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Om undersökningen
Uppgifterna kommer från ett barnfamiljeregister som
framställts ur RTB, registret över totalbefolkningen.
RTB bygger i sin tur på uppgifter från folkbokföring-
en. Föräldrar och barn som 1996-12-31 var folkbok-
förda på samma adress har antagits bo tillsammans
och räknats som en familj. Par som ett år senare inte
längre var bokförda på samma adress har räknats
som separerade såvida inte dödsfall inträffat eller
båda emigrerat.

F å händelser i livet medför så radikala
och varaktiga förändringar i sättet att
leva som ankomsten av det första

barnet. Det nya lilla livet ställer krav på
föräldrarnas tid, kraft och uppmärksamhet
på ett sätt som de kanske inte är helt förbe-
redda på. I dag går det många år från det
ungdomar flyttar samman för första gången,
då är flickorna i medeltal 21 år och pojkarna
23, till dess de unga träffat den ”rätta” part-
nern och skaffar barn. Hälften av de nybliv-
na mödrarna är då minst 27,5 år. De har
många år bakom sig av ett vuxenliv utan
barn och kan ha flyttat samman och isär
flera gånger. Det är också då som könsroller-
na befästs och avspeglas både i en kraftig
omfördelning av hemarbete mellan mannen
och kvinnan och i skilda sysselsättnings-
mönster. Mammorna tar allt större del av
hemarbetet, och efter föräldraledigheten blir
kvinnor deltidsarbetande. Papporna är fort-
farande främst heltidsarbetande, även om
nya tidsanvändningstudier visar en viss
minskning av arbetstiden. Vi vet också att
föräldraledighet förekommer bland pappor.

Separationsrisken lägre än vad många tror
Många har observerat och oroat sig för att
påfrestningar i samband med det första
barnets ankomst blir allt för stora och att de
kan leda till en brytning mellan föräldrarna.
Det är sant att många nyblivna föräldrar
väljer att inte bo ihop men det är ändå långt
ifrån så vanligt som många har trott. Av
samtliga föräldrar till förstfödda är det 7–10
procent som inte lever samman vid slutet av
det år då barnet föds. De flesta har troligen
aldrig levt samman. Vid slutet av det år
barnet fyller 1 år vet vi att 88 procent av
mödrarna var skrivna tillsammans med
barnets far. Det är knappast färre än så,
snarare fler, som faktiskt bor tillsammmans.

Bestämmer sig tidigt
Om även de som aldrig bott ihop räknas
som separerade, vilket i någon mening kan
vara motiverat, skulle separationsfrekvensen
således vara 7–10 procent det år första bar-
net föds. Statistiken som den ser ut i dag kan
inte skilja på dem som flyttat isär och dem
som aldrig bott samman. Även om en del
väljer att flytta samman senare får man ändå
säga att en rätt stor del av de föräldrar som
väljer att inte bo tillsammans/fortsätta bo

Det första barnet föds för det allra mesta
in i en familj med både en mamma och en
pappa. Men det är ändå uppemot en
tiondel av föräldrarna som väljer att inte
bo ihop. I familjer där det första barnet
förblir ensamt är det också jämförelsevis
många som separerar de följande åren.
Familjer som får ett andra barn är betyd-
ligt stabilare.
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Under 90-talet har unga män
och kvinnor skjutit upp
barnafödandet allt längre.
År 1997 var moderns medi-
anålder vid första barnets
födelse 27,5 år. Men fortfa-
rande är mer än var fjärde
av förstagångsmödrarna
under 25 år samtidigt som
det är lika många som fyller
31 år eller mer det år de får
sitt första barn.

Separationer 1997 efter första barnets ålder
Andel separationer i familjer med sammanboen-
de föräldrar. Procent
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Redan det år då det första barnet föds
har 7–10 procent av föräldrarna gått skilda vägar.
Under de följande fem åren separerar årligen
3–4 procent av föräldraparen.
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tillsammans bestämmer sig för detta redan
tidigt. Den årliga separationsfrekvensen under
de följande åren ligger på mellan 3 och
4 procent.

