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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan växelvis 

boende och socioekonomisk bakgrund. Uppsatsens frågeställning är hur föräldrarnas 

socioekonomiska bakgrund påverkar sannolikheten att barnen har ett växelvis boende, 

konstanthållet för relevanta kontrollvariabler. Detta kopplas till den andra demografiska 

transitionen samt till de socioekonomiska följderna för barn. Datamaterialet som använts i 

uppsatsen samlades in åren 2001-2003 och kommer från Statistiska centralbyråns Barn-ULF. 

Utifrån det har bivariata och multivariata analyser skapats genom logistisk regression.  

I resultatet framgår att det finns ett samband mellan växelvis boende och socioekonomisk 

grupp. Sannolikheten att barnen bor växelvis är större då föräldrarna är tjänstemän. Det som 

skiljer detta resultat från tidigare svenska forskningsstudier är att det framkommit genom en 

multivariat regressionsanalys. Att barn till tjänstemannaföräldrar har större sannolikhet att bo 

växelvis innebär att de barnen förlorat föräldraresurser i mindre grad, då det växelvisa 

boendet kan kompensera för den resursförlust som en separation mellan föräldrarna innebär.  

För vidare forskning föreslås en inriktning där sambandet mellan jämställdhet inom familjen 

och sannolikheten för växelvis boende undersöks.   

 

 

Nyckelord 

Den andra demografiska transitionen, skilsmässor, separationer, växelvis boende, 

socioekonomisk bakgrund, familjestabilitet, familjeresurser. 
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Inledning 
 

Att barn bor växelvis hos sina separerade föräldrar är en ny företeelse som blir allt vanligare i 

Sverige. Barnen flyttar emellan sina två hem och de separerade föräldrarna bor i varsitt 

hushåll och har barnen boende hos sig på halvtid. Den växelvisa boendet för barn med 

separerade föräldrar har ännu inte studerats särskilt mycket i Sverige. Socialstyrelsen (2004) 

har dock beskrivit att ett växelvis boende gör det möjligt för föräldrarna att ha ett aktivt 

föräldraskap. För barnen innebär det att de kan fortsätta att ha en kontinuerlig kontakt med 

båda sina föräldrar, trots att föräldrarna inte längre lever tillsammans. 

Växelvis boende mäts i denna uppsats som en resurs för barnen. Genom att undersöka inom 

vilka familjer sannolikheten för ett växelvis boende är som störst går det att analysera ifall 

barn med separerade föräldrar har lika stor sannolikhet att få tillbaka de föräldraresurser som 

de vanligtvis förlorar då föräldrarna separerar. 

Syfte och frågeställning 
 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om sannolikheten att barnen har ett växelvis boende 

skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper. I studien kontrolleras både för 

socioekonomisk grupp och hushållsinkomst.  

Uppsatsens frågeställning är hur föräldrarnas socioekonomiska grupp påverkar barnens 

sannolikhet att ha ett växelvis boende hos föräldrarna efter att de separerat. 

Disposition 
 

 

I uppsatsen redogörs först för den teori som ligger till grund för antagandena kring det 

växelvisa boendet. Uppsatsen fortgår sedan med ett kapitel om tidigare forskning som är 

uppdelad i de tre underrubrikerna skilsmässor och separationer, gemensam vårdnad och 

växelvis boende. I uppsatsen finns sedan en metoddel och efter den ett kapitel där den data 

som analyserats presenteras. I kapitlet om datan redogörs för samtliga variabler som använts i 

analysen. Efter det presenteras resultaten, både genom bivariata samband och i en multivariat 

analys. Uppsatsen avslutas med en diskussion och med förslag till fortsatta studier. 
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Teori 
 

Den andra demografiska transitionen 
 

För att förklara de radikala demografiska förändringarna som skedde i västvärlden under 

1960-talet utvecklades en teori som kallas för den andra demografiska transitionen av Dirk 

van de Kaa och Ron Lesthaeghe under 1980-talet. Van de Kaa (2002) fortsatte sedan själv att 

utveckla teorin som idag används som ett demografiskt begrepp för att förklara den nya 

befolkningsstrukturen i industrialiserade länder. Länder som genomgått den andra 

demografiska transitionen kännetecknas av en låg fertilitetsnivå och av en åldrande 

befolkning. I de länderna är det vanligare att par lever ihop utan att vara gifta, även då 

samboförhållandet inte varit en traditionell praktik. Många barn föds av föräldrar som inte är 

gifta med varandra. Familjebildandet sker senare i livet och kvinnor är äldre vid det första 

barnets födelse och skaffar färre barn är tidigare generationer. Den andra demografiska 

transitionen har även medfört att antalet skilsmässor ökat (a.a.). 

 

Van de Kaa (2002) har valt att särskilja tre dimensioner av de moderna förändringarna som 

skett i de länder som genomgått den andra demografiska transitionen. Den första är den 

strukturella dimensionen. I den lyfter van de Kaa (a.a.) fram de sociala och ekonomiska 

processerna i samhället. Van de Kaa (a.a.) menar att förändringarna på arbetsmarknaden och i 

välfärdsinstitutionernas utformning kom att påverka befolkningsstrukturen under 1960-talet i 

västvärlden. Den andra dimensionen som kom att påverka befolkningssammansättningen var 

av kulturella art. Van de Kaa (a.a.) beskriver att den andra demografiska transitionen präglats 

av ett omformulerat värdesystem. Individualismen blev en ny norm under 1960-talet i 

västvärlden då både familjenormen och sexualmoralen kom att förändras. Den tredje 

dimensionen som van de Kaa (a.a.) beskriver var den teknologiska utvecklingen. I länder som 

genomgick den andra demografiska transitionen minskade kvinnors barnafödande. Det 

berodde både på den strukturella och kulturella dimensionen som van de Kaa (a.a.) redogjort 

för men hade inte varit möjligt utan den nya förbättrade mödravården. Då allt fler länder i 

västvärlden tillhandahöll preventivmedel blev en familjeplanering möjlig och kvinnor kunde 

därmed senarelägga barnafödandet eller helt avstå från att skaffa barn.  
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De förändrade demografiska mönster som van de Kaa (2002) beskrivit skedde även i Sverige. 

Fruktsamheten sjönk under 1960-talet. En förklaring till det var att allt fler kvinnor började 

yrkesarbeta och att utbildningstiden för både kvinnor och män ökade (SCB, 2002b). De tre 

dimensionerna av post- moderna förändringar som van de Kaa (2002) beskriver kan alla 

appliceras i Sverige. Familjenormen förändrades och tillgången till bättre och säkrare 

preventivmedel gjorde det möjligt för kvinnor att skjuta upp barnafödandet. De svenska 

familjepolitiska åtgärderna som föräldraförsäkring, barnbidrag och barnomsorg är ett exempel 

på en strukturell förändring som fick stor betydelse. Åtgärderna utvecklades vid olika 

tillfällen men kom alla att påverka svenska mödrar och deras möjligheter på arbetsmarknaden 

(SCB, 2002b). Utomäktenskapligt födda barn blev i och med den andra demografiska 

transitionen vanligare i Sverige. Att barnen föddes av ogifta föräldrar innebar dock inte att de 

föddes av ensamstående mammor. Däremot blev det allt vanligare för par att förbi ogifta även 

då de skaffade barn. Då Sverige genomgått den andra demografiska transitionen ökade 

toleransen för skilsmässor och antal skilsmässor och separationer ökade. Att de gjort det kan 

tolkas som en del i en ökad individualism och självförverkligande (Hoem, 1997) 

Den andra demografiska transitionens följder 

 

I artikeln Diverging Destinies: How Children Are Faring under the Second Demographic 

Transition har Sara McLanahan (2004) analyserat den andra demografiska transitionens 

socioekonomiska följder för barn. Genom studier i USA har hon fokuserat på barns tillgång 

till familjeresurser. Likt van de Kaa (2002) tar McLanahan (2004) upp senareläggningen av 

barnafödande och äktenskap samt en ökning av samboskap, skilsmässor och 

utomäktenskapliga barnfödslar som den andra demografiska transitionens huvudsakliga 

tendenser. Därtill menar hon att kvinnors ökande arbetskraftsdeltagande har spelat en viktig 

roll. Då alltfler kvinnor i USA utgjorde en aktiv del av arbetsmarknaden blev de mindre 

beroende av familjen som försörjningsenhet. Istället för att tidigt gifta sig och skaffa barn 

började allt fler utbilda sig och göra karriär. Förändringarna på arbetsmarknaden och i 

välfärdspolitiken kan enligt McLanahan (a.a.) vara nyckeln för att förstå dagens demografiska 

mönster. 

