat genomföras. Fördjupningen skulle då kunnat innebära att 

undersöka vem barnet bott med och hur detta kan påverka den psykiska ohälsan.  
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Konstruktion av variabler 

Beroende variabel: psykisk ohälsa 

Ett antal faktorer som kan mäta psykisk ohälsa valdes ut från datamaterialet. Dessa är allmän 

trötthet, sömnbesvär, nervösa besvär (ängslan, oro, ångest), depression och överansträngning. 

Respondenterna har fått frågan om de under de senaste 12 månaderna haft besvär med någon 

av de ovanstående faktorerna. Svarsalternativen är ”inga besvär, ”lätta besvär” och ”svåra 

besvär”. Vid kodningen av de fem variablerna fick inga besvär värde 0, lätta besvär värde 1 

och svåra besvär värde 3. Efter detta skapades ett index av variablerna där de nya värdena 

hamnade mellan 0 och 15. Värde 0-2 kodades om till 0 (inga besvär). Medan 3-15 kodades 

om till 1, (besvär). 2 Detta innebär att de som nu kodats till 0 (inga besvär) innefattar de 

personer som svarat inga besvär (0) samt de som svarat lätta besvär (1) på max 2 frågor. 

Medan de som nu kodats till 1 (besvär) innefattar de som svarat lätta besvär (1) på minst 3 

frågor eller svåra besvär (3) på minst en fråga. Ett alternativ hade varit att behålla skalan i tre 

delar men för att få en tydligare bild av vilka som har besvär och inte kodades indexet till en 

dikotom variabel.  

 

Korrelationen mellan de fem variablerna kontrollerades genom att testa värdet för Cronbach’s 

Alpha. Värdet är 0,712 vilket är ett acceptabelt värde för detta test då tumregeln är att värdet 

skall vara över 0,7. Vid ett första försök att skapa ett index för psykisk ohälsa användes även 

variablerna huvudvärk och psykisk sjukdom. Dessa uteslöts dock eftersom värdet för 

Cronbach’s Alpha då var för lågt, under 0,7 och mäter inte heller psykisk ohälsa på samma 

sätt som de kvarvarande fem variablerna. Psykisk sjukdom är en mer allvarlig form av 

psykisk ohälsa än övriga (jämför exempelvis nervösa besvär), medan variabeln huvudvärk 

kan bero på en mängd andra saker än psykisk ohälsa.  

 

Oberoende variabel: uppväxtfamilj samt uppväxtfamilj och konflikt 

Variabeln uppväxtfamilj bygger på frågan: ”Bodde Du hos båda Dina riktiga (biologiska) 

föräldrar under hela Din uppväxttid, dvs. fram tills det Du fyllt 16 år?” Om nej: ”Vad berodde 

det på?” De personer som svarat ”Ja” och som alltså vuxit upp med båda sina riktiga 

(biologiska) föräldrar (gifta eller sambo) bildade en kategori. De som inte bodde med båda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Grunden till detta tillvägagångssätt ligger i hur man i LNU kodat ett eget index för psykisk ohälsa. Det så 
kallade ”Olles psykindex” som fanns att tillgå i datamaterialet har även med samma variabler i indexet som jag 
har i mitt index för psykisk ohälsa (LNU kodbok, 2000). Varför detta inte använts är för att jag själv ville ta 
reda på vad som var lämpligt för mitt datamaterial och prova mig fram till vilket som lämpade sig.  
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föräldrarna och svarade ”Nej, på grund av skilsmässa, separation, hemskillnad” utgjorde en 

annan kategori. De personer som däremot svarat nej men som angivit andra anledningar till 

detta kodades om till en egen kategori kallad ”övriga”. Denna består utav de som angivit: 

föräldrar levde aldrig ihop, båda föräldrarna döda, modern död, fadern död, född utom 

äktenskapet, levde med fosterföräldrar, levde med adoptivföräldrar och växte inte upp med 

båda men anledning saknas och fadern bortrest. Detta resulterade i tre kategorier: ”uppväxt 

med båda (biologiska) föräldrarna”, ”skilsmässa, separation och hemskillnad” samt ”övriga”.  

 

Genom att slå ihop variabeln uppväxtfamilj och en konfliktvariabel skapades en 

interaktionsvariabel kallad ”uppväxtfamilj och konflikt”. Konfliktvariabeln grundar sig i om 

konflikt fanns antingen mellan biologiska föräldrar och/eller mellan en biologisk och en 

styvförälder. Interaktionsvariabeln består av sex olika familjer: Intakt (båda föräldrarna) utan 

konflikt, intakt (båda föräldrarna) med konflikt, skilsmässa/separation/hemskillnad utan 

konflikt, skilsmässa/separation/hemskillnad med konflikt, övriga utan konflikt, övriga med 

konflikt. Familjetyperna kommer exempelvis användas för att jämföra personer som vuxit 

upp i en intakt familj med konflikt, med en som vuxit upp i en familj med skilsmässa, 

separation eller hemskillnad utan konflikt.  

 

Oberoende kontrollvariabler 

Vid kodning av variabeln kön, kodades kvinna till värde 1 och man till värde 0. Variabeln 

födelseår kodades om till ålder för att underlätta tolkningen av resultatet. Variabeln antal 

uppväxtorter och antal syskon är kontinuerliga och behölls som de var. 

