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1. Inledning 

Det blir alltmer vanligt att barn lever i olika familjekonstellationer. Vid varje separation är det 

många olika människor som blir påverkade och resultatet av detta innebär att familjer måste 

komma överens om vårdnad och boende för barnen. Socialarbetare kommer ofta i kontakt 

med dessa familjer och deras olika problematik. Socialt arbete handlar i stor utsträckning om 

att sätta barnen i centrum, alltid beakta att barnens perspektiv tillgodoses och se till att bar-

nens röster blir hörda. Därför är det av stor vikt att socialarbetare har kunskaper om hur barn 

upplever separationer, hur de upplever sin tillvaro och hur de kan må om föräldrar har kon-

flikter 

1.1 Bakgrund 
Under 2005 upplevde 47 362 barn en föräldraseparation (Barnombudsmannen 2007). När 

äktenskap upplöstes före 1920, var det alltid mannen som fick ensam vårdnad om barnen, om 

det inte visade sig att denne var direkt skuld till separationen eller ansågs som olämplig. Efter 

1920 började det förändras och kvinnan kunde också få vårdnaden om barnen. 1977 ändrades 

lagen och separerade par kunde få möjlighet till gemensam vårdnad, vilket många föräldrar 

ansåg var samma sak som växelvis boende. Vid närmare genomgång av vad lagen om gemen-

sam vårdnad egentligen säger, framkommer en helt annan bild. Vårdnaden har inte något att 

göra med var barnen bor. Föräldrar kan ha gemensam vårdnad men barnet kan ändå bo hos en 

förälder (boförälder) och ha umgänge med den andre (umgängesförälder). När lagen om 

gemensam vårdnad infördes, var det för de föräldrar som efter separationen var eniga om att 

ha ett juridiskt ansvar för sina barn. Kravet som ställdes på föräldrar var att gemensam vård-

nad byggde på frivillighet och enighet (Öberg & Öberg, 2000). Socialstyrelsen instämmer, vid 

gemensam vårdnad ska föräldrar komma överens i de viktiga frågor som kan beröra barnen 

och föräldrar har gemensamt ansvar att samarbeta (Socialstyrelsen, 2004). Lagen breddades 

1983, den blev därmed obligatorisk och vid föräldrars oenighet dömde domstolen till ensam 

vårdnad. När föräldrabalken, FB ändrades 1998 fick man därmed ett barnperspektiv och satte 

barnet i främsta rummet. Till följd av detta fick domstolar större utrymme att sätta barnet i 

fokus i sina domar. En domstol kan däremot inte döma till gemensam vårdnad mot båda för-

äldrars vilja (Öberg & Öberg, 2000). 

 
Statistiska Centralbyråns undersökning av svenska levnadsförhållanden från 2007, visar att 91 

% av separerade föräldrarna har gemensam vårdnad, 8 % av mödrarna och 1 % av fäderna har 
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ensam vårdnad. Växelvis boende är en boendeform som ökat och har blivit allt vanligare 

bland barn med separerade föräldrar. I mitten av 1980 talet var det 1 % av barnen som bodde 

växelvis och 2004/05 hade siffran ökat till att 21 % av barnen bodde växelvis (Statistiska cen-

tralbyrån, 2008).  

1.2 Problemformulering 
Statens folkhälsoinstitut lämnar varje år en lägesrapport om livsstilsfrågor till regeringen. 

Media belyste för något år sedan denna folkhälsorapport då alarmerande siffror visade att barn 

och ungdomars psykiska ohälsa hade ökat (Socialstyrelsen, 2005). Vår forskningsöversikt 

som handlade om barns boende efter föräldrars separationer visade på att barns vilja sällan 

blev uppfångad i frågor som gällde boende efter separationer och att det påverkades av föräld-

rars konflikter. Kan det ha något samband med barns psykiska ohälsa? Vi bestämde oss för att 

göra vår uppsats om detta ämne då vi tycker att ämnet är intressant och reflekterar över vad 

barns dåliga mående kan bero på. Det finns många olika anledningar till psykisk ohälsa och 

våra funderingar har kretsat kring vilka förändringar som kan ha skett för barn de senaste årti-

ondena. Barn lever idag, i större utsträckning än förr, med föräldrar som har separerat. Statis-