 

Effekten som den andra demografiska transitionen fått på familjeresurserna ser dock olika ut 

inom olika socioekonomiska grupper. McLanahan (2004) menar att de högre 
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socioekonomiska grupperna har fått ökade familjeresurser medan föräldrar i lägre 

socioekonomiska grupper förlorat familjeresurser. Hon menar därför att ojämlikheten och 

skillnaderna bland de barn som föds idag har ökat. McLanahan (a.a.) argumenterar för att det 

framför allt var den feministiska rörelsen under 1960-talet som förändrade de resurser som 

föräldrarna kunde erbjuda sina barn. Högutbildade kvinnor och män är de som enligt 

McLanahan (a.a.) har etablerat mest jämställda relationer inom familjen. Deras barn, menar 

hon, har fått tillgång till fler resurser och inte förlorat föräldraresurser i lika hög grad som 

barn vars föräldrar tillhör en lägre socioekonomisk grupp. Slutsatsen är således att den andra 

demografiska transitionen har förändrat kvinnors roll i samhället och därmed även förändrat 

de föräldraresurser som de kan erbjuda sina barn. 

 

Då McLanahan (2004) studerade barnens tillgång till resurser använde hon sig av fyra 

indikatorer. Indikatorerna speglade antingen föräldrarnas ekonomiska resurser eller resurser i 

form av tid för barnen.  För att mäta barnens resurser var indikatorerna mammans ålder, 

mammans sysselsättning, om mamman var ensamstående och pappans engagemang i 

familjen.  

 

Indikatorn för mammans ålder vid det första barnets födelse skiljde sig åt inom olika 

socioekonomiska grupper. Kvinnor i högre socioekonomiska grupper är ofta äldre då de 

bildar familj, något som McLanahan (2004) menar tyder på att de kvinnorna har mer resurser 

då de ofta har avslutat sin utbildning och börjar göra karriär innan familjebildandet. 

Indikatorn mammans sysselsättning var även den viktig för att förstå hur familjeresurser har 

förändrats inom olika socioekonomiska grupper. McLanahan (a.a.) menar att barnen får extra 

resurser i de familjer där mamman yrkesarbetar. I USA har sysselsättningsnivån ökat mest för 

kvinnor i högre socioekonomiska grupper sedan 1960-talet. Att mammorna arbetade innebar 

inte att deras tid för barnen minskade. Yrkesarbetet ökade däremot deras ekonomiska resurser.  

Den tredje indikatorn, om kvinnan är ensamstående, är en företeelse som ökat mest hos 

kvinnor i de lägre socioekonomiska grupperna sedan den andra demografiska transitionen. Att 

växa upp med en ensamstående förälder menar McLanahan och Percheski (2008) leder till 

minskande chanser i livet då barnen förlorar föräldraresurser. I länder som genomgått den 

andra demografiska transitionen har antal skilsmässor ökar (van de Kaa 2002). McLanahan 

(2004) menar dock att skilsmässorisken har ökat mest i lägre socioekonomiska grupper och 

därmed lett till en resursförlust i de grupperna. Den fjärde indikatorn hänger samman med den 

tredje och mäter pappans engagemang i familjen. Familjer där kvinnorna är ensamstående går 
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ofta miste om den regelbundna kontakten med pappan i familjen. Att ha en närvarande pappa 

ser McLanahan (a.a.) som en resurs för barnen. Hennes studie visat att närvarande pappor är 

vanligare i familjer som tillhör en hög socioekonomisk grupp. Detta delvis för att 

skilsmässonivåerna är mindre i de grupperna. 

 

Teorin om den andra demografiska transitionens följder för barn har utvecklats i en 

amerikansk kontext. De avvikande levnadsöden som drabbar de barn som föds idag, drabbar 

dock även barnen i Sverige. Det framgår i McLanahans (2004) internationella jämförelse där 

de fyra indikatorerna för lågutbildade, högutbildade och kvinnor med medelhög utbildning 

presenteras. Sverige är ett av sju länder som är med i komparationen. För låg- och 

högutbildade kvinnor i Sverige framgår samma mönster för mammans ålder som i USA. Ju 

högre utbildning kvinnan har desto senare i livet föder hon sitt första barn. 

Sysselsättningsgraden skiljer sig mellan lågutbildade och högutbildade kvinnor i både USA 

och i Sverige. Högutbildade kvinnor har en starkare anknytning till arbetsmarknaden. Att vara 

en ensamstående mamma är vanligare i USA än i Sverige. Mönstret är dock liknande i de två 

länderna, då kvinnor med låg utbildning oftare är ensamstående än kvinnor med hög 

utbildning. Att vara ensamstående förälder är vanligare för både kvinnor och män som är 

lågutbildade (Ringman, 2010). En stor skillnad finns dock mellan USA och Sverige. Det är att 

gapet mellan kvinnor med en medelhög utbildning och med en hög utbildning är mycket 

mindre i Sverige (McLanahan, 2004). Skillnaden mellan kvinnor med medel och med hög 

utbildning är liten både vad gäller kvinnans ålder vid det första barnets födelse, vad gäller 

kvinnornas arbetsmarknadsanknytning och andel som är ensamstående. De svenska kvinnorna 

med låg utbildning löper mycket större risk att bli ensamstående än kvinnor med medelhög 

och hög utbildning (a.a.). De är även yngre vid det första barnets födelse och har en sämre 

anknytning till arbetsmarknaden. Utifrån McLanahans (a.a.) sätt att mäta barns tillgång till 

familjeresurser framgår att kvinnor med låg utbildning i Sverige har minst föräldraresurser, 

betydligt mindre än kvinnor som har en medelhög eller hög utbildning.  

 

Van de Kaas (2002) teori är användbar för att förklara de demografiska mönstren i Sverige då 

Sverige på många sätt är ett typexempel på ett land som genomgått den andra demografiska 

transitionen. McLanahans (2004) teori är passande då man vill förstå hur skillnaderna mellan 

barns tillgångar till familjeresurser har ökat i länder som genomgått den andra demografiska 

transitionen, vilket Sverige har gjort. Utifrån McLanahans (a.a.) teori om den växande 

ojämlikheten i barns tillgång till familjeresurser i länder som genomgått den andra 
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demografiska transitionen söks svaret på ifall det finns ett samband mellan socioekonomisk 

grupp och växelvis boende. Då ett växelvis boende för barnen innebär att de bibehåller den 

kontinuerliga kontakten med båda sina föräldrar tolkas det växelvisa boendet i denna uppsats 

som en resurs. Detta då de har en närvarande pappa och en mamma som inte är ensamstående, 

vilket är två av McLanahans (a.a.) indikatorer för föräldraresurser. Därtill skulle det kunna 

vara så att båda föräldrar klarar av ett heltidsjobb då de bara har barnen boende hos sig på 

deltid. Att barnen bor växelvis borde även leda till att föräldrarna delar försörjningsbördan i 

större grad.  Utifrån McLanahans (a.a.) teori utreds om den andra demografiska transitionen 

har lett till att barn har olika sannolikhet för växelvis boende givet deras föräldrars 

socioekonomiska bakgrund.  

 

Tidigare forskning 
 

Skilsmässor och separationer 
 

Under 1940-talet var skilsmässor mycket ovanligt i Sverige men de ökade successivt fram 

tills 1970-talets mitt. År 1974 förändrades nämligen reglerna för skilsmässor i Sverige och 

skilsmässorna ökade drastiskt (SCB, 2002a). Sedan år 1976 är det ungefär 20 000 par som 

skiljer sig i Sverige
 
varje år (SCB, 2011).  Det har dock blivit vanligare att par väljer att leva 

ihop utan att gifta sig, en förändring som skedde redan under början av 1960-talet (SCB, 

2002a). 

 

I Statistiska centralbyråns tidning Välfärd har Ingman och Kidane (2011) skrivit en artikel där 

de redogör för skilsmässorisker i Sverige. I artikeln framgår att par som blivit tillsammans i 

unga år har en ökad skilsmässorisk. Det är även vanligare med skilsmässa då det är stor 

åldersskillnad mellan mannen och kvinnan i relationen och ifall den ena parten i relationen är 

född utomlands och den andra är född i Sverige. Skilsmässorisken är högre bland par med låg 

utbildning. Om de två parterna därtill har olika utbildningsnivå ökar skilsmässoriskerna 

ytterligare (a.a.).   

