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Sammanfattning 

Allt fler barn i Sverige upplever en skilsmässa eller separation, vilket medför ett 

växande jämlikhetsproblem då tidigare forskning visat att föräldrars skilsmässa eller 

separation kan ha negativ inverkan på barns skolprestationer och utbildningsnivå. 

Utbildning anses vara fundamental för människors livschanser senare i livet och vid en 

skilsmässa eller separation minskar föräldrarnas möjligheter att stödja sina barn i deras 

utbildning. Med detta som utgångspunkt är syftet att undersöka om barn med skilda 

eller separerade föräldrar tenderar att ha färre utbildningsår jämfört med barn i intakta 

kärnfamiljer. Studien bygger på data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. 

Genom linjär regressionsanalys undersöks om ett samband finns mellan föräldrars 

skilsmässa eller separation och barns utbildningsår. Resultatet visar att barn som 

upplevt en skilsmässa eller separation i genomsnitt har färre utbildningsår jämfört med 

barn som vuxit upp i en kärnfamilj. Föräldrarnas skilsmässa eller separation är inte helt 

avgörande i sig, utan förekomsten av ekonomiska svårigheter, antal syskon samt 

föräldrarnas utbildningsnivå och klasstillhörighet visar sig även vara betydande faktorer 

för barns utbildningsår.  
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Inledning 

Familjen utgör en viktig del i de flesta människors liv och kan ge upphov till trygghet och 

stabilitet i tillvaron. Även om det fortfarande är vanligast att växa upp i en traditionell 

kärnfamilj, med två föräldrar, har familjemönstren i Sverige, såsom i de flesta andra 

västländer, genomgått förändringar under det senaste halvseklet, då skilsmässor och 

separationer har ökat i omfattning (SCB, 2014).1 Denna ökning har medfört att den 

traditionella kärnfamiljen till viss del ser annorlunda ut idag och det blir vanligare att barn inte 

bor tillsammans med båda sina föräldrar. Idag har ungefär vart fjärde barn i Sverige föräldrar 

som skilt sig eller separerat (a.a.). Detta innebär att ett stort antal barn någon gång under 

barndomen går igenom en separation (Jonsson & Gähler, 1997).  

 

En skilsmässa eller separation medför många förändringar för familjen, men är framförallt en 

känslomässigt omskakande livshändelse för barn (Gähler, 1998). Eftersom föräldrar oftast är 

de mest betydelsefulla personer som speciellt yngre barn och ungdomar har, kan skilsmässan 

eller separationen bli en stor omställning i barnets liv, t.ex. genom att familjestrukturen 

förändras och en förälder som varit fysiskt närvarande blir eller upplevs som frånvarande 

(Garriga, 2010; McLanahan & Sandefur, 1994). Tidigare studier visar även att föräldrars 

skilsmässa kan ha ett negativ samband med barns hälsa (Amato, 1993), skolprestationer och 

utbildningsnivå (Garriga, 2010; Jonsson & Gähler, 1997).  

 

Föräldrars uppmärksamhet och engagemang är en förklaring till hur barn presterar i skolan 

(Coleman, 1988; Garriga, 2010), och vid en skilsmässa kan föräldrars möjligheter att stödja 

sina barn i deras utbildning minska. Som en följd av detta blir frågan om effekterna av 

familjestrukturen på barns socioekonomiska livschanser allt viktigare. Barns 

utbildningsmöjligheter är starkt beroende av de förhållanden och resurser som finns i 

uppväxtfamiljen, detta medför att barn från olika familjestrukturer har skilda förutsättningar 

gällande utbildningsval (Erikson & Jonsson 1993; Jonsson & Gähler, 1997). Att fler barn 

lever i skilda eller separerade familjer kan därför innebära ett växande jämlikhetsproblem när 

                                                 
1 Skilsmässor avser gifta föräldrar och separationer avser samboende föräldrar. I uppsatsen jämställs 

dessa begrepp.  
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det gäller skolprestationer och utbildningsmöjligheter (Erikson & Jonsson 1993). 

Familjestruktur och dess effekt på barns utbildning är av särskild relevans att undersöka 

eftersom utbildning är fundamental för människors livschanser senare i livet (Bernardi m.fl., 

2014; Jonsson & Gähler, 1997).  

  

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om barn med skilda eller separerade föräldrar 

tenderar att ha färre utbildningsår jämfört med barn i intakta kärnfamiljer.  

Avgränsning 

Med intakt kärnfamilj avses i uppsatsen barn som vuxit upp med båda sina biologiska 

föräldrar under hela uppväxttiden, dvs. fram till 16 års ålder. Det datamaterial som används 

skiljer inte mellan skilsmässa och separation, där skilsmässa refererar till gifta föräldrar och 

separation till samboende föräldrar. Dessa kommer därav att behandlas på ett likvärdigt sätt i 

uppsatsen och analysen. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse av teorier och tidigare forskning om hur barns 

utbildningsmöjligheter kan påverkas utifrån familjesituation och föräldrars skilsmässa eller 

separation. Detta följs av en beskrivning av det datamaterial och den analysmetod som 

används. Därefter presenteras resultaten av analysen, varefter uppsatsen avslutas med en 

diskussion.  

Teori och tidigare forskning 

Att det finns ett samband mellan föräldrars skilsmässa och barns utbildningsnivå är väl belagt 

i internationell forskning. Studier visar att barn som upplevt en skilsmässa studerar i 

genomsnitt färre år jämfört med barn som inte har upplevt en skilsmässa (Amato, 2000; 

Garriga, 2010; McLanahan & Sandefur, 1994). Barn med ensamstående föräldrar tenderar 

även att få sämre resultat på prov och får i snitt lägre betyg än barn med gifta föräldrar 

(Amato, 2000; McLanahan & Sandefur, 1994). I svensk forskning har motsvarande effekt 
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observerats vad det gäller fortsatta studier vid gymnasium och universitetsstudier (Dryler, 

1998; Eriksson & Jonsson, 1993; Jonsson & Gähler, 1997). Barn som upplevt en 

familjeupplösning är mindre benägna att fortsätta sin utbildning efter grundskolan. De som 

ändå väljer att studera vidare väljer i lägre utsträckning gymnasielinjer som är förberedande 

inför universitetsstudier (Dryler, 1998; Eriksson & Jonsson, 1993; Jonsson & Gähler, 1997).  

 

I litteraturen finns det flera förklaringar som ligger till grund varför barn med skilda eller 

separerade föräldrar har mindre gynnsamma utbildningsresultat och lägre utbildningsnivå, än 

barn i intakta kärnfamiljer. En förklaring är den s.k. krismodellen som betonar den 

emotionella förändringen hos föräldrar och barn när de går igenom en separationsprocess, 

medan andra fokuserar på den ekonomiska förlusten och social mobilitet. Det sociala kapitalet 

kan även anses vara av betydelse för barns utbildningskarriär, men även förlusten av en 

förälder.  