 

Variabeln yrkesklass för fadern är kodad enligt Socioekonomisk indelning (SEI). Frågan 

var: ”Om du ser tillbaka på din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och (mest) gick i 

skolan, vad hade din far (fosterfar) för huvudsakligt yrke eller sysselsättning?” Variabeln 

bestod av ett större antal yrkesklasser som slogs samman enligt reglerna för SEI3 till ett lägre 

antal yrkesklasser, för att lättare kunna analyseras. Variabeln bestod då av sju olika 

yrkesklasser: ej fackliga, fackliga, lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, högre 

tjänstemän inklusive fria yrkesutövare med akademisk examen, företagare exklusive fria 

yrkesutövare med akademisk examen samt ej kategoriserbara. Variablerna för yrkesklass för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sammanslagningen gjordes utifrån reglerna för Socioekonomisk indelning (SEI) (SCB, 1984). 
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modern kodades likadant som yrkesklass för fadern, bortsätt från att ytterligare en yrkesklass 

finns med: hemmafru.  

 

Variabeln ekonomiska svårigheter under uppväxten innebär att respondentens 

uppväxtfamilj hade det svårt ekonomiskt. Svarsalternativen var ”Ja”, ”Nej” och ”Svar 

saknas”. Ja kodades till 1 och nej till 0. Svar saknas togs bort och kodades som bortfall.  

 

I datamaterialet finns sex olika variabler som mäter olika typer av konflikt i 

uppväxtfamiljen. Frågan för de olika typerna av konflikt är om det förekom några allvarliga 

slitningar mellan: biologiska föräldrar, en styvförälder och en biologisk förälder, 

respondenten och biologiska modern, respondenten och biologiska fadern, respondenten och 

styvmor eller styvfar, respondenten och andra. De som svarade ja kodades som 1 och de som 

svarade nej kodades som 0. Frågan ställdes till de respondenter som i en tidigare fråga svarat 

att det fanns konflikt (allvarliga slitningar) i uppväxtfamiljen (utan precisering kring vart 

konflikten funnits), vilket gjorde att variablerna innehöll ett större antal bortfall (de som 

svarat att konflikt inte fanns i uppväxtfamiljen). Därmed kodades variablerna om så att de 

som svarat ”nej” på den tidigare frågan om konflikt fanns, och som därmed inte fått de nya 

konfliktfrågorna (där de fanns angivna som bortfall), kodades som nej (nej=0) i de nya 

variablerna. Detta gav resultatet att dessa personer även ingick i de 6 nya variablerna om 

specifik konflikt. Alternativet svar saknas kodades bort.  

  

För att få en bild av hur datamaterialet ser ut presenteras två frekvenstabeller nedan över 

samtliga variabler som används i kommande analyser. 
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Tabell 1. Frekvenstabell. (n=4415). 

Variabel % n 
Psykisk ohälsa  4400 
Ja 15 658 
Nej 85 3742 
Uppväxtfamilj  4406 
Med båda föräldrarna 80 3548 
Skilsmässa, separation, hemskillnad 13 573 
Övriga 7 285 
Kön  4415 
Kvinna 49 2158 
Man 51 2257 
Yrkesklass fadern  4415 
Ej facklärda 23 1025 
Facklärda 20 861 
Lägre tjänstemän 9 406 
Tjänstemän på mellannivå 13 571 
Högre tjänstemän inkl. fria yrkesutövare med akademisk examen 13 561 
Företagare exkl. fira yrkesutövare med akademisk examen 20 900 
Ej kodningsbara 2 91 
Yrkesklass modern  4415 
Ej facklärda 26 1158 
Facklärda 6 259 
Lägre tjänstemän 11 480 
Tjänstemän på mellannivå 13 549 
Högre tjänstemän inkl. fria yrkesutövare med akademisk examen 5 220 
Företagare exkl. fria yrkesutövare med akademisk examen 6 274 
Hemmafru 30 1339 
Ej kodningsbara 3 136 

Svårigheter ekonomiskt under uppväxten  4397 
Ja 15 663 
Nej 85 3734 

Konflikt mellan biologiska föräldrar  4264 
Ja 6 264 
Nej 94 4000 
Konflikt mellan biologisk förälder och styvförälder  4261 
Ja 1 43 
Nej 99 4218 

Konflikt mellan respondenten och modern  4264 
Ja 1 51 
Nej 99 4213 
Konflikt mellan respondenten och fadern  4260 
Ja 1 55 
Nej 99 4205 

Konflikt: respondenten och styvfar/mor  4261 
Ja 1 30 
Nej 99 4231 

Konflikt mellan respondenten och annan  4261 
Ja 2 81 
Nej 98 4180 

Uppväxtfamilj och konflikt  4254 
Intakt utan konflikt 78 3341 
Intakt med konflikt  3 129 
Skilsmässa, separation, hemskillnad utan konflikt 9 380 
Skilsmässa, separation, hemskillnad med konflikt  3 132 
Övriga utan konflikt 6 245 
Övriga med konflikt 1 27 
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Tabell 1 ovan visar procentandelar och antal personer för samtliga variabler som används i 

analyserna. Majoriteten av respondenterna i undersökning har vuxit upp med båda sina 

biologiska föräldrar. Andelen som rapporterar att de har besvär med psykisk ohälsa är 15 

procent. Personer som svarat att uppväxtfamiljen haft ekonomiska svårigheter är 15 procent. 