tiska Centralbyråns statistik visar att efter en separation mellan föräldrarna är det vanligt att 

barn bor växelvis, vilket innebär att barnen flyttar emellan mamman och pappan. Det har ock-

så visat sig att det förekommer flera olika familjekonstellationer i vårt samhälle som kanske 

inte varit så vanliga förut (www.scb.se). Socialarbetare kommer ofta i kontakt med de familjer 

vars barn har växelvis boende.  Socialt arbete handlar i stor utsträckning om att sätta barnen i 

centrum, och eftersom växelvis boende är en vanlig boendeform för dagens barn är det viktigt 

att det åskådliggörs, vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få. Hur upplever barnen 

sitt växelvisa boende, har de fått komma till tals angående sitt boende eller är det rättvisetän-

kande som gäller? Vi anser att det är viktigt att medvetandegöra detta hos både socialarbetare, 

föräldrar och andra vuxna individer som kommer i kontakt med barn i vårt samhälle. Det är 

betydelsefullt för den sociala sektorn att det finns en kunskap om hur barn upplever sina liv 

efter att föräldrar separerat. När separationen blivit ett faktum och barnen lever i ett växelvis 

boende, blir då varje barns enskilda och individuella behov tillgodosedda? Är växelvis boende 

en bra lösning för barn efter föräldrars separation och upplever barn att de har inflytande över 

sin livssituation?  
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1.3 Begreppsdefinition 
Begreppet barn åsyftar alla personer som är under 18 år. Vi har satt gränsen 18 år med anled-

ning av att den som fyller 18 år därmed är myndig och själv får bestämma över sina personli-

ga och ekonomiska förhållanden. 

Växelvis boende är när barn bor ungefär lika mycket, dvs. att barn har ett varaktigt boende 

hos båda föräldrarna. 

När begreppet separation används åsyftas både skilsmässor i äktenskap och separationer i 

samborelationer. 

Styvföräldrar är de biologiska föräldrarnas nya partners.  

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur barn kan uppleva växelvis boende och 

dess olika konsekvenser. Avsikten är att fånga upp och skapa en insikt om hur barns behov 

blir tillgodosedda vid växelvis boende. Syftet är även att utifrån kristeorins olika begrepp ska-

pa en uppfattning om vilka förutsättningar barn har för att hantera ett växelvis boende.  

1.4.1 Frågeställningar 
• Upplever barn att de får sina grundläggande behov tillgodosedda, med utgångspunkt 

från FB? 

• Upplever barn att de själva fått komma till tals vid beslut om deras boende?  

• Upplever barn att det är stressigt med växelvis boende? 

• Upplever barn som har växelvis boende att det finns konflikter mellan föräldrarna? 

1.4.2 Avgränsningar 
En avgränsning som gjorts är att endast undersöka barns upplevelser i ett växelvis boende. 

Vid val av studiens teoretiska utgångspunkter gjordes en avgränsning till begrepp utifrån kris-

teorin. Dessa begrepp valdes ut då vi anser att barns mående går att härledas till begreppen 

från kristeorin. Ytterligare en avgränsning gjordes till FB 6 kap. 1 och 2 §§ samt portalpara-

grafen 2a §. Dessa paragrafer ska genomsyra allt som rör barn och deras behov i vårt samhälle 

och valdes utifrån att ett barns grundläggande behov behöver tillgodoses för att denne ska må 

bra. 
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1.5 Material och metod  
Nedanstående presenteras studiens tillvägagångssätt i arbetsprocessen gällande insamlandet 

av material samt en kritisk reflektion gällande studiens tillförlitlighet.  

1.5.1 Ansats 
Studien har en hermeneutisk ansats, vilket innebär att man vill få en förståelse av det man ska 

undersöka istället för att söka sanningar. Inom hermeneutiken handlar förklaringsnivån om 

innebörder i exempelvis texter och berättelser (www. Infovoice.se). Vid tolkning används den 

hermeneutiska cirkeln. Detta innebär ett spel mellan delar och helhet. Helheten klarlägger 

delen, samtidigt som delen konstruerar, fördjupar och försvårar helheten (Skott, 2004). Detta 

kan även beskrivas som att förståelsen av en text sker genom ett förlopp där de enskilda de-

larnas mening avgörs av textens helhetliga mening (Kvale, 1997).  