Krismodellen  

En skilsmässa eller separation är ofta en traumatisk upplevelse och under denna process sker 

en livsomställande förändring för föräldrarna men även för barnen. För många föräldrar är 

tiden omkring uppbrottet en väldigt ansträngande och stressfylld tid, vilket medför att barnen 

ofta kommer i skymundan (Öberg & Öberg, 2002). Barnen kan få ta emot de vuxnas sorg och 

det är inte helt ovanligt att de tar på sig skulden för vad som hänt och känner en skam inför 

detta (Cullberg, 2006; Öberg & Öberg 1994; Öberg & Öberg, 2002). Skilsmässa är även något 

som ändrar den mest grundläggande tryggheten: den ursprungliga familjen existerar inte 

längre. Tidigare stabila familjerelationer luckras upp och barnets naturliga plats i familjen 

rubbas (Öberg & Öberg, 2002). Dessa påfrestningar i familjesituationen efter en skilsmässa 

påverkar barns välbefinnande och känslor, vilket ofta yttrar sig i en sorg efter förlusten av att 

inte vara en hel familj längre (Booth & Amato, 1991; Öberg & Öberg, 2002). Separations-

processen kan orsaka stress, depression eller beteendeproblem hos barn som kan vara 

missgynnande för barns skolframgångar (Jonsson & Gähler, 1997, Öberg & Öberg, 1994).  
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Ekonomisk förlust 

De flesta studier har fokuserat på ekonomiska svårigheter som förklaring till varför barn med 

skilda föräldrar presterar sämre i skolan. Denna förklaring grundar sig på det faktum att en 

skilsmässa minskar familjens ekonomiska resurser, vilket är en viktig aspekt för barns 

välbefinnande och särskilt för deras utbildningsresultat (Amato, 1993). I genomsnitt har 

barnfamiljshushåll med endast en vuxen sämre ekonomi än hushåll med två vuxna (Dryler, 

1998; Jonsson & Gähler, 1997). Forskning visar att de flesta kvinnor drabbas av en betydande 

inkomstförlust efter skilsmässan, medan männens ekonomiska förhållanden verkar vara 

relativt oförändrad eller något förbättrad i vissa fall (McLanahan & Sandefur, 1994). Denna 

skillnad i inkomstförlust kan bero på att det traditionellt sett varit modern som stannat hemma 

när barnet är litet eller jobbat deltid för att kunna spendera mer tid med barnet (Öberg & 

Öberg, 2002). I Sverige är de flesta av både ensamstående och sammanboende mödrar 

förvärvsarbetande, dock i mindre utsträckningen än vad fäderna är (Gähler, 1998). Då de 

flesta barnen till största delen av tiden bor med sina mödrar efter skilsmässan kan 

kombinationen av förvärvs- och hushållsarbete vara särskilt påfrestande för ensamstående 

mödrar (McLanahan & Sandefur, 1994; Öberg & Öberg, 2002). De har även mindre möjlighet 

att vara flexibla när det kommer till barns behov och önskningar (Gähler, 1998). Barn kan 

därför uppleva en kraftig nedåtgång i materiellt välstånd då mödrarna har mindre ekonomiska 

resurser för att tillhandahålla exempelvis datorer, böcker och stimulerande aktiviteter som kan 

vara gynnade för barns utbildningsresultat (Garriga, 2010). Dessa ekonomiska svårigheter i 

uppväxthemmet kan minska engagemanget till att göra utbildningskarriär. En ekonomisk 

förlust kan även innebära att barn tvingas flytta, byta skola och lämna sina vänner, vilket kan 

leda till att skolprestationerna försämras och betygen sjunker (Dryler, 1998; Garriga, 2010).   

 

Betydelsen av familjens inkomst som en förklarande orsak till varför barn med skilda 

föräldrar har en lägre utbildningsnivå samt presterar sämre i skolan varierar mellan olika 

länder. Jonsson och Gähler (1997) menar att i Sverige har familjens inkomst en begränsad 

betydelse vad det gäller effekten av föräldrars skilsmässa på barns utbildningsnivå. Däremot 

har tidigare undersökningar i USA kommit fram till att inkomstskillnader har en betydande 

effekt på föräldrarnas skilsmässa och utexaminerade gymnasieelever (Amato 2000; 

McLanahan & Sandefur, 1994). En orsak till att inkomsten har en begränsad effekt på barns 

utbildningsnivå i Sverige kan bero på att inkomstskillnaderna mellan olika familjestrukturer är 

relativt små. Detta kan dels bero på den generösa familje- och socialpolitiken, dels 
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gynnsamma arbetsmarknadsmöjligheter för ensamstående mödrar, i kombination med en 

relativt låg inkomstspridningen som finns i Sverige (Jonsson & Gähler, 1997). Att den har en 

större effekt i USA kan däremot bero på att de individuella kostnaderna för utbildning är 

högre i USA, vilket kan vara en viktig och avgörande faktor för om barn till skilda föräldrar 

har möjlighet till att studera vidare vid universitet (McLanahan & Sandefur, 1994). Även det 

ekonomiska stödet till ensamma mödrar är betydligt svagare i USA än vad det är i Sverige 

(McLanahan & Sandefur, 1994; Troyer, 1982).  

Social mobilitet 

I flera svenska studier är det snarare föräldrarnas utbildning och klasstillhörighet, och inte 

deras inkomster, som är betydelsefulla för barns utbildningskarriärer (Erikson & Jonsson 

1993; Dryler, 1998; Jonsson & Gähler 1997). Familjens socioekonomiska status anses vara 

relaterad både till föräldrarnas skilsmässa och till barns utbildningsnivå (Garriga 2010; 

Jonsson & Gähler, 1997). Vid en skilsmässa sker det en nedåtgående social rörlighet, dvs. att 

den familj barnet bor i kan förändras klassmässigt nedåt. Social rörlighet definieras här som 

familjens förändring i den sociala statusen eller yrkesprestigen samt utbildningsnivån, även 

om inkomsten inte förändras (Jonsson & Gähler, 1997). Eftersom barnet efter en skilsmässa 

eller separation oftast bor med modern som vanligtvis har en lägre utbildning och social status 

än fadern, kan det innebära att barnet till viss del förlorar kontakt med föräldern med 

högskoleutbildning och yrkesstatus (Bernardi m.fl., 2014; Garriga, 2010). Detta är däremot 

något som skiljer sig åt i Sverige, där kvinnor i genomsnitt har en högre utbildning än vad 

männen har, något som är ovanligt ur ett internationellt perspektiv (Angelov m.fl., 2008:43). 

Att föräldern med högskoleutbildning eller yrkesstatus blir frånvarande kan innebära att 

barnets utbildningsambitioner sänks, men även att hemmets pedagogiska resurser i form av 

hjälp med skolan och råd om utbildningsval begränsas, då högutbildade föräldrar tenderar att 

investera mer tid och engagemang i sina barn samt vara mer delaktiga i skolarbetet under 

uppväxttiden (Bernardi m.fl., 2014; Jonsson & Gähler, 1997).  

 

Garriga (2010) menar att effekten av föräldrars skilsmässa på barns utbildningsnivå är högre 

bland mindre välbärgade familjer. Då dessa familjer, även när de är intakta kärnfamiljer, inte 

alltid har de ekonomiska resurser som krävs för att betala universitetsavgifter eller andra 

kostnader som rör barnets utbildning, vilket innebär att dessa barn i lägre utsträckning 

studerar vidare. Detta innebär att barn i mindre välbärgade enföräldersfamiljer i ännu lägre 
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utsträckning studerar vidare vid gymnasium eller universitet (a.a.). Även Bernardi, m.fl. 

(2014) lyfter fram att familjens socioekonomiska status har betydelse för barns 

skolprestationer, men att barn vars föräldrar är högutbildade och höginkomsttagare i högre 

grad berörs av skilsmässan när det gäller utbildnings- och yrkesprestationer. Efter skilsmässan 

kan föräldrarnas gemensamma förväntning om att barnet ska studera vidare minska, det finns 

även mindre engagemang i barnens deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter och 

engagemang i barnens skola vilket kan ha en negativ inverkan på barnens utbildning. Det sker 

även nedåtgång i den sociala positionen som barnen befinner sig på ett sätt som barn som har 

lägre utbildade föräldrar inte gör (Bernardi m.fl., 2014).  