Majoriteten av respondenterna har inte haft problem med konflikt i uppväxtfamiljen. Tabellen 

visar även att det är vanligast att vuxit upp med en intakt familj utan konflikt. Därefter 

kommer gruppen ”skilsmässa, separation, hemskillnad utan konflikt”. Fördelningen mellan 

könen är relativt jämn.    

 
Tabell 2. Frekvenstabell (n=4415). 

Variabel Antal Min Max Medelvärde Typvärde 
Ålder 4415 19 75 46  
Antal syskon 4413 0 27 2 1 
Antal uppväxtorter 4403 1 21 2 1 

 

	  
Tabell 2 visar antal respondenter som ingår i vardera variabel, lägsta och högsta värde, 

medelvärde och typvärde. Medelvärdet för ålder är 46 år och åldern på respondenterna 

varierar mellan 19 och 75 år. Medelvärdena för antal syskon samt uppväxtorter ligger på 2. 

 

Metod 
För att analysera om det finns ett samband mellan separation mellan föräldrarna i 

uppväxtfamiljen och psykisk ohälsa i vuxen ålder genomförs en logistisk regressionsanalys. 

De individer som upplevt skilsmässa, separation eller hemskillnad jämförs med de som vuxit 

upp med båda (biologiska) föräldrarna. Variabeln psykisk ohälsa används som beroende 

variabel i analysen. För att kontrollera för andra relevanta faktorer som grundar sig i teori och 

empiri läggs ett antal oberoende variabler till i analysen. Variabeln psykisk ohälsa är som 

tidigare nämnts binär. Eftersom en binär variabel inte bör användas i en multipel 

regressionsanalys med minsta kvadratmetoden (ordinary least square, OLS) och en logistisk 

regressionsanalys förutsätter att den beroende variabeln är binär (Djurfeldt & Barmark 

2011:125) valdes därför den sistnämnda analysmetoden.  

 

Vid logistisk regression kan oddskvoten för respektive variabel tolkas. En oddskvot överstiger 

eller understiger 1. Om den överstiger 1 visar det att det finns ett positivt samband, medan en 

oddskvot som understiger 1 visar ett negativt samband (Djurfeldt & Bomark 2009:131). 

Oddskvoten kan då tolkas som oddset för att något inträffar. Metoden predicerar om oddset 
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för psykisk ohälsa minskar/ökar beroende på typ av uppväxtfamilj. Övriga oberoende 

variabler läggs till i analysen för att undersöka hur ett eventuellt samband påverkas av dessa. 

Om det samband analysen visar är statistiskt signifikant anges detta med hjälp av p-värden. 

Det bör noteras att det via regressionsanalysen går att tolka styrkan för oddskvoten men inte 

dess storlek. Därför finns även en tabell ovan (tabell 1) över de bivariata analyserna som 

genomförts. Det går att avgöra, via metoden, vilka faktorer som har betydelse för oddset för 

en företeelse som inte sannolikt kan förklaras av slumpen (Djurfeldt & Bomark, 2009: 137).  

 

Analytisk strategi 
För att få en bild av hur psykisk ohälsa och olika uppväxtfamiljer ser ut inleds analysen med 

redovisning av en korstabell som visar fördelningen av besvär med, eller inte besvär med, 

psykisk ohälsa inom respektive uppväxtfamilj. Vidare används en logistisk regressionsanalys 

för att undersöka sannolikheten för att drabbas av psykisk ohälsa beroende på vilken 

uppväxtfamilj individen har, jämfört med de individer som vuxit upp med båda sina föräldrar. 

De fem modellerna i regressionen grundar sig i de teorierna som används. Bakgrundsvariabler 

som till exempel kön och ålder läggs till i den andra modellen, då det rimligen kan finnas 

skillnader mellan män och kvinnors psykiska ohälsa. Avseende ålder är det rimligt att anta att 

åldern kan ha betydelse och att eventuella psykiska problem kan avta i högre ålder. Ovan har 

redogjorts för att det skett en ökning av psykisk ohälsa för unga och unga vuxna. Samtidigt 

har utvecklingen för psykisk ohälsa hos vuxna avtagit. De allra yngsta unga är dock inte med i 

datamaterialet, som har lägst ålder 19 år, men de unga vuxna avser personer upp till 24 års 

ålder. Kontroll för faderns och moderns yrkesklass genomförs också i modell 2, detta för att 

kontrollera om detta under uppväxten kan påverka om individen drabbas av sämre psykisk 

ohälsa i vuxen ålder. Yrkesklassen kan tänkas påverka individens förutsättningar. Kontroll för 

multikollinearitet gjordes mellan yrkesklasserna för fadern och yrkesklasserna för modern, 

men någon sådan uppmättes inte. Antal syskon kontrolleras även för i modell 2. 

 

Ett antal medierande variabler, vilka utgår från teorierna ovan, kontrolleras även för. I modell 

3 läggs antal uppväxtorter till, vilket kopplas till teorin psykologisk stress där flytt är en 

stressig händelse för barnet. Antal uppväxtorter kan därmed antas höra ihop med att barnet 

måste flytta mer om föräldrarna separerat. Noteras bör även att flytt inte enskilt är den enda 

stressfulla händelsen enligt teorin och därför inte ses som en kontroll för hela denna teori. En 

annan medierande variabel är ekonomiska svårigheter under uppväxttiden vilken också 
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kontrolleras för i modell 3 då teorin innebär att den ekonomiska förlusten orsakar problemen 

för barnet och sedan den psykiska ohälsan, inte skilsmässan i sig. 