1.5.2 Insamling av material 
Vi har tagit del av både internationell och svensk forskning. Vi har använt oss av databasen 

CSA Social Sciences för att finna internationell forskning. Sökorden vi använde var: divor-

ce*, child custody* och living arrangement*. Även sökorden shared guardianship*, postdi-

vorce* och alternately livning* användes, dock utan några användbara träffresultat. För att 

finna svenskt material sökte vi i bibliotekskatalogen LIBRIS med sökorden växelvis, skils-

mässa samt skilda föräldrar. Under studien har även tidigare kurslitteratur använts och Rätts-

banken användes för att inhämta lagstiftning, förarbeten och statens offentliga utredningar. 

Dessutom har det gjorts systematiska sökningar på Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och 

Vetenskapsrådets hemsidor. 

1.5.3 Metodval 
I föreliggande studie användes en kvalitativ metod då syftet med studien var att skapa en för-

ståelse och inte en generaliserbarhet av datan. Kvalitativ metod kan kort förklaras med inne-

håll snarare än förekomst (Halvorsen, 1992). En annan definition är: ”Kvalitativa metoder handlar 

om att karaktärisera. Själva ordet ”kvalitativ” står ju för kvaliteter, det vill säga egenskaper eller framträdande 

drag hos ett fenomen.” (Repstad, 1999 s.9). Karakteristiskt för en kvalitativ metod är att den be-

rättar något om egenskaper och det som är utmärkande hos respondenterna, både enskilt och i 

gruppen. Kvalitativa metoder förknippas med närhet och sensitivitet (Halvorsen, 1992). Det är 

en kraftfull och känslig metod, där erfarenheter och betydelser fångas upp. En analysmetod 

som kan användas vid bearbetningen av intervjumaterial är meningskategorisering. Vid me-
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ningskategorisering kan forskaren hitta ledord och återkommande teman i materialet. Dessa 

ledord och teman går att dela in i olika kategorier. Syftet med detta är att hitta likheter, skill-

nader och utmärkande svar som sedan sammanställs och presenteras (Kvale, 1997). 

 
För att undersöka och skapa en förståelse för hur barn upplever växelvis boende och dess kon-

sekvenser är denna studie baserad på en kvalitativ metod. Om studien hade varit kvantitativ 

hade resultaten fått ett vidare spektrum och därmed lättare kunnat generaliseras. Denna metod 

var dock inte aktuell i förhållande till studiens syfte eftersom det var upplevelser som skulle 

fångas upp. Den insamlingsmetod som användes var halvstrukturerade intervjuer. Intervju-

guiden (se bilaga) konstruerades med olika ämnesteman som utgick från barns bästa och barns 

behov. Till följd av att intervjuerna var halvstrukturerade gav detta utrymme till friare följd-

frågor för att fånga individuella variationer i svaren. Detta skapade fler, spontana och fylligare 

beskrivningar av upplevelser. Analysmetoden som använts i studien är meningskategorise-

ring. 

1.5.4 Urval 
Urval av respondenter kan ske på olika sätt. Två av urvalsmetoderna som går att använda i 

kvalitativa intervjuer är subjektivt urval och snöbollseffekten. Subjektivt urval innebär att 

forskarna själva väljer ut respondenter som de vet har något att säga om ämnet. Snöbollseffek-

ten innebär att respondenterna hänvisar till andra tänkbara respondenter (Halvorsen, 1992). 

För ett allsidigt intervjumaterial bör det finnas en stor spridning och stora skillnader mellan 

respondenterna. Däremot måste de ha något gemensamt som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar (Repstad, 1999). 

 
Första urvalet som gjordes var subjektivt, uppgifter inkom om en rekommenderad respondent 

som hade växelvis boende. Då denna person uppfyllde kriterierna för vad vi söker utifrån syf-

tet frågade vi om det skulle gå bra att intervjua denne. Därefter användes snöbollseffekten på 

resterande respondenter. Den första respondenten rekommenderade vidare till ännu en re-

spondent, som i sin tur kunde hänvisa till ytterligare en respondent. Gemensamt för de tre 

respondenter var att de vid tidpunkten för det växelvisa boendet befann sig i samma ålder. 