Socialt kapital 

Familjen har stor betydelse för barns utveckling och framgång i skolan, både med avseende på 

föräldrars utbildningsnivå, men även gällande hur utbildning värderas hemifrån samt 

föräldrars möjlighet att ge stöd i skolarbetet (Eriksson & Jonsson, 1993:202ff). Coleman 

(1988) menar att de resurser och tillgångar som finns inom familjen har betydelse för 

främjandet av barns skolgång och prestationer. Dessa resurser och tillgångar benämner han 

som olika former av kapital: ekonomiskt kapital, humankapital och socialt kapital. Det 

ekonomiska kapitalet avser familjens förmögenhet eller inkomst som verkar gynnade för 

barns skolprestationer genom exempelvis betald extraundervisning eller terminsavgifter. 

Humankapitalet innefattar föräldrarnas utbildning, kompetens och färdigheter. Detta kapital 

förser barnet med en kognitiv omgivning som ger stimulans till inlärningen. Det sociala 

kapitalet avser kvaliteten på relationen mellan förälder och barn samt föräldrarnas 

engagemang i barnens liv (a.a.).  

 

Det sociala kapitalet består av fyra olika mekanismer, där den första är kvaliteten på 

relationen och bygger på föräldrarnas fysiska närvaro och den uppmärksamhet föräldrarna ger 

barnet (a.a.). Den andra är förpliktelser och förväntningar. I familjer där det finns förpliktelser 

och förväntningar om att barnet ska studera vidare, sker det i högre utsträckning än i de 

familjer som inte har några förväntningar på sina barn. Den tredje mekanismen är de sociala 

normer som skapas och sprids till barn som bl.a. uppmuntrar till att vara ambitiös i skolan. 

Det finns även möjligheter till sanktioner om normer bryts. Den sista mekanismen handlar om 

informationskällor som finns inom och utanför familjen, vilket möjliggör för att information 
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om utbildningssystemet sprids, något som kan vara väsentligt såväl för barns strategiska 

handlande i skolan som för faktiska utbildningsval (a.a.).  

 

Det sociala kapitalet kan vara av större betydelse för barns skolprestationer än de andra 

ovanstående kapitalen (a.a.). Genom att föräldrar visar uppmärksamhet, intresse och 

engagemang i sina barns liv och utbildning blir relationen mellan förälder och barn stark. 

Detta är också en förutsättning för att föräldrars humankapital kan överföras till barn. På det 

sättet blir familjens sammansättning avgörande för barnets utbildningsframgångar. En familj, 

där barn lever med båda föräldrarna, är bättre på att överföra värderingar, normer, kunskap, 

stöd och andra resurser som är viktiga för att anpassa sig till skolans krav och den sociala 

miljön än familjer där endast en förälder är närvarande. Även familjens relationer till 

omvärlden anses viktiga, en bra kontakt med övriga släktingar och med personer utanför 

familjen har en positiv inverkan på barns uppväxt och utbildning (a.a.). 

Förändrad familjestruktur 

När en familj förändras medför det vanligen att en förälder bli mer fysiskt frånvarande, 

vanligtvis fadern, än den andre föräldern (Garriga, 2010). Detta innebär en förlust av en viktig 

förebild, vilket i sin tur kan medföra negativa effekter på barns lekbeteende, men även barns 

förmåga att lära sig det sociala samspelet, vilket är en viktig aspekt när det kommer till 

exempelvis grupparbeten i skolan. Denna förlust kan tänkas påverka pojkar i något större 

omfattning än flickor, då pojkar oftare bor med föräldern av motsatt kön (a.a.). Detta resultat 

är dock inte entydigt då andra forskningsresultatet inte visar på att det finns någon skillnad 

mellan könen när det gäller föräldrars skilsmässa och barns utbildningsnivå (Jonsson & 

Gähler, 1997). Det finns svenska studier som visar att utvecklingen av föräldrarollen går mer 

och mer mot ökad jämställdhet, vilket innebär att det inte längre är självklart att fader vid en 

skilsmässa är någon som försvinner ut barnets liv (Öberg & Öberg, 2002). Det blir även 

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

båda sina föräldrar efter en skilsmässa eller separation. Även om det fortfarande är vanligast 

att bo med en av föräldrarna och specifikt modern (a.a.).  

 

Tidigare forskning visar även att det handlar om tidsbrist då ensamstående föräldrar tenderar 

att spendera kortare tid med sina barn pga. längre arbetsdagar och andra sysslor inom och 

utanför hemmet, vilket leder till en minskning av föräldrakontakten både kvalitativt och 
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kvantitativa (Dryler, 1998; Garriga, 2010; Jonsson & Gähler, 1997). Frågan är om kvaliteten 

eller kvantiteten av föräldrakontakten som är av betydelse för barns välbefinnande och 

skolprestationer. Tidigare studier indikerar att kvaliteten av relationen, dvs. den 

känslomässiga närheten mellan förälder och barn, är av större betydelse för barns 

skolframgångar och psykologiska välbefinnande än vad kvantiteten av umgänget är (Amato, 

1993; Garriga, 2010). Förälderns uppmärksamhet påverkar således barnets skolprestationer 

och är av betydelse för barnets utbildningskarriär (Dryler, 1998; Jonsson & Gähler, 1997).  

  

Det finns även ett negativt samband mellan antalet syskon och barns uppnådda utbildning 

(Björklund & Sundström, 2006; Downey, 1995; Kalmijn, 1995). Detta förklaras med att fler 

barn måste dela på resurserna som tillhandahålls inom familjen, både ekonomiska och sociala 

resurser. I familjer med många barn kan det finnas en brist på sociala resurser, ju fler syskon, 

desto mindre uppmärksamhet till varje barn, något som påverkar den tid föräldrar kan avsätta 

för att hjälpa barn med skolarbetet (Downey, 1995). I en enföräldersfamilj med flera syskon 

bidrar detta till att tiden med varje enskilt barn minskar i betydande grad vilket i sin tur 

påverkar det stöd barnet kan behöva i skolarbetet (Björklund & Sundström, 2006). Detta kan 

även förklaras av den ansvarsbörda som föräldrarna vid en skilsmässa kan lägga på barn, där 

det framförallt handlar om att ta ansvar för de yngre syskonen (Öberg & Öberg, 2002), vilket 

kan bidra till barnets tid inte räcker för att sköta skolarbetet.  

Oroligheter och konflikter 

Det är inte alltid skilsmässan i sig som är den största påfrestningen för barn, utan den miljö 

och kontext som omger den. Barn vars föräldrar befinner sig i djup och allvarlig konflikt är 

oftast de som far mest illa, oavsett om konflikten föregår innan eller i samband med 

föräldrarnas skilsmässa. Allvarliga konflikter mellan föräldrarna är även en möjlig orsak till 

varför de skiljer sig eller separerar (Öberg & Öberg, 1994).  

 

Tidigare forskning visar att konflikter i uppväxthemmet kan påverka barns välbefinnande, inte 

minst det psykiska välbefinnandet (Amato, 1993; Garriga, 2010; Gähler, 1998). Konflikter 

och oroligheter i samband med skilsmässor anses vara mer ofördelaktigt för barns 

skolframgångar än i jämförelse med att leva med endast en förälder (Garriga, 2010; Jonsson 

& Gähler, 1997). Det är även tänkbart att barn blir indragna i konflikterna och tvingas välja 

sida, vilket leder till att barn reagerar med rädsla, hjälplöshet, ångest, blir utåtagerande och tar 
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på sig skulden för konflikten (Amato, 1993; Cullberg, 2006, Öberg & Öberg, 1991). Det finns 

även forskning som visar att barn till viss del känner en lättnad över att föräldrarna skiljer sig, 

då de konflikter och oroligheter som förekom i uppväxthemmet upphör i och med skilsmässan 

(Öberg & Öberg, 1991). 