Håller samman då andra barnet föds
När man ser närmare på den allra första
tiden, då det första barnet är litet och ett
eventuellt andra barn är relativt nytillkom-
met, framträder några ganska tydliga möns-
ter. Man finner höga separationsrisker dels i
ettbarnsfamiljer, dels i familjer där barnen
kommit tätt. I familjer med endast ett barn
ökar dessutom separationsfrekvenserna
under det enda lilla barnets första 2–3 år.

Men under det år det andra barnet föds är
separationer ovanligare än under något annat
skede under de första småbarnsåren. Redan
året därpå blir separationer vanligare igen
och särskilt om barnen kommit tätt. I de i
och för sig ganska fåtaliga familjer med ett
barn som fyllde två år och ett som fyllde ett
separerade 4,5 procent av familjerna år
1997. I de betydligt vanligare småbarnsfa-
miljer där avståndet mellan barnen är större
är separationer mycket mindre frekventa.

Samboförhållanden mindre stabila
Under det första barnets första år är det van-
ligare att föräldrarna är sambor än att de är
gifta. Med barnets ökande ålder blir äkten-
skap gradvis vanligare. Risken för en separa-
tion är i barnets alla åldrar betydligt högre
bland sambor än bland gifta.

I familjer där det första barnet fyller ett
under året är separationsrisken nästan 2,5
gånger större i samboförhållanden än bland
gifta och det även då man tar hänsyn till
moderns ålder, förhållandets varaktighet och
även till parets ekonomiska förhållanden.

Unga ”fattiga” sambor separerar
Om man ska leta efter högriskgrupper bland
nyblivna föräldrar så finner man dem genom
att kombinera ett antal faktorer som vi vet är
förbundna med högre separationsrisker än
annars. Bland nyblivna föräldrar är separa-
tionsriskerna högst när paret är sambor och
rätt nyetablerat, när mamman är ung och
mannens inkomst är låg. Vi hade kunnat
välja att alternativt se på andra närliggande
faktorer som t.ex. kvinnans inkomst eller
mannens och kvinnans utbildningsnivå. De
säger alla något om parets sociala position
men vi har funnit att faktorn mannens
inkomst är den mest särskiljande och där-
med tydligast av dessa.

Medan separationsfrekvensen allmänt det
år det första barnet fyller ett år var 3,6 pro-
cent var den så hög som 19 procent i sambo-
familjer där paret flyttat samman så sent som
1995 eller 1996, kvinnan var under 24 år
och mannens inkomst 1996 var under
105␣ 000. Men i den kategorien återfann vi
bara drygt 1 000 familjer i slutet av 1996
och vi har fjärmat oss långt från nyblivna
”medelfamiljer” där separationer är långt
mindre vanliga. ●
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Separationsfrekvenser under de första åren i ett- och två-
barnsfamiljer 1997

Barnets ålder 1997 Separa-
Första barnet Andra barnet tioner i Antal
fyller… fyller… procent familjer

1 år Inget andra barn 3,7 29 000
2 år ” 5,3 23 000
3 år ” 6,4 15 000
4 år ” 6,5 10 000
5 år ” 6,1 8 000

1 år Andra barnet föds 2,2 2 000
2 år ” 1,4 10 000
3 år ” 1,2 8 000
4 år ” 1,3 4 000
5 år ” 2,0 2 000

2 år 1år 4,5 2 000
3 år ” 2,4 11 000
4 år ” 2,7 8 000
5 år ” 3,2 4 000

3 år 2 år 5,3 3 000
4 år ” 3,0 12 000
5 år ” 3,0 8 000

4 år 3 år 4,4 3 000
5 år ” 3,0 12 000

5 år 4 år 4,9 3 000

Risken för separation är högst när…
• yngsta barnet fyller 2–4 år

• mannen och kvinnan nyligen flyttat samman

• modern är ung

• föräldrarna är sambor

• familjen är ombildad, dvs. mannen och
kvinnan har barn med från tidigare för-
hållanden

är något högre…
• dels i ettbarnsfamiljer, dels i familjer med

4 barn eller fler

och lägst när…
• ett nytt barn tillkommit under året eller

yngsta barnet är i tonåren

• mannen och kvinnan bott ihop i många år

• föräldrarna är gifta

• familjen är en traditionell kärnfamilj där
alla barn är deras gemensamma.

I familjer där det första barnet förblir
ensamt är separationer jämförelsevis vanliga.
▲