 

I flera studier har sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och risken för skilsmässor 

analyserats (se bland annat Dronkers & Härkönen, 2006; Jalovaara, 2002; Kennedy & 
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Thomson, 2011). Hoem (1997) studerade tidigt sambandet mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och riskerna för skilsmässor i Sverige. I studien framgår att skilsmässorisken 

ökade i alla utbildningsgrupper mellan åren 1970 och 1995 (a.a.). Ökningen var dock som 

mest påtaglig bland kvinnor som endast hade förgymnasial utbildning. Skillnaden i 

skilsmässorisker mellan olika utbildningsgrupper blev större under början på 1980-talet då 

den sjönk för kvinnor med eftergymnasial utbildning. Risken ökade även för kvinnor med 

gymnasieutbildning under den tiden men för kvinnor med förgymnasial utbildning var 

skilsmässorisken störst. Trenden i hur utbildningsnivån påverkade skilsmässoriskerna var 

fortsatt stark under 1990-talet (a.a.).  

 

Kennedy och Thomson (2010) har utifrån McLanahans (2004) teori gjort en longitudinell 

studie där samband mellan utbildningsnivå och familjeinstabilitet i Sverige uppvisats. Utifrån 

data insamlat åren 1970-1999 framgick att familjeinstabiliteten ökade i familjer med låg 

socioekonomisk bakgrund under den perioden. I familjer där föräldrarna hade en hög 

socioekonomisk bakgrund var familjerna stabilare, skilsmässor och separationer var minde 

vanligt. Kennedy och Thomsons (2010) visar även att det finns ett samband mellan 

föräldrarnas utbildningsnivå och barnens sannolikhet att födas av gifta eller av samboende 

föräldrar. Föräldrar med högskoleutbildning var den enda grupp där det var vanligare att gifta 

sig innan det första barnet föddes även då samboskap var vanligt inom den gruppen med. För 

många par ingås äktenskap först då de har gemensamma barn (a.a.).   

 

Samboförhållanden är vanliga i länder som genomgått den andra demografiska transitionen 

(van de Kaa, 2002) och så även i Sverige. Att leva tillsammans utan att gifta sig var dock en 

vanlig företeelse redan innan den andra demografiska transitionen påbörjades i Sverige. Enligt 

Popeneo (1987) skedde det en nedgång i antal giftermål redan hos kohorten födda under 

1930-talet. Sedan dess har samboförhållanden blivit allt vanligare. Nära hälften av alla barn 

som föds i Sverige föds av ogifta föräldrar. De barnen har större risk att uppleva 

familjeinstabilitet då risken för en separation är större bland ogifta par (Andersson, 2002).    

 

Äktenskapet tycks fortfarande, även då samboskap är ett både normalt och kulturellt 

accepterat civilstånd i Sverige, vara det civilstånd som föredras bland många par.  Giftermål 

och samboskap verkar därför ha lite olika innebörd trots att skillnaden juridiskt sett inte är 

lika stor som förr. Par i samboförhållanden som har gemensamma barn har ofta långvariga 

relationer (Aarskaug Wiik, Bernhardt & Noack, 2009) Orsaken till att de håller ihop behöver 
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dock inte bero bara på barnen, det kan också tolkas som att de skaffar barn då de har en 

förhoppning om att relationen kommer att bli långvarig.  

 

Gemensam vårdnad  
 

Då ett gift par får barn i Sverige får de automatiskt gemensam vårdnad om barnen. Ifall 

föräldrarna inte är gifta utan lever som sambo måste de anmäla att de vill ha gemensam 

vårdnad, något som ofta sker i samband med fadersbekräftelsen (SCB, 2009). I Sverige är det 

vanligt att föräldrarna fortsätter att ha gemensam vårdnad även efter en skilsmässa eller 

separation. Tre fjärdedelar av de ensamstående kvinnorna i Sverige har gemensam vårdnad. 

För de ensamstående papporna är siffran högre då endast 11 procent av de papporna har 

ensam vårdnad (SCB, 2009).  

 

I en kanadensisk studie framgick att högutbildade kvinnor hade en mer positiv inställning för 

gemensam vårdnad än vad kvinnor med lägre utbildning hade (Juby, Le Bourdais & Marcil-

Gratton, 2005). Skillnaden kvarstod även då de kontrollerade för sysselsättning och arbete. 

Sannolikheten att föräldrarna hade gemensam vårdnad om barnen ökade därtill då kvinnorna 

hade en ny partner efter separationen från barnens pappa (a.a.). 

 

Gemensam vårdnad är positivt på så sätt att båda föräldrar förväntas ta ansvar över barnen. Då 

föräldrarna har gemensam vårdnad beslutar de tillsammans vem barnet eller barnen ska bo 

hos. Gemensam vårdnad är således inte samma sak som växelvis boende. Enligt Kitteød och 

Lyngstad (2011) brukar forskare inte alltid skilja mellan begreppen gemensam vårdnad och 

växelvis boende varpå jämförelser mellan länder blir svåra. Den gemensamma vårdnaden är 

dock intressant att titta på då den bör vara en självklarhet i familjer där barnen bor växelvis. 

 

Växelvis boende 
 

Socialstyrelsen (2004) har valt att definiera växelvis boende som att barnen vistas lika mycket 

hos sina separerade föräldrar och har ett varaktigt boende hos dem båda. I Socialstyrelsens 

(a.a.) kunskapsöversikt framgår att växelvis boende kan vara ett bra sätt för föräldrarna att 

fortsätta ha ett gemensamt föräldraskap. Föräldrarnas möjligheter att samarbeta, både med 
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varandra och med barnen, är dock en förutsättning för att det växelvisa boendet skall fungera 

(a.a.). 

 

Att låta barnen flytta mellan sina föräldrar halva tiden är en relativt ny företeelse i Sverige. 

Karin Lundström (2009) har visat hur det växelvisa boendet ökat bland barn med separerade 

föräldrar i Sverige. Under 1980-talets mitt var det fortfarande mycket ovanligt med växelvis 

boende då endast en procent av barnen med separerade föräldrar i Sverige bodde hos dem 

båda. Sedan dess har företeelsen blivit mycket vanligare. Fler än en fjärdedel av de barn vars 

föräldrar separerat hade ett växelvis boende åren 2006- 2007. Än idag är det dock vanligast att 

mammorna har barnen boende hos sig på heltid efter en skilsmässa och en separation ifrån 

barnens pappa (Lundström 2009).   

 

Kitteød och Lyngstad (2011) som studerat växelvis boende i Norge har kommit fram till att 

växelvis boende är vanligast då föräldrarna bott tillsammans en lång tid innan separationen. 

Det växelvisa boendet är mindre vanligt i Norge än i Sverige då det endast är 11 procent av 

föräldrar som bor var för sig som har barnen boende hos sig varannan vecka i Norge (a.a.). I 

Norge hänger det växelvis boende samman med föräldrarnas socioekonomiska resurser. 

Sannolikheten för växelvis boende är större i de i norska familjer där pappan har en hög 

inkomst och mamman är högutbildad och yrkesarbetade både under och efter separationen 

(a.a.). Att låta barnen bo växelvis sedan föräldrarna separerat är vanligare då pappan i 

relationen har en högre utbildning än mamman. Kitteød och Lyngstad (a.a.) kontrollerade ifall 

barnets kön och ålder påverkade sannolikheten att bo växelvis men hittade inget sådant 

samband i Norge. Däremot var det växelvisa boendet vanligare då de separerade föräldrarna 

hade två barn tillsammans (a.a.). 

 

 Bland de familjer i Sverige som valt en växelvis boendeform för barnen går det att utläsa 

vissa mönster. Dels är det vanligare att barnen bor växelvis efter en separation i tjänstemanna- 

och företagarhushåll än i arbetarhushåll (Lundström, 2010). Därtill är det växelvisa boendet 

vanligare i familjer där föräldrarna har svensk bakgrund och har en eftergymnasial utbildning 

(a.a.). Skillnaderna som uppvisats är dock endast deskriptiva och visar en procentuell 

fördelning mellan olika yrkesgrupper. Där har det inte kontrollerats för andra faktorer. För att 

undersöka hur det växelvisa boendet bland barn med separerade föräldrar i Sverige skiljer sig 

åt mellan olika socioekonomiska grupper kommer det i uppsatsen att kontrolleras för andra 

variabler. Det för att ta reda på vad det är om påverkar barnens sannolikhet att ha ett växelvis 
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boende efter att föräldrarna separerat. Då en multivariat analys över växelvis boende i Sverige 

inte tidigare gjorts kan denna uppsats fylla ett tidigare tomrum i forskningsfältet.  