 

Barn som lever i en situation där föräldrarna befinner sig i en vårdnadskonflikt befinner sig 

ofta i en mycket svår situation. Under tiden för en sådan process, som kan ta upp till flera år, 

tvingas barnet leva i den ständiga konflikten (Öberg & Öberg 1991). Barn som befinner sig i 

en känslomässig instabil situation kan därmed ha svårare att koncentrera sig och bry sig om 

skolarbetet, vilket kan leda till negativa konsekvenser för barns skolprestationer och 

gymnasieval (Dryler, 1998; Jonsson & Gähler, 1997).  

Hypotes  

Utifrån denna teoretiska bakgrund formuleras hypotesen att barn vars föräldrar är skilda eller 

separerade i genomsnitt har färre utbildningsår.   

Ovan angavs även ett antal tänkbara förhållanden som kan förändras till följd av föräldrars 

skilsmässa eller separation och som, i sin tur, kan ha ett negativ samband med barns 

utbildningsår. Därför är det rimligt att anta olika socioekonomiska förhållanden, förekomsten 

av konflikt samt antal syskon kan vara av betydelse för att testa hypotesen att barn till skilda 

eller separerade föräldrar i genomsnitt har färre utbildningsår.  

Data och metod 

Datamaterial  

Datamaterialet som används kommer från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. LNU är 

en återkommande surveyundersökning som baseras på ett slumpmässigt urval av den svenska 

befolkningen i åldern 18-75 år (Gähler, 2004). Respondenterna svarar på frågor angående 

aspekter som anses viktiga för människors levnadsvillkor, bl.a. familjeförhållanden, 

uppväxtvillkor, ekonomiska resurser, sysselsättning och arbetsförhållanden samt utbildning 
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och hälsa. Urvalet för LNU 2000 bestod av 6711 personer, varav 5142 deltog, vilket innebär 

en svarsfrekvens på 76,6 procent (a.a.). I följande analyser ingår de personer, som inte har 

bortfall på någon av studiens variabler, vilket ger 5055 respondenter. 

Operationaliseringar 

Beroende variabel  

I studien används utbildningsår som beroende variabel eftersom syftet är att undersöka om 

barn till skilda eller separerade föräldrar tenderar att ha färre utbildningsår. Utbildningsår är 

en kontinuerlig variabel som bygger på respondentens sammanlagda antal studieår, 

rapporterat av respondenten själv.  

Oberoende variabler 

I syfte att studera familjestrukturen, mer specifikt om föräldrarna är skilda eller separerade, 

har respondentens uppväxtfamilj delats in i åtta kategorier: 1) bodde med båda biologiska 

föräldrarna under uppväxttiden,2 2) föräldrarna är skilda eller separerade, 3) föräldrarna levde 

aldrig ihop, 4) båda föräldrarna är döda, 5) fadern är död, 6) modern är död, 7) levde med 

fosterföräldrar samt 8) levde med adoptivföräldrar.3 I analysen används dessa kategorier som 

dummyvariabler där de som bodde med båda biologiska föräldrarna är referenskategorin.  

 

Det finns konkurrerande förklaringar till ett samband mellan familjestruktur och barns 

utbildning. Som nämndes tidigare anses uppväxthemmets ekonomiska situation ha betydelse 

för varför barn med skilda eller separerade föräldrar presterar sämre i skolan. Då det inte finns 

tillgång till föräldrarnas inkomst i datamaterialet, redovisas istället förekomsten av 

ekonomiska problem under uppväxttiden. Respondentens erfarenhet av ekonomiska 

svårigheter under uppväxttiden mäts genom ett ja/nej svarsalternativ, där de som angivit att de 

hade det svårt ekonomiskt får värdet 1 och de som svarat nej får värdet 0. Frågan om 

ekonomiska svårigheter kan anses vara alltför grovt indelad efter ett enkelt ja/nej 

                                                 
2 I uppsatsen har uppväxttiden avgränsats till barn som bor hemma fram till 16 års ålder. Denna 

avgränsning gjordes eftersom uppväxttiden i LNU 2000:s frågeformulär har definierats ”Bodde Du hos 

båda Dina riktiga (biologiska) föräldrar under hela Din uppväxttid, dvs. fram till det Du fyllt 16 år?”.  

3 De respondenter som inte angett anledning till varför de inte växte upp med båda föräldrarna har 

exkluderats ur analysen pga. problem att koda dessa.  



 

 11 

svarsalternativ, då denna fråga kanske inte återspeglar uppväxtfamiljens ekonomi som 

föräldrarnas faktiska inkomst skulle ha gjort. Frågan kan även anses vara subjektiv till sin 

natur och mäter troligen inte enbart hur det faktiskt var utan också respondentens 

anspråksnivå, dvs. upplevelsen av ekonomiska svårigheter under uppväxttid är beroende av de 

referensgrupper man relaterar till. Men måttet fångar sannolikt upp betydelsefull information 

om hur den ekonomiska situationen såg ut i uppväxtfamiljen. Antalet syskon kan även tänkas 

försämra hemmets ekonomiska situation samtidigt som syskonantalet inte verkar gynnade för 

utbildningsframgångarna. Antal syskon mäts som en kontinuerlig variabel. Vidare inkluderas 

förekomsten av konflikter i uppväxtfamiljen. Förekomsten av konflikter i uppväxtfamiljen har 

dikotomiserats och de respondenter som angivit att det förekom konflikter får värdet 1, de 

som är tveksamma eller ansåg att det inte förekom får värdet 0. En begränsning gällande 

denna variabel är att det utifrån datamaterialet som används inte går att avgöra om 

konflikterna förekom före eller efter skilsmässan. Det finns även en möjlighet att 

respondenterna har glömt eller försöker släta över negativa situationer när en längre tid har 

gått. Då tidigare forskning visat att oroligheter eller konflikter i uppväxthemmet i samband 

med skilsmässor är ofördelaktigt för barns skolframgångar kan det ändå vara av vikt att 

inkludera denna variabel.  

Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler i analysen är kön, ålder samt föräldrarnas utbildningsnivå och klass. Kön 

inkluderas eftersom delar av tidigare forskning visat att skilsmässa kan innebära en förlust av 

en viktig förebild och att detta kan ha större betydelse för pojkar då de oftare bor med 

föräldern av motsatt kön (Garriga, 2010). Ålder är en kontinuerlig variabel och mäts genom 

antal år. Föräldrarnas utbildning och klasstillhörighet inkluderas eftersom detta är två faktorer 

som anses påverka både skilsmässor och separation, men även barns utbildningsframgångar. 

Uppväxtfamiljens utbildningsnivå mäts genom att både moderns och faderns utbildningsnivå 

inkluderas i analysen. Utbildningsnivån för modern respektive fadern delas upp i fyra 

kategorier: 1) ofullständig grundskola eller grundskola, 2) gymnasie- eller yrkesutbildning, 3) 

högskole- eller universitetsutbildning samt 4) uppgifter saknas gällande utbildningsnivån.4 I 

                                                 
4 Ofullständig/fullständig grundskola har kodats utifrån svarsalternativen: Ej gått i skolan samt folk- el. 

grundskola enbart. Gymnasie- och yrkesutbildning har kodats: Yrkesutbildning utöver folk/grundskola, 

realexamen samt studentexamen. Högskole- och universitetsutbildning har kodats: Högskoleutbildning 

eller universitetsexamen. De respondenter som har svarat ”vet ej” på föräldrarnas utbildning har kodats 

som uppgift saknas. 
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analyserna inkluderas dessa kategorier som dummyvariabler, med ofullständig 

grundskola/grundskola som referenskategori. Vidare fungerar föräldrarnas yrkesstatus som 

indikator på hushållets klasstillhörighet, baserat på kategorier inom socioekonomisk indelning 

(SEI).5 Detta mäts separat för fadern respektive modern och för att underlätta tolkningen har 

svaren delats in i sju kategorier: 1) okvalificerad arbetare och kvalificerade arbetare,  2) lägre 

tjänstemän,  3) tjänstemän på mellannivå,  4) högre tjänstemän, 5) företagare, 6) lantbrukare 

samt 7) uppgifter saknas gällande föräldrarnas klasstillhörighet.6 I moderns fall har även en 

åttonde kategori lagts till: hemmafru.  