Utöver detta fanns det skillnader mellan respondenterna, så som kön och ålder. Responden-

terna hade dessutom ingen nära relation med varandra. 
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1.5.5 Metodproblem 
Vid sökning av internationell forskning upptäcktes att begreppet växelvis boende inte var van-

ligt förekommande. Det kan bero på att det är ett svenskt fenomen eller att begreppen och 

deras olika betydelse kan vara olika i länderna. Växelvis boende går inte att översätta på ett 

tillfredsställande sätt, sökningen kan få olika resultat beroende på vilken översättning som 

används.  

 
Studiens ursprungliga design byggde på att urvalet av respondenter skulle ske genom kontak-

ter med högstadieskolor. Tanken var att det skulle bli större spridning bland respondenterna 

då alla barn genom skolplikten går i skolan. Alla kommunala högstadieskolor i kommunen 

blev kontaktade, men endast ett fåtal besvarade förfrågan. Av dessa ville ingen medverka till 

att förmedla kontakt till elever p.g.a. skolornas sekretess. Att finna respondenter kom att bli 

det största metodproblemet under studien. När respondenter slutligen påträffades uppstod 

problem genom att en av respondenterna inte uppfyllde urvalets kriterier för ålder och hade 

flyttat till eget boende. Problemet kunde dock lösas genom att respondenten hade ett växelvis 

boende när denne var under 18 år. Respondentens upplevelser blev därmed mer retrospektiva 

än de övriga respondenternas erfarenheter.  

 
Vid retrospektiv data kan minnesbilden försvåras genom att människor kan glömma händel-

ser, upplevelser och känslor från det som hänt tidigare (Repstad, 1999). Detta är inte något 

som är ovanligt vid kvalitativa intervjuer eftersom allt material är retrospektivt när intervjuer-

na genomförs, de återberättande händelserna har redan ägt rum. Det som skiljer den här studi-

ens material är att ovanstående nämnda respondent fick tänka tillbaka längre i tiden än vad de 

övriga gjorde.  För att eliminera att det skulle uppstå skevheter och felkällor, fick särskild 

uppmärksamhet läggas vid genomförandet av just den intervjun och analysen. Intervjuaren 

tydliggjorde respondentens svar genom att fråga om det var något respondenten kommit på 

efteråt eller om denne upplevde det redan under tiden för det växelvisa boendet. 

 
Snöbollseffekten kan kritiseras för att vara likriktad, när respondenterna känner till varandra 

finns en risk att de har samma inställning till det som ska studeras (Repstad, 1999). Ett pro-

blem som kan uppstå vid användandet av snöbollseffekten, är att konfidentialiteten inte full-

ständigt går att garantera. Respondenterna känner till varandra och det skulle kunna påverka 

resultatet. Av rädsla att bli identifierad kan respondenten undanhålla information som kan 
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vara känslig om den skulle framkomma. I denna studie upplevdes detta dock inte som ett pro-

blem då respondenterna endast hade indirekta relationer till varandra. 

1.5.6 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Reliabilitet avser hur pålitligheten i en undersökning är dvs. om mätinstrumenten är tillförlit-

liga. I en kvalitativ undersökning brukar exempelvis bandspelare ofta användas. Om ljudkva-

liteten är bristfällig blir reliabiliteten lägre dvs. det blir svårare att höra vad som sagts. Även 

forskaren är avgörande för reliabiliteten. En forskare kan besitta en viss förförståelse, kan vara 

olika bra på att intervjua, men även ha vissa erfarenheter som kan påverka insamlingen av 

data. Forskarens handledning kan vara avgörande för reliabiliteten i forskning dvs. handleda-

rens kunskap och erfarenhet kan vara avgörande. Reliabilitet kan kort förklaras som pålitlig-

het (www.infovoice.se).  

 
Validitet avser hur stor giltighet eller relevans en undersökning har. Om datainsamlingen, 

urvalet och analysprocessen är relevanta för problemområdet och syftet, blir validiteten hög. 

Validitet kan kort förklaras som trovärdighet (www.infovoice.se). Generaliserbarheten går att 

beskriva med tre olika mål. Det första målet är att fördjupa sig i samt försöka fastställa det 

som är det typiska, allmänna och vanliga. Det andra steget är att fördjupa sig i det som kanske 

kommer att påträffas i undersökningen. Det sista steget är att fördjupa sig i det som kan på-

träffas i undersökningen (Kvale, 1997).  