 

I regressionsanalysens modell 4 kontrolleras även för olika typer av konflikter i 

uppväxtfamiljen. Detta eftersom konflikten enligt teorin konflikt mellan föräldrarna antas 

förklara varför barn från familjer med separation mår sämre, att konflikten är det som 

påverkar individens välbefinnande, inte skilsmässan i sig. För att få en tydlig bild av hur de 

olika typerna av konflikt kan påverka ett eventuellt samband mellan separation mellan 

föräldrarna och psykisk ohälsa, genomförs denna kontroll först utan att ekonomiska 

svårigheter och antal uppväxtorter finns med i modellen. I den slutliga modellen, modell 5, tas 

både konflikt och ekonomi samt uppväxtorter med i analysen (vilket gör att alla 

kontrollvariabler är inkluderade). Analysen avslutas även med en korstabell som visar 

fördelningen av besvär med psykisk ohälsa eller inte utifrån interaktionsvariabeln 

uppväxtfamilj och konflikt. 

	  

 

  



	   19 

Resultat 
Resultatet redovisas med hjälp av korstabeller och en logistisk regressionsanalys.  
 
Tabell 3. Korstabell för psykisk ohälsa i vuxenlivet och typ av uppväxtfamilj (n=4391). 
 

Psykisk ohälsa Uppväxt med båda 
föräldrarna 

Skilsmässa, separation, 
hemskillnad 

 Övriga Total 

 % n % n  % n % n 
          

Ja 
 

      14 479 19 111  24 68 15 3733 

          
Nej 
 

86 3056 81 461  76 216 85 658 

Total 100 3535 100 572  100 284 100 4391 

 
 
Tabell 3 ovan visar att andelen personer med psykisk ohälsa för gruppen skilsmässa, 

separation, hemskillnad är större än den andel personer med psykisk ohälsa som vuxit upp 

med båda sina föräldrar. Skillnaden mellan de två grupperna är 5 procentenheter, vilket är 

relativt betydande. 
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Tabell 4. Oddskvoter (logistisk regression) för psykisk ohälsa i vuxen ålder (Ja=1) och uppväxtfamilj. 

Variabler Modell 

 1 2 3 4 5 
Uppväxtfamilj      
Uppväxt med båda föräldrarna (ref) 1 1 1 1 1 
Skilsmässa, separation, hemskillnad 1,536*** 1,384** 1,228 1,110 1,053 
Övriga 2,009*** 1,806*** 1,596** 1,493** 1,402* 
Kön (kvinna=1)  2,236*** 2,208*** 2,180*** 2,166*** 
Ålder  ,995 ,996 ,998 ,999 
Yrkesklass fadern      
Ej facklärda (ref)  1 1 1 1 
Facklärda  ,798 ,795 ,789 ,787 
Lägre tjänstemän  1,164 1,158 1,189 1,179 
Tjänstemän på mellannivå  ,941 ,929 ,934 ,932 
Högre tjänstemän inkl. fria yrkesutövare 
med akademisk examen 

 1,144 1,129 1,096 1,081 

Företagare exkl. fria yrkesutövare med 
akademisk examen 

 ,725* ,732* ,729* ,737* 

Ej kodningsbara  1,740* 1,692* 1,819** 1,779* 
Yrkesklass modern      
Ej facklärda (ref)  1 1 1 1 
Facklärda  ,905 ,947 ,944 ,974 
Lägre tjänstemän  ,717* ,736 ,734 ,744 
Tjänstemän på mellannivå  ,839 ,878 ,848 ,869 
Högre tjänstemän inkl. fria yrkesutövare 
med akademisk examen 

 ,787 ,820 ,829 ,854 

Företagare exkl. fria yrkesutövare med 
akademisk examen 

 ,962 ,947 ,990 ,974 

Hemmafru  ,870 ,855 ,833 ,826 
Ej kodningsbara  1,104 1,122 1,111 1,122 
Antal syskon  1,056* 1,045* 1,052* 1,043 
Ekonomiska svårigheter under 
uppväxten (Ja=1) 

   
1,414** 

  
1,296* 

Antal uppväxtorter   1,048*  1,032 
Konflikt i uppväxtfamiljen      
Konflikt mellan biologiska föräldrar (Ja=1)    1,725*** 1,647** 
Konflikt mellan styvförälder och biologisk 
förälder (Ja=1) 

   ,869 ,827 

Konflikt respondent och modern (Ja=1)    3,448*** 3,261** 
Konflikt respondent och fadern (Ja=1)    1,333 1,318 
Konflikt respondent och styvmor/far (Ja=1)    1,554 1,443 
Konflikt med andra (Ja=1)    1,624 1,525 
*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.  

N=4415 

 

Tabell 4, modell 1 visar att det är högre odds för psykisk ohälsa bland de individer som inte 

vuxit upp med båda föräldrarna på grund av skilsmässa, separation eller hemskillnad, jämfört 

med de individer som vuxit upp med båda föräldrarna (referenskategorin). Sambandet är 

statistiskt signifikant på 0,1 % -nivån.  

 

I modell 2 kontrolleras för bakgrundsvariablerna kön, ålder, antal syskon samt för faderns och 

moderns yrkesklass under uppväxten. Sambandet mellan psykisk ohälsa och separation 

kvarstår. Oddskvotens värde sjunker något och är nu signifikant på 1 % -nivån. 