Metod 

Studien fokuserar på att undersöka om barn med skilda eller separerade föräldrar har färre 

utbildningsår i genomsnitt jämfört med barn i intakta kärnfamiljer då hänsyn tas till ett antal 

oberoende variabler: förekomst av konflikter i uppväxthemmet, ekonomiska svårigheter i 

uppväxtfamiljen, antal syskon, kön, ålder samt föräldrars utbildningsnivå och 

klasstillhörighet. Sambandet mellan föräldrars skilsmässa eller separation och barns 

utbildningsår undersöks genom en multipel linjär regressionsanalys, eftersom denna metod är 

att föredra när utfallsvariabeln är kontinuerlig (Edling & Hedström, 2003:87). Metoden är 

lämplig att använda för att analysera hur sambandet mellan familjestruktur och utbildning 

förändras beroende på vilka variabler som finns med i modellerna och kontrolleras, dvs. den 

ger möjlighet till att renodla sambandet för uppväxtförhållanden. Detta innebär att det går att 

jämföra individer med skilda eller separerade föräldrar och individer i en kärnfamilj som har 

                                                 
5 SEI är en beskrivande klassificering av samhällets hierarkiska struktur där den förvärvsarbetade 

befolkningen delas in sociala grupper. Klassificeringen utgår från individens yrke i relation till dess typiska 

utbildningskrav, anställningsrelation där arbetsgivare och företagare skiljs från anställda samt individens 

fackliga tillhörighet (SCB, 1982).  

6 Okvalificerad/kvalificerad arbetare har kodats utifrån SEI-koderna: 11 (Ej facklärda, varuproducerande) 

12 (Ej facklärda, tjänsteproducerande), 21 (Facklärda, varuproducerande) och 22 (Facklärda 

tjänsteproducerande). Lägre tjänsteman har kodats: 33 (Lägre okvalificerade tjänstemän) och 35 

(Förman). Tjänsteman på mellannivå har kodats: 45 (Arbetsledare) och 46 (Tjänsteman på mellannivå). 

Högre tjänsteman har kodats: 56 (Högre tjänsteman), 57 (Högre tjänsteman med ledande befattning) och 

60 (Fritt yrke, akademikeryrken). Företagare har kodats: 71 (Ensamföretagare), 72 (Företagare, 1-2 

anställda), 73 (Företagare, 10-19 anst), 74 (Företagare fler än 20 anställda) och 79 (Okänd storlek på 

företaget). Lantbrukare har kodats: 86 (Lantbrukare mindre än 20 ha åker), 87 (Lantbrukare, 21-100 ha) 

och 89 (Lantbrukare, okänd storlek på ha). De yrken som inte har gått att klassificera i någon av 

ovanstående SEI-kod är kodad som ej kodningsbar i datamaterialet, och har i uppsatsen kodats som 

uppgift saknas vad det gäller föräldrarnas klasstillhörighet. 
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liknande uppväxtförhållanden i övrigt. Därigenom går det att bedöma om skillnaden mellan 

individer från olika familjestrukturer kan förklaras av skillnaderna mellan grupperna i de 

andra förhållanden som det kontrolleras för (a.a.: 97f). 

Den linjära regressionen beskriver de oberoende variablernas samband med den beroende 

variabeln när övriga variabler i modellen hålls konstanta. Regressionskoefficienterna visar 

den genomsnittliga förändringen i utbildningsår vid en enhets förändring av den oberoende 

variabeln, konstanthållet för övriga oberoende variabler (a.a.:97). I fokus för denna uppsats 

står emellertid en kategoriserad oberoende variabel, uppväxtfamilj, där kärnfamiljen utgör 

referenskategorin. För sådana oberoende variabler refererar regressionskoefficienterna till 

skillnader i den beroende variabeln och referenskategorin (Djurfeldt m.fl., 2010:322ff). 

 

Regressionsanalyserna presenteras i tabellform, där regressionskoefficienter och 

signifikansnivån redovisas. Signifikansnivån anger sannolikheten för att det samband som 

observeras i stickprovet skulle ha genererats av slumpen om det i populationen inte finns 

något samband (a.a.:186) och anges i tabellen med asterisker. I uppsatsen används en asterisk 

för att visa att sambandet är säkerställt på 5 procents risknivå, två asterisker för att visa att det 

är säkerställt på 1 procent risknivå samt tre asterisker för att det är säkerställt på 0,1 procent 

risknivå. Utöver regressionskoefficienter och signifikansnivåer redovisas även R2 för vardera 

modell. R2 beskriver andelen av den totala variationen i utbildningsår som kan förklaras av 

modellens oberoende variabler (Edling & Hedström, 2003:95). Förklaringsgraden varierar 

mellan 0 och 1. Vid värdet 1 finns en fullständig samvariation mellan beroende och 

förklarande oberoende variabler och vid 0 saknas en sådan samvariation (a.a.:95). 

Resultat 

Resultatdelen inleds med en beskrivning av samtliga variabler i datamaterialet och därefter en 

presentation av hur fördelningen ser ut mellan de som vuxit upp i en intakt kärnfamilj och de 

som varit med om att föräldrarna skilt sig eller separerat under barndomen. Resultatet 

avslutats med en presentation samt tolkning av regressionsanalyserna.  
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Beskrivning av datamaterial 

Av tabell 1 framgår att det genomsnittliga värdet för antalet utbildningsår är ca 12 år, vilket 

idag kan tänkas motsvara en fullföljd grundskole- och gymnasieutbildning. När det gäller 

respondenternas uppväxtfamilj är ungefär 80% av respondenterna uppväxta i en intakt 

kärnfamilj medan ca 15% har varit med om att föräldrarna har skilt sig eller separat under 

barndomen. Det är färre respondenter som upplevt konflikter inom familjen samt ekonomiska 

svårigheter under barndomen jämfört med de som inte upplevt detta. Vidare framgår att det är 

vanligast att växa upp i en familj med två syskon, dvs. leva i en familj med tre barn. 

Fördelningen mellan föräldrarnas utbildningsnivå är någorlunda likvärdig mellan modern och 

fadern, det är något fler fäder som har högskole- och universitetsutbildning jämfört med vad 

mödrarna har. Vad det gäller föräldrarnas klasstillhörighet är det något vanligare att fler av 

fäderna förvärvsarbetar, vilket kan bero på att en stor del av mödrarna varit hemmafruar. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik av samtliga variabler 
 Andel  Medelvärde 

(Standardavvikelse) 
Median Min  Max 

Utbildningsår  12,04 (3,443) 12 0 30 
Kvinna  49,5   0 1 
Ålder  44,64 (15,498) 44 18 75 
Uppväxtfamilj:      

Kärnfamilj  80,7   0 1 
Skilda eller separerade föräldrar  11,1   0 1 
Föräldrarna levde aldrig ihop 1,8   0 1 
Båda föräldrarna är döda 0,2   0 1 
Fadern är död 2,6   0 1 
Modern är död  1,6   0 1 
Fosterföräldrar  1,1   0 1 
Adoptivföräldrar 0,8   0 1 

Konflikt inom familjen  11,6   0 1 
Svårt ekonomiskt 14,9     
Antal syskon  2,39 (2,047) 2 0 17 
Moderns utbildning:       