 

Metod 
 

 

För att kunna analysera ifall det finns något samband mellan socioekonomisk grupp och 

växelvis boende används i denna uppsats en logistisk regression. Kvantitativ data är fruktbar 

för att se mönster och urskilja samband då det ofta innehåller många observationsenheter 

(Edling & Hedström, 2003).  

 

I uppsatsen ingår både bivariata och multivariata analyser. I de bivariata analyserna redovisas 

sambanden mellan två variabler i en korstabell. De multivariata analyserna är logistiska 

regressioner. Den beroende variabeln växelvis boende är nominal då den endast kan anta 

värdena ”ja” eller ”nej”.  Att den är det gör att en logistisk regressionsmodell är lämplig 

(Edling och Hedström, 2003). Då man gör en logistisk regressionsanalys får man fram en 

predicerad sannolikhet för ett visst utfall givet de oberoende variablerna (a.a.). I detta fall får 

man fram sannolikheten att barnen bor växelvis för en oberoende variabel konstanthållet för 

de övriga oberoende variablerna. 

 

Då man har variabler med en nominal skalnivå är oddskvoten ett vanligt mått för 

sambandsanalys. För att förstå oddskvoten är det dock bra att känna till oddset. Oddset anger 

hur mycket mer sannolikt det är att värdet för den oberoende variabeln är 1 än att det är 0. I en 

logistisk regression presenteras sannolikheten på en skala mellan 0 till 1. Oddskvoten anger 

förändringen i oddset i procent när en oberoende variabel förändras en enhet. (Edling & 

Hedström, 2003). I de logistiska regressionsmodellerna som presenteras i Tabell 11, 12 och 

13 framgår huruvida den oberoende variabeln samt kontrollvariablerna har ett positivt eller 

negativt samband med den oberoende variabeln. Ifall oddskvoten är under 1 finns det ett 

negativt samband mellan den oberoende variabeln och variabeln växelvis boende 

konstanthållet för de övrig variablerna. Om oddskvoten istället är över 1 finns det ett positivt 

samband. Genom att studera oddskvoten kan man avgöra ifall barn i hushåll med en förälder 

som är medel eller lägre tjänstemän har en större sannolik att bo växelvis än i hushåll där 
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föräldern är företagare eller jordbrukare.  Det samma gäller de sju kontrollvariablerna i 

datasetet.  

 

Den data som analyserats i uppsatsen är på barnnivå. Det innebär att de predicerade värdena i 

regressionsmodellerna visar sannolikheten att barnen bor växelvis, inte sannolikheten att 

föräldrarna har barnen varannan vecka.  Då det som studerats i uppsatsen är sambandet 

mellan föräldrarnas socioekonomiska grupp och sannolikheten att barnen har ett växelvis 

boende är det bra att barnen är analysenheten. Att barnen är måttet i undersökningen är dock 

lite problematiskt då de vuxna respondenterna kan bo i samma hushåll som flera av barnen 

som ingår i datan. Barnens egenskaper är därmed inte oberoende av varandra då några av 

barnen i datasetet har gemensamma föräldrar eller styrföräldrar. För att åtgärda det problemet 

skulle det vara bra att skapa kluster av variablerna under föräldrarna. Det har inte gjorts i 

denna uppsats. Däremot har en kontrollvariabel för om det finns fler än ett barn i hushållet 

tillsats. Den åtgärdar problemet med klustrade observationer på ett tillfredsställande sätt. 

 

Data 
 

Statistiska centralbyrån genomför på uppdrag av Sveriges Riksdag årliga undersökningar som 

kallas ULF och mäter svenska folkets levnadsförhållanden. Urvalet för undersökningarna har 

genomförts genom ett obundet slumpmässigt urval (SCB, 2008b). Sedan år 2001 genomförs 

även levnadsnivåundersökningar där svenska barn och ungdomar studeras vilket går under 

namnet Barn-ULF. Statistiska centralbyrån intervjuar då barn mellan 10-18 år som har en 

förälder i samma hushåll som intervjuats till ULF. Svaren som barnen ger kan jämföras med 

de uppgifter som den vuxna respondenten i hushållet ger (SCB, 2008a). 

 

För att studera hur det växelvisa boendet bland barn med separerade föräldrar i Sverige skiljer 

sig åt mellan olika socioekonomiska grupper har data från Barn-ULF analyserats. I det dataset 

som använts i uppsatsen ingår endast de uppgifter som framkommit av intervjun med den 

vuxna respondenten. Därtill är det endast de vuxna respondenterna som uppgett att de inte 

lever tillsammans med den andra föräldern som är med. Totalt är det 2086 respondenter i 

datasetet. Datasetet bygger på intervjuer som statistiska centralbyrån genomfört år 2001, år 

2002 och år 2003.  
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Variabler 

 

Det är totalt nio variabler som ingår i uppsatsens regressioner. Den beroende variabeln i 

analysen är växelvis boende. Socioekonomisk grupp är den oberoende variabeln. Vidare 

kontrolleras för barnets ålder, förälders ålder och hushållsinkomst, variabler som alla är 

kategoriska. I analysen kontrolleras därtill för barnets kön, förälderns kön, om förälder har en 

ny partner och om det finns fler än ett barn i hushållet, vilka har gemensamt att de är 

dummyvariabler. Samtliga variabler i analysen mäts i nominalskala.  

 

Växelvis boende 

 

Växelvis boende är den beroende variabeln i analysen. Att ha ett växelvis boende innebär, 

som tidigare skrivet, att barnen bor lika mycket hos sina separerade föräldrar och har ett 

varaktigt boende hos dem båda. Utifrån respondentens svar om barnen bor växelvis lika 

mycket hos båda sina föräldrar mäts den dikotoma variabeln i ”ja” och ”nej”. I Tabell 1 nedan 

framgår frekvensen för växelvis boende där det går att utläsa att 26 procent av barnen med 

separerade föräldrar har ett växelvis boende.  
 

 

Tabell 1 Växelvis boende 

Växelvis 

boende 

Frekvens  Procent 

Ja 534 26 

Nej 1552 74 

Total 2086 100 

 

Socioekonomisk grupp 

 

Variabeln socioekonomisk grupp är den oberoende variabeln i analysen. I denna uppsats mäts 

socioekonomisk grupp efter respondenternas position på arbetsmarknaden. Variabeln för 

socioekonomisk grupp har fem undergrupperna. De är högre tjänstemän, lägre och medel 

tjänstemän, företagare och jordbrukare, arbetare och slutligen undergruppen okänt som 

skapats på grund av uteblivna svar. I Tabell 2 nedan framgår frekvensen för de fem 
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kategorierna till variabeln socioekonomisk grupp. Det finns flest respondenter som 

klassificerats som lägre och medel tjänstemän samt respondenter som klassificerats som 

arbetare.  

 

Tabell 2 Socioekonomisk grupp 

Socio-ekonomisk 

grupp  

Frekvens Procent 

Högre  

Tjänstemän 

281 13 

Lägre/ medel 

tjänstemän 

706 34 

Företagare/ 

jordbrukare 

180 9 

 Arbetare 732 35 

Okänt 187 9 

Total 2086 100 

 

Kontrollvariabler 

 

Förutom den beroende variabeln växelvis boende och den oberoende variabeln 

socioekonomisk grupp ingår sex kontrollvariabler i analysen. De finns med då samtliga tros 

påverka barnens sannolikhet att bo växelvis hos sina föräldrar. Därtill kan de vara en 

underliggande förklaring till den oberoende variabelns påverkan på den beroende variabeln.  

 

Den första kontrollvariabeln i analysen är barnens ålder som har delats in i ålderskategorierna 

0-4 år, 5-9 år, 10-14 år och 15-18 år. Att det kontrolleras för barnets ålder beror på att det 

tidigare har uppvisats ett samband mellan barnens ålder och växelvis boende. Enligt Karin 

Lundström (2009) är det växelvisa boendet vanligast så barnen är mellan 6-9 år. I datan som 

används finns det flest barn i åldersgruppen 10-14 år. Barn mellan 0-4 år utgör endast 7,4 

procent av de totalt 2086 respondenterna i gruppen.   
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Respondentens ålder är den andra kontrollvariabeln i analysen. Respondenterna är de vuxna i 

hushållet och kan således vara antingen föräldrar eller styvföräldrar till barnen i datasetet. 

Åldern är med då McLanahan (2004) i sin studie hade med kvinnors ålder som en av fyra 

indikatorer som mätte föräldrarnas resurser. Därtill har ett samband mellan kvinnors ålder och 

deras inställning till delad vårdnad hittats av Juby, Le Bourdais och Marcil-Gratton (2005). 