 

I modell 3 kontrolleras för de medierande variablerna ekonomiska svårigheter under 

uppväxten och antal uppväxtorter. Denna modell visar att separation inte har något statistiskt 

signifikant samband med oddset att drabbas av psykisk ohälsa när det kontrolleras för 



	   21 

ovanstående variabler. Detta orsakas av ekonomiska svårigheter som är statistiskt signifikant 

på 1 % -nivån.  

 

I modell 4 kontrolleras för de olika typerna av konflikt i uppväxtfamiljen. Variablerna antal 

uppväxtorter samt ekonomiska svårigheter utesluts för att enskilt kontrollera för hur olika 

typer av konflikt påverkar sambandet mellan separation och psykisk ohälsa. Modellen visar 

att sambandet mellan separation och psykisk ohälsa inte har statistisk signifikans, kontrollerat 

för övriga oberoende variabler. Detta orsakas av variabeln konflikt mellan biologiska 

föräldrar och konflikt mellan respondenten och modern som är statistiskt signifikanta och 

positivt korrelerade med psykisk ohälsa. Individer som upplevt konflikt mellan sina 

biologiska föräldrar under uppväxten har alltså en högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa 

i vuxen ålder. De individer som upplevt konflikt med sin moder har också en högre risk för att 

drabbas av psykisk ohälsa i vuxen ålder.  

 

I modell 5 kontrolleras återigen för ekonomiska svårigheter under uppväxten samt antal 

uppväxtorter, denna gång tillsammans med de olika konfliktvariablerna. Resultatet är att 

oddskvoten för separation sjunker ytterligare och att sambandet med psykisk ohälsa 

fortfarande inte är statistiskt signifikant. Statistisk signifikans finns, som i tidigare modeller 

(modell 3 och 4), för ekonomiska svårigheter och konflikt mellan biologiska föräldrar samt 

respondenten och modern. Detta innebär att faktorerna ekonomiska svårigheter och konflikt 

förklarar sambandet mellan separation och psykisk ohälsa och därmed har separata effekter på 

psykiskt välbefinnande. 

 

Resultatet i tabell 4 innebär att hypotes 1, ”Barn till separerade föräldrar har en sämre psykisk 

hälsa i vuxen ålder, än barn till föräldrar som bor ihop” får stöd. Hypotes 2, ”Närvaro av 

konflikt mellan föräldrarna förklarar att barn till separerade föräldrar har en sämre psykisk 

hälsa” får också stöd. Konflikt mellan respondenten och modern visade sig också ha betydelse 

för den psykiska ohälsan hos individen i vuxen ålder. För att fortsätta undersöka hur konflikt 

kan tänkas påverka den psykiska ohälsan har en korstabell skapats som redovisar sambandet 

mellan uppväxtfamilj och konflikt (uppväxtfamilj i kombination med förekomsten av konflikt 

mellan biologiska föräldrar och/eller biologisk förälder och styvförälder) och psykisk ohälsa 

hos barnet i vuxen ålder. Teorin konflikt mellan föräldrarna går i linje med resultatet ovan 

vilket gör det relevant att titta på sambandet med uppväxtfamilj och konflikt med psykisk 

ohälsa lite närmare.   
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Tabell 5. Korstabell över psykisk ohälsa och uppväxtfamilj med eller utan konflikt. (n=4415) 
 

 
 

Psykisk 
ohälsa 

Intakt familj 
utan 

konflikt 

Intakt familj 
med 

konflikt 

Skilsmässa, 
separation, 
hemskillnad 
utan konflikt 

Skilsmässa, 
separation, 
hemskillnad 
med konflikt 

Övriga 
utan 

konflikt 
 
 

Övriga 
med 

konflikt 

Total 
 

% 
n 
 

 
Ja  

 
% 
 

 
13 

 
27 

 
17 

 
27 

 
21 

 
41 

 
15 

 638 
 

Nej 
 

% 
 

 
87 

 
73 

 
83 

 
73 

 
79 

 
59 

 
85 

3602 
 
 

Total 
                        

 
% 
 

n 

 
100 

 
3330 

 
100 

 
128 

 
100 

 
379 

 
100 

 
132 

 
100 

 
244 

 
100 

 
27 

 
100 

 
4240 

 

I tabell 5 framgår att grupperna intakt familj med konflikt samt skilsmässa, separation, 

hemskillnad med konflikt, består av lika stor andel personer som rapporterar besvär med 

psykisk ohälsa (27 procent). Bäst mår de personer från en intakt familj utan konflikt då endast 

13 procent av personerna i denna grupp rapporterar besvär med psykisk ohälsa. Detta innebär 

att det är nästan dubbelt så vanligt med psykisk ohälsa för individer som vuxit upp i familjer 

med konflikt. Näst bäst mår de från en familj med separation men som inte upplevt konflikt. 

Av dessa har 17 procent upplevt besvär med psykisk ohälsa. Detta innebär att personer som 

upplevt separation inte nödvändigtvis mår sämre än de från intakta familjer eftersom personer 

från intakta familjer med konflikt visar sig må sämre än de från skilsmässofamiljer utan 

konflikt. Tabell 5 visar även att det är vanligast att växa upp med en intakt familj utan 

konflikt. 
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Analys 
Uppsatsens resultat visar att individer som växer upp med separerade föräldrar har högre risk 

att drabbas av psykisk ohälsa i vuxen ålder, jämfört med de som växer upp med båda sina 

biologiska föräldrar. Hypotes 1; ”Barn till separerade föräldrar har en sämre psykisk hälsa i 

vuxen ålder, än barn till föräldrar som bor ihop”, får därför stöd. Anledningen till att dessa 

individer har en högre risk för psykisk ohälsa beror inte på separationen i sig utan på om det 

funnits ekonomiska svårigheter i familjen samt om det funnits konflikt mellan biologiska 

föräldrarna eller barnet och modern. Detta gör att hypotes 2; ”Närvaro av konflikt mellan 

föräldrarna förklarar att barn till separerade föräldrar har en sämre psykisk hälsa” får stöd. 