Grundskola/ofullständig grundskola  62,2   0 1 
Gymnasieutbildning  27,0   0 1 
Högskole-/universitetsutbildning 9,6   0 1 
Uppgift saknas  1,2     

Faderns utbildning:    0 1 
Grundskola/ofullständig grundskola  58,7   0 1 
Gymnasieutbildning  27,6   0  1 
Högskole-/universitetsutbildning 11,7   0 1 
Uppgift saknas  2,0   0 1 

Moderns klasstillhörighet:      
Okvalificerad/kvalificerad arbetare  29,6   0 1 
Lägre tjänsteman  9,5   0 1 
Tjänsteman på mellannivå 8,8   0 1 
Högre tjänsteman  3,6   0 1 
Egen företagare  2,6   0 1 
Lantbrukare 5,3   0 1 
Hemmafru 39,4   0 1 
Uppgift saknas  1,1   0 1 

Faderns klasstillhörighet:      
Okvalificerad/kvalificerad arbetare  42,3   0 1 
Lägre tjänsteman  9,4   0 1 
Tjänsteman på mellannivå 10,9   0 1 
Högre tjänsteman  10,9   0 1 
Egen företagare  14,0   0 1 
Lantbrukare 11,2   0 1 
Uppgift saknas  1,2   0 1 

n 5055     
Källa: Egen beskrivning av LNU 2000.
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Tabell 2 visar att både de som vuxit upp i en intakt kärnfamilj och de som varit med om att 

föräldrarna skilt sig eller separerat i genomsnitt har en utbildning på drygt 12 år. Däremot är 

det vanligare att de som upplevt en skilsmässa eller separation mellan föräldrarna också har 

upplevt allvarliga konflikter och ekonomiska svårigheter under uppväxttiden. Det är även 

vanligare att de som har varit med om en skilsmässa eller separation har föräldrar med en 

något högre utbildning jämfört med föräldrarna i en intakt kärnfamilj. Vad det gäller 

föräldrarnas klasstillhörighet är det vanligare att barn till skilda eller separerade föräldrar har 

föräldrar som är arbetare jämfört med de som vuxit upp i en intakt kärnfamilj.
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Tabell 2. Deskriptiv statistik uppdelad i ”uppvuxen i kärnfamilj” och 
”uppvuxen med skilda eller separerade föräldrar” 
        Kärnfamilj Skilda eller separerade 

föräldrar 
Andel  Medelvärde 

(Standardavvikelse) 
Andel  Medelvärde 

(Standardavvikelse) 
Utbildningsår  12,11 (3,496)  12,40 (2,993) 
Konflikt inom familjen  8,0  36,1   
Svårt ekonomiskt 12,5  25,4  
Antal syskon  2,38 (2,061)  2,42 (1,845) 
Moderns utbildning:      

Grundskola/ofullständig 
grundskola  

63,8  45,6  

Gymnasieutbildning  26,1  37,0  
Högskole-/universitetsutbildning 9,3  14,6  
Uppgift saknas  0,9  2,8  

Faderns utbildning:     
Grundskola/ofullständig 
grundskola  

59,5  49,6  

Gymnasieutbildning  27,7  29,0  
Högskole-/universitetsutbildning 11,9  14,6  
Uppgift saknas  0,9  6,8  

Moderns klasstillhörighet:     
Okvalificerad/kvalificerad 
arbetare  

27,7  43,4  

Lägre tjänsteman  8,4  19,0  
Tjänsteman på mellannivå 8,6  12,5  
Högre tjänsteman  3,4  4,8  
Egen företagare  2,6  2,3  
Lantbrukare 6,0  0,5  
Hemmafru 43,0  15,5  
Uppgift saknas  0,4  2,0  

Faderns klasstillhörighet:     
Okvalificerad/kvalificerad 
arbetare  

41,3  49,6  

Lägre tjänsteman  9,7  8,9  
Tjänsteman på mellannivå 11,1  11,9  
Högre tjänsteman  11,3  9,8  
Egen företagare  14,4  13,0  
Lantbrukare 11,8  3,2  
Uppgift saknas  0,4  3,6  

n 4080  562  
Källa: Egen beskrivning av LNU 2000 
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Skilda föräldrar och barns utbildningsår 

Denna del av analysen undersöker betydelsen av familjestruktur under uppväxten för 

individens antal utbildningsår i vuxen ålder. I tabell 3, modell 1, redovisas sambandet mellan 

föräldrars skilsmässa eller separation och barns utbildningsår, kontrollerat för kön och ålder. 

Där framgår att individer som upplevt skilsmässa eller separation i genomsnitt har 0,486 färre 

utbildningsår jämfört med de som vuxit upp i en intakt kärnfamilj konstanthållet för kön och 

ålder. Resultatet tyder på att det nästan skiljer ett halvårs utbildning och att barn som vuxit 

upp i intakta kärnfamiljer i större utsträckning väljer att fortsätta sin utbildning.7 Skillnaden i 

utbildningsår är signifikant på 1-procentsrisknivån, vilket innebär att det går att dra slutsatsen 

att det finns ett samband mellan föräldrarnas skilsmässa eller separation och barns 

utbildningsår i populationen. Modellen har ett R2 på 0,127, vilket betyder att uppväxtfamilj, 

kön och ålder förklarar 12,7% av variationen i utbildningsår.8  

I den teoretiska bakgrunden ovan anges ett antal möjliga förhållanden som kan förändras till 

följd av föräldrars skilsmässa och som kan ha en negativ inverkan på barns utbildningsår. För 

att pröva betydelsen av några av dessa inkluderas förekomst av konflikt och ekonomiska 

svårigheter i uppväxthemmet samt antal syskon i modell 2. Även när hänsyn tas till dessa 

förhållanden framgår att individer som upplevt skilsmässa eller separation i genomsnitt har 

0,458 färre utbildningsår jämfört med de som vuxit upp i en intakt kärnfamilj. Förekomst av 

konflikt i uppväxtfamiljen förklarar däremot inte varför individer från upplösta familjer 

tenderar att ha färre utbildningsår än de från intakta kärnfamiljer. Individer som upplevt en 

konfliktfylld familjesituation har i genomsnitt 0,479 fler utbildningsår jämfört med de som 

vuxit upp i en familj utan upplevda konflikter. Detta indikerar att barn som upplevt en 
                                                 
7 I beskrivningen av datamaterialet ovan (tabell 2) förkom ingen skillnad i genomsnittliga utbildningsår 

mellan de som vuxit upp i en intakt kärnfamilj och de varit med om att föräldrarna skilt sig eller 

separerat. Detta kan bero på att det i tabell 2 inte togs hänsyn till att de som vuxit upp i en intakt 

kärnfamilj troligtvis är äldre, eftersom det inte var lika vanligt med skilsmässa eller separation förr, och 

att den genomsnittliga utbildningslängden var kortare då än vad den är idag. Genom att ålder 

inkluderades i regressionen går det att ta hänsyn till denna åldersskillnad och ökningen i genomsnittliga 

utbildningsåren. 