Det är därför värt att kontrollera om det även finns ett samband mellan de vuxna i hushållets 

ålder och öppenheten mot företeelsen växelvis boende. Respondentens ålder är en kategorisk 

variabel och den har sex ålderskategorier. Ålderskategorierna är respondenter mellan 18-30 

år, 31-35 år, 36-40 år, 41-45 år, 46-50 år och respondenterna över 50 år. I åldersgrupperna 18-

30 år och i den där respondenterna är över 50 år finns det färre respondenter är i de övriga. 

Flest respondenter finns i gruppen 41-45 år, då en fjärdedel av de respondenterna i datasetet är 

i den åldern. 

  

Kontrollvariabeln hushållsinkomst är med i analysen då den eventuellt är en bakomliggande 

förklaring till sambandet mellan växelvis boende och socioekonomisk grupp. Ifall det finns ett 

samband mellan socioekonomisk grupp och växelvis boende skulle det kunna bero på 

föräldrarnas ekonomiska resurser. Hushållsinkomsten är därför med i analysen för att 

kontrollera för eventuella skensamband. För variabeln hushållsinkomst är det löneinkomsten 

hos samtliga vuxna i hushållet som har beräknats. Att den variabeln är kategorisk istället för 

linjär beror på att det inte är skillnaden mellan varje tjänad krona som är intressant utan 

skillnaderna mellan olika inkomstgrupper. Variabeln har därför delats in i fyra kvartiler. Den 

första kvartilen innehåller de respondenter som hade lägst hushållsinkomst, den andra de med 

näst lägst hushållsinkomst, den tredje de med näst högst hushållsinkomst och den fjärde de 

med högst hushållsinkomst.  

 

I analysen kontrolleras både för barnets och för respondentens kön. Det finns 48,5 procent 

flickor och 51,5 procent pojkar i datan. I den norska studien av Kitteød och Lyngstad (2011) 

konstaterades att det inte fanns något samband mellan barnets kön och växelvis boende. 

Någon studie som visar hur barnets kön påverkar sannolikheten för växelvis boende i Sverige 

har inte hittats. Däremot skriver Lundström (2009) att det är lite vanligare att pojkar är 

folkbokförda hos sin pappa, 19 procent av pojkarna är det jämfört med 16 procent för 

flickorna. Barnen kan bara vara skrivna hos en förälder åt gången. Att vara skriven hos sin 

pappa är vanligare ju äldre barnen blir. Det vanligaste är dock att barnen är skrivna hos sin 

mamma efter föräldrarnas separation eftersom flertalet barn med separerade föräldrar enbart 



 
15 

bor med sina mammor (a.a.). Ifall pojkar oftare är skriva hos sina pappor kan det eventuellt 

vara så att de även har en större sannolikhet för växelvis boende, något som är värt att 

kontrollera.   

 

Könsfördelningen för respondentens kön, den femte oberoende variabeln, är inte lika jämnt 

fördelat som barnets kön i datan. Det finns 59,7 procent kvinnliga respondenter och 40,3 

procent manliga respondenter. De vuxna som intervjuats kan både vara barnens föräldrar eller 

barnens styvföräldrar. Då det kunde ha varit ett problem skapades ytterligare en 

kontrollvariabel i datasetet som visade huruvida respondenten var barnets förälder eller inte. 

Tre fjärdedelar av respondenterna som intervjuats var antingen barnens biologiska föräldrar 

eller deras adoptivföräldrar. Resterande fjärdedel kan således vara förälderns nya partner men 

i fjärdedelen ingick även bortfallen. Variabeln som visade ifall respondenten var barnens 

föräldrar påverkade inte estimaten för den oberoende variabeln socioekonomisk grupp. Att ta 

med en kontrollvariabel för vilken relation den vuxna respondenten hade till barnet var därför 

inte nödvändigt och utelämnade av tidsekonomiska skäl. Samtliga respondenter bor i ett 

hushåll där barnen har upplevt en separation mellan sina föräldrar.    

 

Den åttonde variabeln som inkluderas i analysen är variabeln respondenten har ny 

partner. Respondenterna har fått frågan om de efter en skilsmässa eller separation från 

den andra föräldern har skaffat en ny partner. I datan är det 46,2 procent som har en ny 

partner och 53,8 procent som inte har det. Att den kanadensiska studien av Juby, Le 

Bourdais & Marcil-Gratton (2005) visade att kvinnor som efter en separation hade en ny 

partner hade större sannolikhet att ha gemensam vårdnad gör att kontrollvariabeln blir 

intressant. Detta då acceptansen för gemensam vårdnad eventuellt också kan spegla en 

acceptans gentemot ett växelvis boende. Därtill har variabeln för om föräldern har en ny 

partner ett värde då den kan förklara skillnader i hushållsinkomst. Variabeln för 

hushållsinkomst mäter samtliga vuxnas inkomst i hushållet och således är det troligt att 

flera av de hushåll i de två övre kvartilerna består av två vuxna som båda arbetar. Genom 

att tillföra variabeln om föräldern har en ny partner konstanthålls de skillnader i 

hushållsinkomst som beror på att det är fler vuxna i hushållet.  

 

Den nionde och sista kontrollvariabeln i analysen mäter huruvida det finns fler än ett 

barn i hushållet. För tydlighetens skull är den en dummyvariabel som mäter om det finns 
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fler än ett barn i hushållet eller om det inte finns fler än ett barn i hushållet. Hela 81,3 

procent av respondenterna har uppgett att det finns fler barn i hushållet. Då Kitteød och 

Lyngstad (2011) beskrev att växelvis boende i Norge var vanligare i familjer där 

föräldrarna hade två barn tillsammans är det intressant att se om det sambandet finns 

även i Sverige.   

 

Resultat 

Bivariata samband 

För att visa på sambandet mellan den beroende variabeln växelvis boende och de åtta 

oberoende variablerna redovisas samtliga i varsin korstabell. Ur Tabell 3 går att utläsa att 

växelvis boende är vanligast bland högre tjänstemän då 37 procent ur den gruppen svarat ”ja”. 

Resultaten är således det samma som de som Lundström (2010) funnit, att växelvis boende är 

vanligast inom tjänstemannafamiljer. 
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Tabell 3 Korstabell. Socioekonomisk grupp/växelvis boende 

Socio- 

ekonomisk  

grupp 

Växelvis boende Total 

Ja Nej  

Högre  

Tjänstemän 

37 % 63 % 100 % 

Lägre/ medel 

tjänstemän 

30 % 70 % 100 % 

Företagare/ 

jordbrukare 

26 % 74 % 100 % 

Arbetare 21 % 79 % 100 % 

Okänt 11 % 89 % 100 % 

Total 74 % 26 % 100 % 

 

 

Ur Tabell 4 framgår hur vanligt det är att bo växelvis i de olika åldersgrupperna hos barnen 

som har separerade föräldrar. I åldersgruppen 5-9 år är det vanligast att bo växelvis. Det är 

mindre vanligt med växelvis boende då barnen är över 15 år. Även detta deskriptiva resultat 

speglar det som Lundström (2009) visat. 

 

Tabell 4 Korstabell. Barnets ålder/växelvis boende 

Barnets 

ålder 

Växelvis boende Total 

Ja Nej 

0-4 25 % 74 % 100 % 

5-9 35 % 65 % 100 % 

10-14 28 % 72 % 100 % 

15- 18 15 % 85 % 100 % 

Total 26 % 74 %  
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En liknande korstabell presenteras i Tabell 5 där den oberoende variabeln istället är förälderns 

ålder. Respondenterna i åldersgruppen 36-40 år är de som uppgett att barnen bor växelvis 

oftast.  I åldersgruppen 18-30 år och 41-45 år är det precis lika vanligt att barnen bor växelvis, 

medan det är lite mindre vanligt i åldersgruppen 31-35 år. Barnen till respondenterna i 

åldersgruppen 46-50 år och de som är över 50 år bor växelvis i mindre grad. Att det ser ut så 

kan antagligen bero på att en del i de åldersgrupperna har barn som är lite äldre, då växelvis 

boende är mindre vanligt, vilket redovisats i Tabell 4.  