Resultatet i tabell 5 visar att, oavsett om personen vuxit upp i en intakt familj eller i en med 

separation, är andelen som har besvär med psykisk ohälsa lika stor om konflikt mellan 

biologiska föräldrar och/eller styvföräldrar funnits i uppväxtfamiljen. Detta visar även att 

konflikt har en betydande roll för det psykiska välbefinnandet.  

 

Uppsatsens resultat talar emot teorierna familjestruktur och psykisk stress, som utgår från ett 

samband mellan separation och ett lägre psykiskt välbefinnande hos individen. Konflikt och 

de ekonomiska svårigheterna är viktiga faktorer för den psykiska ohälsan och kopplas ihop 

med teorier som inte utgår ifrån att separation i sig har betydelse, vilket talar emot de två 

teorierna familjestruktur och psykisk stress. Anledningen till att tidigare studier funnit stöd för 

dessa teorier kan ha att göra med att studierna genomförts tidigare än föreliggande studie och 

på grund av förändringar av familjestrukturer, som exempelvis ökning av gemensam vårdnad. 

Dessutom finns det idag en acceptans kring att barn kan må bra i andra typer av familjer än 

kärnfamiljen idag än tidigare (Socialstyrelsen, 2013a: 13). Det blir vanligare med växelvis 

boende, vilket troligtvis leder till att barnet inte tappar kontakt med båda sina föräldrar. Detta 

kan göra att resultatet talar emot teorin familjestruktur och istället för konflikt och ekonomi 

som betydande faktorer. Effekten av psykisk stress kunde till viss del undersökas via 

variabeln antal uppväxtorter men visade inte statistisk signifikans i analysen. Detta är dock 

inte ett säkert mått för teorin psykisk stress då flytt endast är en stressande faktor av flera 

enligt teorin.  

 

Effekter på lång och kort sikt kan även påverka varför resultatet talar emot dessa teorier. 

Enligt teorin ekonomisk förlust har de ekonomiska svårigheterna under uppväxten effekter på 
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längre sikt och följer individen in i vuxenlivet. Det finns en tydlig påverkan för individen 

vidare in i vuxenlivet med exempelvis arbetslöshet. Medan det för teorin psykisk stress är de 

stressfulla händelserna som sker, i och med, eller strax efter separationen om påverkar 

individen. Dessa behöver däremot inte nödvändigtvis påverkar individen upp i vuxen ålder. I 

och med ökningen av växelvis boende behöver en separation inte heller betyda att denna leder 

till en förlorad kontakt till den ena eller båda föräldrarna, vilket teorin familjestruktur 

argumenterar för.   

Separation i sig orsakar inte den psykiska ohälsan hos individen, utan det är de ekonomiska 

svårigheterna i uppväxtfamiljen som är en viktig bidragande faktor. De ekonomiska 

svårigheternas betydelse för den psykiska ohälsan kan kopplas till teorin om ekonomisk 

förlust och innebär att denna teori stärks. Separationen mellan föräldrarna leder till en sämre 

ekonomi för den förälder som har vårdnaden om barnet efter separationen, vilket i sin tur 

påverkar barnets förutsättningar negativt under uppväxten och i vuxen ålder. Ekonomiska 

svårigheter leder till en högre risk för psykisk ohälsa hos den vuxna individen vilket kan 

illustreras med ett exempel: om barnet inte får samma förutsättningar som andra barn som har 

det bättre ställt får denne inte de resurser som kan underlätta skolgången, exempelvis en egen 

dator eller annat skolmaterial. Barnets prestationer försvåras vilket fortsätter påverka 

individen in i yrkeslivet med bland annat arbetslöshet eller fattigdom som möjliga 

konsekvenser, vilket i sin tur kan inverka negativt på det vuxna barnets psykiska ohälsa. 

Teorin utgår ifrån att den ekonomiska förlusten sker efter separationen men det går att 

argumentera för att det istället skulle kunna vara detta som orsakar separationen mellan 

föräldrarna.  

Uppsatsens resultat visar också att konflikt mellan (biologiska) föräldrar har betydelse för den 

psykiska ohälsan hos individen i vuxen ålder. Detta resultat stödjer därmed teorin konflikt 

mellan föräldrarna och att detta påverkar individens risk för psykisk ohälsa. Konfliktens 

betydelse för psykisk ohälsa kan bero på det som barnet utsätts för i en konfliktfylld familj. 