8 I en separat analys (redovisas ej) där enbart utbildningsår och ålder ingår, visar R2 ett värde på 0,12. 

Detta innebär att enbart ålder har ett högt förklaringsvärde. Ålder fångar här effekten av olika 

generationer av barn, som varit olika exponerade både för skilsmässa och för olika dimensionerade 

utbildningsystem, då utbildningsnivån ökat markant under senare halvan av 1900-talet (Eriksson & 

Jonsson 1993:54ff). 
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konfliktfylld familjesituation tenderar att i genomsnitt studera nästan ett halvår mer, ett 

resultat som inte återfinns i den tidigare forskningen. Vidare visar resultatet att det finns en 

signifikant skillnad i utbildningsår mellan de individer som upplevt ekonomiska svårigheter 

jämfört med individer som inte upplevt detta. Detta tyder på att det är mer ofördelaktigt att 

växa upp i ett hem med ekonomiska svårigheter vad det gäller utbildningsår. Antalet syskon 

har även betydelse för individens antal utbildningsår. Att växa upp i en familj med många 

syskon innebär således att utbildningsmöjligheterna försämras något, jämfört med att vara 

enda barnet. R2-värdet ökar något i modell 2 och visar 0,160, vilket innebär att de oberoende 

variabler i modellen förklarar 16% av variationen i utbildningsår. 

De ovanstående observerade signifikanta sambanden kvarstår i modell 3 när föräldrarnas 

utbildningsnivå inkluderas. Skillnaden mellan individer med sammanboende föräldrar och 

skilda eller separerade föräldrar avtar något från föregående modeller, vilket tyder på att 

moderns respektive faderns utbildningsnivå har betydelse för individens familjestruktur. 

Modellen visar att individer som upplevt en skilsmässa eller separation i genomsnitt har 

studerat nästan fem månader (0,401) mindre jämfört med de som vuxit upp i en intakt 

kärnfamilj. I modell 3 ökar R2 ytterligare till 0,255 vilket innebär att modellens oberoende 

variabler förklarar 25,5% av variationen i utbildningsår.  

I den fjärde modellen inkluderas även föräldrarnas klasstillhörighet och den genomsnittliga 

skillnaden i utbildningsår avtar från 0,486 år (modell 1) till 0,344 år (modell 4) mellan 

individer till skilda eller separerade föräldrar och individer i intakta kärnfamiljer. Detta 

indikerar att barn till skilda eller separerade föräldrar fortfarande tenderar att i genomsnitt 

studera en tredjedels år, eller fyra månader mindre, än barn i intakta kärnfamiljer. Vid kontroll 

för olika socioekonomiska förhållanden under uppväxttiden går det att konstatera att de har ett 

samband med barns utbildningsår. Ju högre utbildning och klassposition föräldrarna har desto 

längre utbildning har barnen, medan de som upplevt ekonomiska svårigheter under uppväxten 

har en kortare utbildning i genomsnitt. R2 i modell 4 visar ett värde på 0,277, vilket innebär 

att modellens förklaringsgrad har ökat något i förhållande till modell 1.9

                                                 
9 Eventuella interaktionseffekter mellan kön och uppväxtfamilj har undersökts. Då interaktionsvariabeln mellan 

kön och skilda eller separerade föräldrar inte blev signifikant kan sådana effekter uteslutas. Vid en 

regressionsanalys med flera oberoende variabler kan det även finnas risk för multikollinearitet, dvs. att två eller 

fler oberoende variabler är högt korrelerade med varandra. Detta testats genom att VIF (Variance Inflation 

Factor)-värden togs fram, då ingen variabel översteg ett VIF-värde på 2,5 indikerar det på att det inte 

förekommer någon multikollinearitet mellan de oberoende variablerna (Djurfeldt m.fl., 2010:366).      
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Tabell 3. Samband mellan föräldrars skilsmässa och separation och barns utbildningsår. Linjär regressionsanalys 
         Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
     
Kvinna  -0,042 -0,032 -0,032  -0,053 
Ålder  -0,077*** -0,070*** -0,042*** -0,043*** 
      
Uppväxtfamilj      

Kärnfamilj (referenskategori)       
Skilda eller separerade föräldrar -0,486** -0,458** -0,401** -0,344** 
Föräldrarna levde aldrig ihop -1,186*** -1,234*** -1,105*** -1,034** 
Båda föräldrarna är döda  -0,951  -1,029  -0,398 -1,057  
Fadern är död -0,506 -0,378 -0,238 -0,222  
Modern är död  -0,822** -0,734* -0,692** -0,498  
Levde med fosterföräldrar  -1,513*** -1,380** -1,292** -1,194** 
Levde med adoptivföräldrar -0,537  -0,899  - 1,008* -1,184  

     
Konflikt inom familjen    0,479**  0,376** 0,386** 
Ekonomiska svårigheter   -0,623*** -0,399** -0,311* 
Antal syskon   -0,261*** -0,198*** -0,117*** 
     
Föräldrarnas utbildningsnivå      

Modern har ej fullständig/ofullständig grundskola (referenskategori)     
Modern har gymnasieutbildning     0,988***  0,780*** 
Modern har högskole-/universitetsutbildning     0,876***  0,233  
Uppgift saknas gällande moderns utbildning   -0,653  -0,800  

     
Fadern har ej fullständig/ofullständig grundskola (referenskategori)     
Fadern har gymnasieutbildning     1,385***  0,919*** 
Fadern har högskole-/universitetsutbildning     2,380***  1,218*** 
Uppgift saknas gällande faderns utbildning 
 
 

  -0,045  -0,300  
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* Signifikant på 5%-nivån ** Signifikant på 1%-nivån *** Signifikant på 1‰-nivån  

Forts. regressionsanalys Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4  
 
Föräldrarnas klasstillhörighet 

    

Modern är okvalificerad/kvalificerad arbetare (referenskategori)       
Modern är lägre tjänsteman     0,282  
Modern är tjänsteman på mellannivå     0,620** 
Modern är högre tjänsteman      1,048*** 
Modern är egen företagare     0,198  
Modern är lantbrukare    -0,205  
Modern är hemmafru      0,157  
Uppgift saknas gällande moderns klasstillhörighet     -0,651  

      
Fadern är okvalificerad/kvalificerad arbetare (referenskategori)      
Fadern är lägre tjänsteman     0,943*** 
Fadern är tjänsteman på mellannivå     1,217*** 
Fadern är högre tjänsteman      1,617*** 
Fadern är egen företagare     0,651*** 
Fadern är lantbrukare     -0,327  
Uppgift saknas gällande faderns klasstillhörighet       0,397  

     
Konstant 15,638 15,977 13,539 13,253 
R2   0,127  0,160  0,255  0,277 
n  5055 5055 5055 5055 
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Diskussion 

I denna studie har sambandet mellan familjestruktur och barns utbildning undersökts med 

syftet att studera om barn med skilda eller separerade föräldrar tenderar att ha färre 

utbildningsår än barn i intakta kärnfamiljer. I samtliga analyser visas ett signifikant negativt 

samband mellan föräldrars skilsmässa eller separation och barns utbildningsår, således får 

även hypotesen stöd, att barn vars föräldrar är skilda eller separerade i genomsnitt har färre 

utbildningsår.    

Resultaten i uppsatsen visar att de socioekonomiska uppväxtförhållandena har ett starkt 

samband med barns utbildningslängd. Ekonomiska svårigheter under uppväxten kan delvis 

förklara skillnaden mellan familjetyperna i utbildningsår. Tidigare forskning har konstaterat 

att en skilsmässa minskar familjens ekonomiska resurser, något som anses vara nära relaterat 

till barns utbildning (Amato, 2000; Dryler, 1998, m.fl.). En skilsmässa eller separation mellan 

föräldrarna leder oftast till en sämre ekonomi för den förälder som har vårdnaden om barnet, 

vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på barns förutsättningar under uppväxttiden och 

utbildningsår. En god inkomst påverkar inte bara barns tillgång till de mest nödvändiga 

resurserna, såsom mat, kläder och bostad, utan ger även handlingsutrymme och möjligheter 

att tillhandahålla resurser som underlättar barns lärande och skolgång. En ekonomisk trygghet 

bidrar även troligtvis till att det känns mindre riskfyllt att väja en teoretisk gymnasielinje, då 

dessa ofta kräver en vidareutbildning. Ekonomiska svårigheter i uppväxthemmet kan därför 

leda till att det inte finns något ekonomiskt stöd att förlita sig på om utbildningskarriären 

skulle misslyckas. Det är därför troligt att barn till skilda eller separerade föräldrar istället 

väljer en praktisk gymnasielinje där det är lättare att försörja sig på sin utbildning efter 

examen.  