 

Tabell 5 Korstabell. Respondentens ålder/växelvis boende 

Respondentens 

ålder 

Växelvis boende Total 

Ja Nej 

18-30 år 27 % 73 % 100 % 

31-35 år 26 % 74 % 100 % 

36-40 år 30 % 70 % 100 % 

41-45 år 27 % 73 % 100 % 

46-50 år 19 % 81 % 100 % 

Över 50 år 16 % 84 % 100 % 

Total 26 % 74 % 100 % 

 

I korstabellen i Tabell 6 nedan är den oberoende variabeln hushållsinkomst och det beroende 

variabeln växelvis boende. Där framgår att växelvis boende är vanligast för barn vars 

föräldrar ingår i kvartilen med näst högst inkomst. Det är minst vanligt i kvartilen med lägst 

inkomst. En möjlig förklaring till att växelvis boende är minst vanligt då föräldrarna har låg 

inkomst kan vara att växelvis boende är en kostnadsfråga. Att låta barnen ha ett varaktigt 

boende hos båda sina föräldrar efter att de separerat kan tänkas vara dyrt då det ofta innebär 

att barnen har ett eget rum att bo i hos dem båda.  
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Tabell 6 Korstabell. Hushållsinkomst/växelvis boende 

Hushålls- 

inkomst 

Växelvis boende 

 

Total 

Ja Nej 

¼ med lägst 

inkomst 

21 % 79 % 100 % 

¼ med näst lägst 

inkomst 

25 % 75 % 100 % 

¼ med näst högst 

inkomst 

29 % 71 % 100 % 

¼ med högst 

inkomst 

27 % 73 % 100 % 

Total 26 % 74 % 100 % 

 

Tesen om att barnets kön har viss betydelse för valet om de skall bo växelvis eller inte 

stämde. Bland de pojkar som ingår i datasetet är växelvis boende lite vanligare än för flickor, 

vilket framgår i Tabell 7 nedan.  

 

Tabell 7 Korstabell. Barnets kön/växelvis boende 

Barnets kön Växelvis boende Total 

Ja Nej 

Pojke 27 % 73 % 100 % 

Flicka 24 % 76 % 100 % 

Total 26 % 74 % 100 % 

 

 

I Tabell 8 redovisas respondentens, den vuxna i hushållet, kön och växelvis boende i en 

korstabell. Män uppger i större grad att barnen i hushållet bor växelvis än vad kvinnor gör. 

Eventuellt beror resultatet på att det i Sverige idag är vanligare att kvinnor är ensamstående. 

Av de kvinnor i Sverige som har hemmaboende barn är 20 % ensamstående, för män är 
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motsvarande siffra endast 6 % (Ringman, 2010). Fler av de kvinnor som intervjuats då de bor 

i samma hushåll som barnen som analyserats i datasetet, bör därför vara ensamstående och ha 

barnen boende hos sig på heltid. Om föräldern som intervjuats är en man borde sannolikheten 

att han har växelvis boende vara större då andelen ensamstående män är förhållandevis liten. 

Respondenterna i datan är ju alla separerade och bor i hushåll tillsammans med sina egna eller 

med sin sambos barn.  

 

Tabell 8 Korstabell. Respondentens kön/växelvis boende 

Respondentens 

kön 

Växelvis boende 

 

Total 

Ja Nej 

Kvinna 19 % 81 % 100 % 

Man 35 % 65 % 100 % 

Total 26 % 74 % 100 % 

 

Variabeln som mäter ifall den vuxna i hushållet har ny partner redovisas i en korstabell i 

Tabell 9 tillsammans med den beroende variabeln växelvis boende. Där framgår att det är lite 

vanligare med växelvis boende då föräldern i hushållet inte har en ny partner. 

 

Tabell 9 Korstabell. Respondenten har ny partner/växelvis boende 

Respondenten 

har ny 

partner 

Växelvis boende Total 

Ja Nej 

”Ja” 24 % 76 % 100 % 

”Nej” 27 % 73 % 100 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

 

 

För variabeln fler än ett barn i hushållet framgår i Tabell 10 nedan att växelvis boende är 

vanligare då det finns fler än ett barn i hushållet. Ur datan går inte att utläsa om barnen i 
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hushållet är syskon. Faktum kvarstår dock att barn utan syskon eller andra barn i samma 

hushåll bor växelvis i mindre grad.  

 

Tabell 10 Korstabell. Fler än ett barn i hushållet/växelvis boende 

Fler än ett 

barn i 

hushållet 

Växelvis boende 

 

Total 

Ja Nej 

”Ja” 28 % 72 % 100 % 

”Nej” 17 % 83 % 100 % 

Total 26 % 74 % 100 % 

 

 

Multivariat analys 

 

I detta kapitel presenteras totalt tre logistiska regressioner. Tabell 11 redovisas sannolikheten 

att barnen har ett växelvis boende givet den oberoende variabeln och analysens 

kontrollvariabler. I de två följande tabellerna, Tabell 12 och Tabell 13, presenteras 

regressionerna separat efter respondentens kön. Sannolikheten för växelvis boende om 

respondenten är en kvinna finns i Tabell 12 och sannolikheten för de manliga respondenterna 

finns i Tabell 13. Att regressionerna har separerats efter respondenternas kön beror på att det 

är intressant att se om sannolikheten för växelvis boende är annorlunda för kvinnor och män. I 

Tabell 8 ovan framgår att män oftare uppgett att barnen i hushållet bor växelvis. I 

McLanahans (2004) artikel som ligger till grund för uppsatsen är det framför allt kvinnorna 

och deras föräldraresurser som är i fokus. Genom att särskilja de manliga och kvinnliga 

respondenterna underlättas en jämförelse med McLanahans (2004) resultat om 

socioekonomisk grupp och föräldraresurser.  

 

För att kontrollera att regressionsmodellen var adekvat skapades en interaktionsvariabel för 

den oberoende variabeln socioekonomisk grupp och kontrollvariabeln hushållsinkomst. Detta 

då det fanns en risk att hushållsinkomsten påverkade effekten av socioekonomisk grupp i 

regressionen. Att växelvis boende blev mer eller mindre sannolikt skulle alltså kunna bero på 

den effekt som kvartilerna för hushållsinkomst skapade. Interaktionsvariabeln var dock inte 
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signifikant och är därför inte med i analyserna. 

 

Det är dock spännande att fokusera på hushållsinkomsten då den bör hänga samman med 

socioekonomisk grupp. Därför kontrollerades socioekonomisk grupp och hushållsinkomst var 

för sig i en logistisk regression. Då en logistisk regression gjordes där hushållsinkomst var 

den enda oberoende variabeln i analysen fanns ett signifikans samband mellan 

hushållsinkomst och växelvis boende i de två kvartilerna med högst inkomst. Sannolikheten 

att barnen hade ett växelvis boende var störst i de hushåll där respondenten hade näst högst 

inkomst. Lägst sannolikhet att barnen hade ett växelvis boende var i hushåll med lägst 

hushållsinkomst. Ur regressionen där endast sannolikheten att barnen hade ett växelvis 

boende utifrån föräldrarnas socioekonomiska grupp mättes framkom att sannolikheten var 

som högst för högre tjänstemän och för medel och lägre tjänstemän. Barnen i hushåll där 

respondenten var företagare och jordbrukade hade lite större sannolikhet att ha ett växelvis 

boende än då respondenterna var arbetare. Samtliga av de sambanden var signifikanta. 

Då en multivariat analys genomfördes med de oberoende variablerna hushållsinkomst och 

socioekonomisk grupp var sambandet mellan växelvis boende och hushållsinkomst inte längre 

signifikant. Det var däremot socioekonomisk grupp. Att resultatet var sådant kan innebära att 

respondenternas socioekonomiska grupp fångar upp en del av skillnaderna i hushållsinkomst. 

Således går att anta att det är respondenternas socioekonomiska grupp som påverkar 

sannolikheten att barnen bor växelvis, inte respondenternas hushållsinkomst.  

 

Tabell 11 nedan är den första multivariata analysen som presenteras i uppsatsen. Då växelvis 

boende är den beroende variabeln framgår sannolikheten för att barnen har ett växelvis 

boende i kolumnerna för den oberoende variabeln och för kontrollvariablerna. Överst i 

tabellen framgår sannolikheten att barnen har ett växelvis boende efter föräldrarnas 

socioekonomiska grupp. Högre tjänstemän är referensgruppen och oddskvoterna för de övriga 

grupperna är mindre än ett. Att de är det innebär att sannolikheten för växelvis boende är 

mindre då respondenten inte ingår i gruppen högre tjänsteman. Sannolikheten för växelvis 

boende är dock större för medel och lägre tjänstemän än för företagare och jordbrukare och 

sannolikheten är lite större för förtagare och jordbrukare än för arbetare. Samtliga resultat för 

socioekonomisk grupp är signifikanta. Socioekonomisk grupp har således en påverkan på 

sannolikheten att barnen har ett växelvis boende. Det bekräftar tidigare studier av Lundström 

(2010) där det framkom att växelvis boende var vanligast inom tjänstemannahushåll. 