Enligt teorin konflikt mellan föräldrarna handlar detta om föräldrars psykiska eller fysiska 

bråk samt hur föräldrarna hanterar oenigheter mellan dem, vilket bland annat kan påverka 

barnets uppfattning kring hur konflikter skall hanteras. En viktig faktor för den psykiska 

hälsan är alltså konflikten mellan (biologiska) föräldrar, men även konflikt mellan modern 

och respondenten visar sig ha betydelse. Fokus ligger dock på föräldrarnas konflikt, i och med 

intresset för familjestrukturens betydelse. Vikten av konflikt mellan föräldrarna styrks även 
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via tabell 5 som visar att andelen personer med psykiska besvär är lika stor oavsett om 

individen vuxit upp i en intakt familj eller i en med separation, om det även förekommit 

konflikt i familjen.  
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Diskussion 
Syftet är att undersöka ett eventuellt samband mellan skilsmässa och separation under 

uppväxten och individens psykiska ohälsa i vuxen ålder. Samt om konflikt i uppväxtfamiljen 

istället kan påverka den psykiska ohälsan. Frågeställningarna är: Har personer som vuxit upp 

med skilda eller separerade föräldrar sämre psykisk hälsa i vuxen ålder, i jämförelse med de 

som vuxit upp med båda sina föräldrar? Kan denna psykiska ohälsa förklaras av konflikt i 

uppväxtfamiljen? 

 

Uppsatsens resultat är att personer som vuxit upp med skilda eller separerade föräldrar har en 

sämre psykisk hälsa i vuxen ålder, jämfört med de som vuxit upp med båda sina föräldrar. 

Förekomsten av konflikt i uppväxtfamiljen samt ekonomiska svårigheter förklarar detta 

samband, inte separationen i sig. Hypotes 1 får därför stöd då dessa individer har sämre 

psykisk hälsa, men inte specifikt på grund av separationen. Hypotes 2 får också stöd och 

därmed också även teorin konflikter mellan föräldrarna. Eftersom ekonomiska svårigheter 

också visar sig förklara en del av sambandet får teorin ekonomisk förlust stöd. Då den 

psykiska ohälsan inte orsakas av separationen i sig, vilket teorierna psykisk stress och 

familjestruktur bygger på, talar resultatet emot dessa.  

 

Ekonomiska svårigheter under uppväxttiden är tillsammans med konflikt i uppväxtfamiljen 

bidragande faktorer till psykisk ohälsa i vuxen ålder. Den ekonomiska förlust som 

separationen kan ha resulterat i har alltså betydelse för individens psykiska ohälsa. Det är 

även rimligt att föreställa sig att intakta familjer kan ha haft det svårt ekonomiskt. För oavsett 

vad som orsakat den ekonomiska förlusten kan det ha en negativ påverkan på barnets 

förutsättningar under skolgång och uppväxt samt leda till sämre förutsättningar i vuxenlivet 

och därefter påverka den psykiska ohälsan. Anledningar till att detta kan tänkas ske i andra 

familjer är arbetslöshet, sjukskrivning eller andra saker som gör att de ekonomiska 

förutsättningarna förändras till det sämre. En sämre ekonomi, utan att den nödvändigtvis skett 

på grund av separation kan alltså tänkas påverka barnet negativt. Detta skulle dock inte gå i 

linje med teorin, då den bygger på att en ekonomisk situation blir sämre än den varit på grund 

av separation. En annan aspekt som ifrågasätter teorin och som bör tas i beaktning är 

kausaliteten mellan ekonomiska svårigheter och psykisk ohälsa. Som tidigare nämnts kan den 

ekonomiska förlusten istället orsakat separationen och inte tvärt om. Mer forskning angående 
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detta behövs med hjälp av longitudinella metoder, för att undersöka när den försvårade 

ekonomin inträffade. Skedde den före eller efter separationen, på grund av separationen eller 

orsakade separationen? 

 

I sin studie från 1998 fick Gähler (1998) resultatet att konflikt i uppväxtfamiljen, oavsett 

familj, påverkar individens välbefinnande negativt och att de individer som vuxit upp med 

separerade föräldrar inte mår sämre än andra. Vilket delvis ligger i linje med resultatet i 

uppsatsen som visar att konflikt i uppväxtfamiljen är en viktig faktor för det psykiska 

välbefinnandet, men att de som upplever separation fortfarande mår sämre. Uppsatsens 

resultat visar att personer i familjer med separation utan allvarliga konflikter mår bättre än 

personer från intakta familjer med allvarliga konflikter. Därmed går det inte att säga att det är 

bättre att bo med två föräldrar istället för en förälder under uppväxttiden, om dessa innehåller 

konflikt, vilket en del av den tidigare forskning som presenterats hävdat. Resultatet kan också 

kopplas till en studie av Amato (2000) som visade att skilsmässa påverkar barnets 

välbefinnande negativt, men även att separation kan vara till fördel för barnet, om den sker till 

följd av mycket konflikt mellan föräldrarna. Detta ligger dock inte helt i linje med uppsatsens 

resultat då den visar att separationen fortfarande är negativ för barnet, utan att konflikt mellan 

föräldrar och individen och modern orsakar detta. Andra forskare har funnit att 

selektionseffekter kan vara en orsak till att ett samband finns mellan att växa upp i 

skilsmässofamilj och psykiskt välbefinnande. McLanahan och Bumpass (1988) visar till 

exempel i sin studie att det kan finnas skillnader angående exempelvis förekomsten av 

konflikt hos de olika familjerna innan en separation skett, vilket kan påverka välbefinnandet. 

Konflikten mellan föräldrarna kan ha skett innan eller efter separationen och troligtvis mår 

barnet bättre av att föräldrarna separerar om konflikt funnits innan.  