En familjs ekonomi och klasstillhörighet är någonting som kan tänkas vara nära 

sammankopplat, men det behöver inte vara absolut, eftersom ekonomin kan påverkas av andra 

faktorer än förvärvsarbete. Svenska studier menar att föräldrarnas utbildning, samt 

klasstillhörighet, är av större betydelse för barns utbildning, än vad den ekonomiska 

situationen är, vilket även resultaten i uppsatsen visar. Att växa upp i en viss samhällsklass 
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innebär inte enbart att föräldrarna arbetar inom ett visst yrke, vilket är det som bestämmer 

klasstillhörigheten, det innebär även att barnen har olika uppväxtförhållanden. Den sociala 

bakgrunden anses vara av betydelse för individens utbildningsår, genom att utbildningen 

värderas högt i uppväxthemmet är något som troligen bidrar till att ambitioner, 

studiebegåvning och förmågan att anpassa sig till skolmiljön eftersträvas. För lågutbildade 

föräldrar kan det vara svårt att vägleda sina barn genom utbildningssystemets komplexitet, i 

synnerhet om de själva lämnade skolan tidigt.  

En sämre ekonomi kan även leda till stora konsekvenser för villkoren i familjen vad det gäller 

välbefinnande och för de sociala relationerna mellan familjens medlemmar. Ekonomiska 

svårigheter leder troligtvis även lättare till konflikter i familjen, vilket sannolikt har en negativ 

inverkan på barn. Ett något överraskande resultat i denna studie är att de respondenter som 

upplevt en konfliktfylld familjesituation i genomsnitt har fler utbildningsår jämfört med vad 

respondenter som inte har upplevt detta har. Resultatet återfinns inte i den tidigare forskning 

som presenterats i den teoretiska bakgrunden, där forskning menar att oroligheter eller 

konflikter i uppväxthemmet i samband med skilsmässor har en negativ inverka på barns 

skolframgångar och uppnådda utbildningsnivå (se bl.a. Gähler, 1998). Något som även bör 

uppmärksammas och som nämndes tidigare är att det inte framgår om konflikterna förekom 

innan eller efter skilsmässan, vilket kan göra det något problematiskt att tolka resultatet. En 

skilsmässa eller separation mellan föräldrarna förstör inte alltid relationerna inom en familj, 

och det behöver heller inte alltid innebära något negativt. Däremot sker det alltid en 

förändring för familjen och i de fall där det även förekommer allvarliga konflikter mellan 

föräldrarna är barnen extra utsatta och sårbara vilket skulle kunna ha en inverkan på 

utbildningslängden. Om konflikten föregår föräldrarnas skilsmässa eller separation, kan 

skilsmässan eller separationen på sikt leda till någonting positivt för barnen om den slutligen 

leder till en stabil och trygg familjesituation, vilket i sin tur kan ha ett positivt samband med 

barns utbildningsår.  

Att barn till skilda eller separerade föräldrar tenderar att gå färre år i skolan kan även bero på 

att barn efter en separation har mindre sociala resurser än tidigare. De sociala resurserna är 

troligen större för barn i familjer där de bor med båda sina ursprungliga föräldrar än i 

enföräldershushåll. Tidigare forskning visar att kvaliteten på föräldrars uppmärksamhet och 

omsorg är av betydelse för barns utbildningsmöjligheter (se bl.a. Coleman, 1988). Barn vars 

föräldrar skilt sig eller separerat kan anses ha mindre sociala resurser därför att de inte har 

båda att vända sig till, men de saknar inte föräldrastöd helt i större utsträckning än andra barn. 
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Det går att anta att många närvarande föräldrar är förvånansvärt frånvarande, på det sättet att 

de inte har tid för barnen eller att det råder en så dålig relation att det stöd som den fysiska 

närvaron implicerar egentligen är svag. Det blir även vanligare med växelvis boende, vilket 

troligtvis leder till att barnet inte tappar kontakten med båda sina föräldrar (Öberg & Öberg, 

2002). Sociala resurser och kvaliteten värderas i detta sammanhang utifrån om familjerna är 

intakta, med båda föräldrarna. Detta kan dock upplevas vara ett något oprecist mått, då ett mer 

precist även skulle ta hänsyn till hur bra relationerna är mellan föräldrarna och barn samt i 

vilken mån föräldrarna deltar och engagerar sig i barnens utbildning och fritid. Detta kan ge 

upphov till validitetsproblem, då det är ett oprecist mått som inte ger tillräckligt detaljerad 

information om hur det egentligen förhåller sig.  

 

I anslutning till diskussionen av resultaten finns det några viktiga begränsningar att ta hänsyn 

till. Att det finns ett samband mellan föräldrars skilsmässa eller separation och barns 

utbildningsår betyder emellertid inte nödvändigtvis att sambandet är kausalt, dvs. att barns 

utbildningslängd beror på föräldrarnas skilsmässa eller separation i sig. En skilsmässa eller 

separation mellan föräldrarna föranleds av eller leder ofta till andra förhållanden som i sin tur 

kan påverka barnets utbildningschanser negativt.  

 

Att använda ett redan insamlat datamaterial innebär även det både för- och nackdelar. Till 

fördelarna kan bl.a. kostnad och tidsåtgång räknas, genom att använda ett befintligt 

datamaterial möjliggörs att analysera ett större antal observationer än vad som annars skulle 

vara praktiskt och ekonomiskt genomförbart (Dale m.fl., 2006). Ytterligare en fördel är att 

datainsamlingen redan är etikprövad och att datamaterialet är anonymiserat. Till nackdelarna 

hör att det inte går att anpassa frågor och frågeformuleringar för att passa just det syfte som 

den här studien har (a.a.). Detta innebär även att frågan om reliabilitet och validitet mer blir en 

fråga om att hitta de variabler som kan anses vara bäst lämpade för undersökningens syfte. Ett 

problem med denna studie är att det inte i tillräcklig grad kunnat kontrolleras för specifika 

omständigheter i uppväxtfamiljen. Resultatet kan därför delvis bero på att vissa 

bakomliggande faktorer som inte har undersökts inverkar på sambandet mellan föräldrars 

skilsmässa eller separation och barns utbildningsår. Det kan exempelvis vara så att föräldrarna 

får mindre tid och energi över till barnet vid en skilsmässa eller separation. Ett minskat socialt 

stöd, uppmärksamhet och tid för hjälp med skolarbetet kan i sin tur leda till en negativ effekt 

på barns skolprestationer och utbildningsår. Därmed skulle resultatet även kunna relateras till 

faktorer kopplade till situationen att vara ensam vårdnadshavare i sig, exempelvis kan 
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ensamstående föräldrar ha svårare att få tiden att räcka till. Detta leder i sin tur till att det är 

svårt att dra några slutsatser och det kan vara svårt att avgöra om det är det faktum att de 

socioekonomiska uppväxtförhållanden, konflikter i uppväxthemmet och antalet barn i 

familjen som har en negativ effekt på barns utbildningsår eller om det är andra faktorer som 

spelar in.  

 

Utifrån ovanstående resultat är förslag till vidare forskning att inte enbart undersöka 

förändringar i familjestrukturen för att förstår barnets anpassning till föräldrarnas skilsmässa 

eller separation, utan att även undersöka förändringar i hur familjen fungerar samt vilket 

stödsystem som finns i barnets sociala miljö utanför familjen.    
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