Skillnaden i denna analys är att det är sannolikheten för växelvis boende som kontrollerats, 

konstanthållet för de relevanta kontrollvariablerna i analysen.  
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De sju kontrollvariablerna presenteras under den oberoende variabeln socioekonomisk grupp. 

I kontrollvariabeln barnets ålder är åldersgruppen 15-18 år referensgrupp. I Tabell 11 

framkommer att de tre övriga grupperna, 0-4 år, 5-9 år och 10-14 år, har en ökad sannolikhet 

att bo växelvis jämfört med referensgruppen. Är barnen mellan 5-9 år är sannolikheten för 

växelvis boende som störst då oddskvoten är 2,75.  Sambanden är signifikanta. Även det 

resultatet stämmer överens med den tidigare forskning som Lundström (2009) gjort. 

Resultaten från föräldrars ålder är endast signifikant för de två övre åldersgrupperna. Barnen i 

deras hushåll har en mindre sannolikhet att bo växelvis än barn i de hushåll där de vuxna är 

mellan 18- 30 år då den åldersgruppen är referensgrupp. För kontrollvariabeln 

hushållsinkomst, där kvartilen med lägst inkomst är referensgrupp, framgår att sannolikheten 

ökar för de tre andra kvartilerna. Oddskvoten är som högst för kvartilen med näst högst 

inkomst vilket stämmer överens med resultaten i Tabell 6. I den logistiska regressionen nedan 

är sambanden dock inte signifikanta. Det går därför att anta att det inte är hushållsinkomsten 

som påverkar sannolikheten för växelvis boende. Flickor är referensgruppen i 

kontrollvariabeln som mäter barnets kön. Då oddskvoten för pojkar är större än ett innebär det 

att de har en större sannolikhet att bo växelvis, vilket är ett signifikant resultat. 

 

I regressionen framgår även att sannolikheten för växelvis boende är störst om respondenten 

är en man. Kvinnor är referenskategorin och oddskvoten för män är 3,05 vilket är signifikant. 

Att sannolikheten för växelvis boende är större då respondenten är en man kan, som tidigare 

skrivet, bero på att det i Sverige idag är vanligare att kvinnor har sina barn boende hos sig på 

heltid efter en separation ifrån barnens pappa. Fler kvinnliga än manliga respondenter som 

intervjuats bör därför ha haft barnen boende hos sig på heltid. Om föräldern har en ny partner 

minskar sannolikheten för växelvis boende då föräldern har det. Även det sambandet är 

signifikant. Om det är fler än ett barn i hushållet, vilket den sista kontrollvariabeln i analysen 

mäter, är sannolikheten för växelvis boende större, ett signifikant samband. Oddskvoten är 

1,67 vilket innebär att sannolikheten för växelvis boende ökar om det finns fler än ett barn i 

hushållet, vilket framgår i Tabell 11 på nästa sida. 
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Tabell 11 Logistisk regression 

Variabler Oddskvot Signifikans 

Socioekonomisk grupp   

Högre tjänstemän 1,00  

Medel/lägre tjänstemän 0,63 0,004 

Företagare/jordbrukare 0,42 0,000 

Arbetare 0,35 0,000 

Övrigt 0,16 0,000 

Barnets ålder   

0-4 1,89 0,015 

 5-9 2,75 0,000 

 10-14 2,03 0,000 

15-18 1,00  

Respondentens ålder   

 18-30 1,00  

31-35 0,73 0,142 

36-40 0,82 0,352 

41-45 0,80 0,310 

46-50 0,41 0,000 

Över 50 0,35 0,001 

Hushållsinkomst   

¼ med lägst inkomst 1,00  

¼ med näst lägst inkomst 1,05 0,775 

¼ med näst högst inkomst 1,33 0,101 

¼ med högst inkomst 1,22 0,310 

Barnets kön    

Flicka 1,00  

Pojke 1,26 0,032 

Respondentens kön   

Kvinna 1,00  

Man 3,05 0,000 

Respondenten har ny partner    

Nej 1,00  

Ja 0,51 0,000 

Fler än ett barn i hushållet   

Nej 1,00  

Ja 1,67 0,001 

Konstant 0,29 0,000 
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I Tabell 12 är det resultatet från de kvinnliga respondenterna som redovisas. För 

socioekonomisk grupp är mönstret liknande det i Tabell 11 där växelvis boende är vanligare i 

de högre socioekonomiska grupperna. Oddskvoten för medel och lägre tjänstemän är 0,70 

med det är inte signifikant till skillnad från resultatet för de andra socioekonomiska 

grupperna. Sannolikheten för växelvis boende är betydligt större för företagare och 

jordbrukare än för arbetare då respondenten är en kvinna. 

 

Då respondenten är en kvinna är sannolikheten för växelvis boende större då barnen är under 

15 år. Åldersgrupperna 5-9 år och 10-14 som båda har en oddskvot över 2 är signifikanta. För 

de kvinnliga respondenterna som har barn mellan 0-4 år är resultatet inte signifikant. Det  

skulle dock kunna bero på att det är så få barn under 4 år med i datan. De kvinnliga 

respondenternas ålder är däremot signifikant, ett resultat som skiljer sig från det i Tabell 11 

där respondenterna från båda könen ingick i analysen. De kvinnliga respondenternas ålder 

påverkar således sannolikheten att barnen flyttar emellan sina föräldrar efter att de separerat, 

vilket är intressant. Då respondenterna är mellan 18-30 år är sannolikheten att barnen bor 

växelvis som störst och då de är mellan 36-40 år är sannolikheten näst högst. Barn i hushåll 

där den kvinnliga respondenten är över 50 år har mycket liten sannolikhet att ha ett växelvis 

boende. En eventuell förklaring till att ålder spelar roll skulle kunna vara att valet av växelvis 

boende beror på hur kvinnor och män arbetar, att det växelvisa boendet kanske är vanligare 

bland kvinnor som arbetar mycket. Då det inte har kontrollerats för arbete och karriär i denna 

studie är det dock bara spekulationer. Även då de kvinnliga respondenterna redovisas separat 

är hushållsinkomsten inte signifikant. Om det är en pojke så ökar däremot sannolikheten för 

växelvis boende något men signifikansen är dock 0,060 vilket innebär att resultatet inte är 

signifikant. Sannolikheten för växelvis boende om den kvinnliga respondenten har en ny 

partner är inte signifikant. Det är inte heller variabeln som mäter om det finns fler barn i 

hushållet i Tabell 12 nedan. 
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Tabell 12 Logistisk regression.  Kvinnliga respondenter 

Variabler Oddskvot Signifikans 

Socioekonomisk grupp   

Högre tjänstemän 1,00  

Medel/lägre tjänstemän 0,67 0,067 

Företagare/jordbrukare 0,48 0,047 

Arbetare 0,27 0,000 

Övrigt 0,19 0,000 

Barnets ålder   

0-4 1,13 0,737 

5-9 1,99 0,007 

10-14 1,85 0,005 

15-18 1,00  

Respondentens ålder   

 18-30 1,00  

31-35 0,46 0,006 

36-40 0,53 0,023 

41-45 0,46 0,010 

46-50 0,23 0,000 

Över 50 0,14 0,001 

Hushållsinkomst   

¼ med lägst inkomst 1,00  

¼ med näst lägst inkomst 1,02 0,915 

¼ med näst högst inkomst 1,41 0,170 

¼ med högst inkomst 1,55 0,145 

Barnets kön    

Flicka 1,00  

Pojke 1,33 0,060 

Respondenten har ny partner    

Nej 1,00  

Ja 0,76 0,242 

Fler än ett barn i hushållet    

Nej 1,00  

Ja 1,43 0,110 

Konstant 0,52 0,144 
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Sannolikheten att barnen har ett växelvis boende ifall respondenten är en man redovisas 

separat i analysen i Tabell 13 på nästa sida. Alla fem kategorier för socioekonomisk grupp är 

signifikanta, även för lägre och medel tjänstemän vilket de inte var för de kvinnliga 

respondenterna. Mönstret liknar de två tidigare regressionerna där det framgår att 

sannolikheten är högre för medel och lägre tjänstemän än för företagare och jordbrukare. I 

hushåll där den manliga respondenten är företagare och jordbrukare är sannolikheten för 

växelvis boende dock mindre än vad den är för arbetare. 