 

Enligt teorin konflikt mellan föräldrarna är anledningar till att konflikt har betydelse för 

individens psykiska ohälsa i vuxenlivet dels att konflikten lett till rädsla, ilska och ångest hos 

barnet och att föräldrarnas både verbala och fysiska aggressioner mot varandra lär barnet att 

konflikt fungerar som ett sätt att lösa oenigheter. Konflikten innan separationen orsakar ett 

negativt inflytande på barnets psykiska hälsa (Amato, 1993). Det är rimligt att anta att 

konflikt har en negativ inverkan på ett barn, samt att detta är något som kan prägla individen i 

vuxen ålder. Slitningarna kan vara påfrestande för barnet som även kan tänkas skuldbelägga 

sig själv, speciellt om barnet använts som verktyg i en konflikt.  
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Resultatet av tidigare forskning visar att skilsmässa påverkar individens välbefinnande 

negativt på lång sikt. Vissa resultat handlar dock om att separation i sig har negativ inverkan 

på det psykiska välbefinnandet hos individen (Amato & Keith, 1991; Amato, 1993, 1991). 

Anledningar till att resultatet i uppsatsen istället visar att ekonomi och konflikt är det som 

orsakar den psykiska ohälsan kan vara att tidigare forskning genomfördes för ett antal år 

sedan och att samhället förändrats sedan dess. Även skillnader mellan länder kan påverka då 

en del av den tidigare forskningen som nämnts inte är gjord i Sverige (med undantag från 

Gähler). Exempel på samhällsförändringar är förändrade normer kring familjestruktur. Ovan 

redogjordes för att familjer utöver kärnfamiljen accepteras mer idag, avseende tron på att barn 

fortfarande kan ha en bra uppväxt i andra familjer (Socialstyrelsen, 2013a: 13). Idag är det 

därmed inte endast den intakta familjen med två föräldrar som accepteras. Det är rimligt att 

resultaten från forskningen förändras i och med den ökade acceptansen. Växelvis boende blir 

exempelvis mer vanligare för barn i separerade familjer (SCB, 2014: 11-13). 

Boendealternativen behöver inte se ut på två olika sätt med en förälder eller två föräldrar, 

vilket teorierna familjestruktur och psykologisk stress utgår ifrån. Växelvis boende skulle 

kunna vara en anledning till att individen inte påverkas av separationen i sig. Detta kan istället 

påverka barnet positivt och innebära att barnet inte genomgår alla de stressfulla händelserna 

teorin psykisk stress resonerar kring. Inte heller upplever barnet nödvändigtvis en splittrad 

familjestruktur speciellt inte om relationen även är god mellan föräldrarna. Hur växelvis 

boende påverkar barnet framgår dock inte i denna studie utan skulle kunna vara något för 

framtida forskning. Om förekomsten av växelvis boende kan antas vara något som inverkar 

positivt på barnet skulle detta kunna förklara varför denna uppsats inte styrker teorier om ett 

direkt samband mellan separation och psykisk ohälsa och att det istället är de medierande 

faktorerna ekonomiska svårigheter och konflikt mellan föräldrarna som har en betydande roll. 

Avseende teorin om familjestruktur är det även möjligt att barnet i familjen, trots att denne 

bor med endast en förälder, har en god kontakt med båda föräldrarna. För enligt teorin bör en 

god kontakt med båda föräldrarna inverka positivt på individen. 

 

Att teorin om psykologisk stress inte får stöd i uppsatsen skulle även kunna ha att göra med 

att barnet inte behöver flytta, byta skola eller utsättas av stressfulla händelser i högre grad. 

Föräldrarna kanske försöker anpassa sig efter barnets behov vid en separation och utsätter 

därför inte barnet för många stressfulla händelser, i samband med eller efter separationen. Vid 

en bra kontakt och kommunikation med barnet är det rimligt att anta att hela situationen inte 

blir lika stressande. Detta skulle kunna leda till att barnet inte påverkas lika negativt av 
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separationen i sig och inte påverkas vidare i vuxenlivet. Eftersom barn som upplevt 

skilsmässa eller separation ökat på senaste tiden, speciellt under 1990-talet (SCB, 2013b) är 

det inte heller en helt ovanlig situation för barnet, vilket kan tänkas ha en positiv inverkan på 

dem. Samhället förändras med tiden och förekomsten av separation kanske har gjort att synen 

på detta förändrats. I och med en ökning av barn som upplever separation kan synen och 

kunskapen kring hur barnet påverkas ha förändrats och leda till att föräldrar hanterar sin 

situation bättre än tidigare.  

 

Förslag till vidare forskning är även att titta närmare på förekomsten av konflikt under 

uppväxttiden. Finns det andra faktorer än vad som undersökts i denna uppsats som kan orsaka 

psykisk ohälsa hos individer med separerade föräldrar? Ett annat förslag på fortsatt forskning 

är att undersöka om det är någon skillnad på de ekonomiska förutsättningarna för barn som 

vuxit upp med en ensamstående mamma, jämfört med en ensamstående pappa, eller om det 

finns några skillnader överhuvudtaget på dessa uppväxtfamiljer. Även forskning på 

sambandet mellan separation och psykisk ohälsa där andra faktorer kontrolleras för, 

exempelvis faktorer under individens vuxenliv, kan undersökas.   

 

Sammanfattningsvis kan störst del av sambandet mellan separation och psykisk ohälsa i 

vuxenlivet förklaras av konflikt i uppväxtfamiljen samt av ekonomiska svårigheter. Detta är 

ett resultat av av en tid med förändringar i struktur, acceptans kring familjestruktur och en 

ökning av barn som bor växelvis. 
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