 

Även resultaten från barnens ålder är signifikanta och oddskvoterna är mycket höga då 

referensgruppen är 15-18 år. Barn till manliga respondenter har betydligt större sannolikhet 

för växelvis boende då de är under 9 år.  Detta tros, som tidigare skrivet, bero på att det är 

ovanligare att män som separerat från barnens mamma har barnen boende hos sig på heltid. 

Då respondenterna är män är resultaten för respondenternas ålder inte signifikanta vilket det 

var för kvinnorna. Inte heller resultaten från hushållsinkomst eller för barnets kön är 

signifikanta. Sannolikheten för växelvis boende då föräldern har en ny partner är dock det. Då 

enbart resultaten från de manliga respondenterna redovisas är sannolikheten att barnen bor 

växelvis lägre och sambandet är signifikant. Om det finns fler än ett barn i hushållet ökar 

sannolikheten för växelvis boende mycket. För de manliga respondenterna är oddskvoten hela 

2,20. Det sambandet är signifikant. I hushåll där män inte har en ny partner efter att de 

separerat från barnens förälder och har flera barn med denne är sannolikheten att barnen bor 

växelvis därmed större. 
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Tabell 13 Logistisk regression. Manliga respondenter 

Variabler Oddskvot Signifikans 

Socioekonomisk grupp   

Högre tjänstemän 1,00  

Medel/lägre tjänstemän 0,55 0,018 

Företagare/jordbrukare 0,30 0,000 

Arbetare 0,37 0,000 

Övrigt 0,11 0,000 

Barnets ålder   

0-4 3,80 0,002 

5-9 3,97 0,000 

10-14 2,22 0,000 

15-18 1,00  

Respondentens ålder   

 18-30 1,00  

31-35 1,27 0,497 

36-40 1,30 0,444 

41-45 1,58 0,185 

46-50 0,73 0,391 

Över 50 0,70 0,397 

Hushållsinkomst   

¼ med lägst inkomst 1,00  

¼ med näst lägst inkomst 1,12 0,687 

¼ med näst högst inkomst 1,17 0,538 

¼ med högst inkomst 0,90 0,714 

Barnets kön    

Flicka 1,00  

Pojke 1,116 0,496 

Respondenten har ny partner    

Nej 1,00  

Ja 0,32 0,000 

Fler än ett barn i hushållet    

Nej 1,00  

Ja 2,20 0,001 

Konstant 0,51 0,183 
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Diskussion och förslag till fortsatt 

forskning 
 

 

Syftet med denna uppsats var att studera sambandet mellan föräldrarnas socioekonomiska 

bakgrund och barnens sannolikhet att ha ett växelvis boende då föräldrarna separerat. I de 

multipla regressionerna i uppsatsen framgår att sannolikheten att barnen har ett växelvis 

boende är störst då de vuxna i hushållen är tjänstemän. Sambandet mellan socioekonomisk 

grupp och växelvis boende är liknande i alla tre regressioner. Barn till föräldrar som är högre 

tjänstemän har högst sannolikhet att ha ett växelvis boende. De barn som har näst störst 

sannolikhet är de med föräldrar som är medel och lägre tjänstemän. Sannolikheten att barnen 

har ett växelvis boende i hushållen där de kvinnliga respondenterna är medel och lägre 

tjänstemän är hög. Det resultatet är dock inte signifikant vilket kan bero på att gruppen är för 

lik referensgruppen med de högre tjänstemännen. Resultatet kan kopplas till McLanahans 

(2004) internationella jämförelse där det framgick att kvinnor med låg utbildning i Sverige 

förlorat föräldraresurser i större grad än kvinnor med medel och hög utbildning. I Sverige är 

skillnaderna i föräldraresurserna inte lika stora mellan medel och högutbildade kvinnor som i 

USA. Kvinnor med medel eller hög utbildning återfinns troligtvis ofta i 

tjänstemannagrupperna och deras familjeresurser skiljer sig enligt McLanahans (a.a.) studie 

inte mycket åt. Sannolikheten att arbetare har ett växelvis boende är mindre än i 

tjänstemannagrupperna. Barn till kvinnor som här klassificerats som arbetare har en mindre 

sannolikhet att uppleva ett växelvis boende då föräldrarna separerat.  

 

Att det finns ett samband mellan socioekonomisk grupp och växelvis boende gör att man kan 

misstänka att den andra demografiska transitionen har fått följder även där. Det är inte 

hushållsinkomsten som påverkar sannolikheten att barnen bor växelvis utan föräldrarnas 

position på arbetsmarknaden. Just förändringarna på arbetsmarknaden ser van de Kaa (2002) 

som en av de bakomliggande förklaringarna till att befolkningsstrukturen förändrades. De 

demografiska förändringarna skiljer sig dock åt mellan olika socioekonomiska grupper 

(McLanahan, 2004). Barn vars föräldrar tillhör en högre socioekonomiska grupp har större 

sannolikhet att växa upp med sina båda föräldrar. Detta delvis då kvinnor i högre 

socioekonomiska grupper har mindre risk för skilsmässa (Kennedy & Thomson, 2010). 



 
30 

Därtill har barn med föräldrar i högre socioekonomiska grupper större sannolikhet att ha ett 

växelvis boende om föräldrarna separerar, vilket framkommit i regressionerna ovan.  

 

McLanahan (2004) menar att högutbildade kvinnor är de som etablerat mest jämställda 

relationer inom familjen. Det är de kvinnorna som efter den andra demografiska transitionen 

fått bibehålla och ökat sina föräldraresurser. Ifall det är kvinnor och män med en hög 

socioekonomisk bakgrund som har mest jämställda föräldrarelationer kan det vara en 

förklaring till att deras barn har en större sannolikhet att ha ett växelvis boende. Om kvinnor i 

tjänstemannayrken i större grad delar ansvaret för barnen med sina makar, kanske de fortsätter 

att göra det efter en separation genom att exempelvis låta barnen bo växelvis. Det antagandet 

är förenligt med McLanahans (a.a.) argumentation om att den feminismen rörelsen förändrade 

föräldraresurserna men framför allt ökade högutbildade kvinnors resurser.  

 

En möjlig inriktning vid fortsatta studier skulle därför kunna vara att studera sambandet 

mellan växelvis boende och jämställdheten i föräldrarelationen. Oláh (2001) har beskrivit att 

den ojämlika arbetsfördelningen inom familjen är en anledning till skilsmässor i Sverige. 

Inom ramen för fortsatta studier skulle det vara intressant att se ifall sannolikheten för 

växelvis boende är större om paret hade en mer jämställd föräldrarelation och delade på 

hushållsarbetet. Det delvis då Kitterød och Lyngstad (2011) menade att det växelvisa boendet 

skulle kunna komma att öka just för att kvinnor och män i yngre generationer har mer 

jämställda parrelationer. Därtill skulle det vara intressant att studera ifall föräldrarnas uttag av 

föräldraledigheten påverkar sannolikheten att barnen bor växelvis. Kanske är det så att 

föräldrar som båda tagit ut föräldraledighet i högre grad väljer att ha ett växelvis boende för 

barnen, då de redan tidigare delat på det ansvaret.   

 

För att utveckla denna studie kan man göra mer djupgående analyser av den data som finns i 

Barn-ULF. Det skulle vara bra att kontrollera för kluster där det framgår om de barn som 

ingår i datan är syskon. Därtill bör fler kontrollvariabler skapas så att det blir möjligt att ta 

reda på varför de kvinnliga respondenternas ålder har ett signifikant samband med barnens 

sannolikhet att bo växelvis.  

 

Meningen med uppsatsen har inte varit att komma med ett utlåtande om huruvida växelvis 

boende är bra eller dåligt. De föräldrar som haft barnen varannan vecka och de barn som 

upplevt det växelvisa boendet har säkerligen spridda erfarenheter och omdömen att ge om 
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boendeformen. Då det växelvisa boendet ser ut att bli mer förekommande (Lundström, 2009) 

är det dock mycket intressant att studera. Kanske kommer boendeformen även bli vanligare i 

familjer där föräldrarna aldrig levt tillsammans. Ifall två homosexuella par skaffar 

gemensamma barn eller två vänner gör det utan att leva tillsammans skulle det växelvisa 

boendet kunna vara en lösning för dem. Både frågan om hur barnen och de vuxna upplever 

det växelvisa boendet och vilka familjer det är som väljer det är intressant, då allt fler barn 

kommer att ha en växelvis uppväxt. 
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