 

I kvalitativa undersökningar bestämmer inte forskaren generaliserbarheten, denne visar endast 

processen och de fynd som processen kommit fram till. Det är läsaren som avgör om resulta-

ten är generaliserbara (www.infovoice.se). 

 
För att studien skulle få en högre reliabilitet användes två typer av diktafoner för att undvika 

tekniska fel eller dålig ljudkvalitet. Vid samtliga intervjuer deltog studiens båda författare, där 

en samtidigt antecknade sinnesstämningar och kroppsspråk etc. Under intervjuerna förtydli-

gade intervjuaren vissa frågor genom att ställa samma fråga på olika sätt för att försäkra sig 

om att respondenten uppfattat frågan rätt. Även respondenternas svar upprepades och klar-

gjordes för att bekräfta att inga missförstånd skulle uppstå. Respondenterna fick själva välja 

en neutral plats för genomförandet av intervjun. Detta för att de skulle känna sig trygga i situ-

ationen. Transkriberingen genomförde författarna tillsammans och det gjordes direkt efter 
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intervjuerna för att bibehålla en god minnesförmåga. Reliabiliteten av studien kan ha höjts 

genom att författarna fått kontinuerlig och kompetent handledning.  

 
För att få en högre validitet av studien planerades och utfördes en arbetsmodell för hur datain-

samlingen, urvalet och analysprocessen skulle gå till. Detta för att inte missa några väsentliga 

steg i processen. Validiteten kan ha påverkats negativt genom att intervjun, för vissa, kan ha 

varit ett känsligt ämne. Detta kan innebära att respondenterna undvek att tala sanning av olika 

anledningar. Två av respondenterna var dessutom under 18 år, varpå vårdnadshavarna infor-

merades om intervjuerna samt fick tillfälle att ge skriftigt samtycke. Validiteten kan därmed 

diskuteras genom att respondenterna till följd av detta medvetet kan ha undvikit att lämna 

fullständiga svar för eventuell rädsla att föräldrarna skulle få veta vad som sagts. Responden-

ternas svar kan även ha varit påverkade av vårdnadshavarnas eventuella inställningar och 

uppmaningar innan intervjuerna.  

 
Resultaten i studien är svåra att generalisera. Dels beror det på att det inte var syftet med stu-

dien, syftet var att fånga upplevelser och dels för att studien utgick från ett litet urval. 

Huruvida det empiriska materialet ändå går att generalisera överlämnas till läsaren. 

1.5.7 Etiska överväganden 
Det finns fyra viktiga forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid forskning. Informations-

kravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om den aktuella forskningen och 

dess syfte. I informationen skall det framgå vem som är ansvarig för projektet, vilken institu-

tion projektet har anknytning till, vilka eventuella risker för obehag och skada som projektet 

kan medföra. Vidare skall informationen klargöra att deltagandet är frivilligt och att uppgif-

terna endast används i syfte för forskningen. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke alltid 

skall inhämtas från respondenterna och de har rätt att själv bestämma villkoren för sitt delta-

gande. Det får inte heller finnas ett beroendeförhållande mellan forskare och respondent. Kon-

fidentialitetskravet innebär att forskaren skall avidentifiera respondenten så ingen kan identi-

fiera vem vederbörande är, samt skydda dennes privatliv genom att fingera namn och andra 

identifierade drag under redovisningen av intervjun. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om 

respondenterna inte får användas i något annat syfte än i den studie som avses. Förutom ovan-

stående krav rekommenderas även att respondenterna får ta del av rapporten innan den publi-

ceras (Vetenskapliga rådet, 2008).     
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Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om studiens syfte och det klar-

gjordes för dem att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde bestämma sig 

för att avsluta sin medverkan. Samtycke lämnades av samtliga respondenter och för dem som 

var under 18 år inhämtades även samtycke från deras båda vårdnadshavare. En etisk överväg-

ning skedde om samtycke från vårdnadshavarna skulle inhämtas eller ej. Utan samtycke kun-

de studien ha fått en högre validitet med eventuellt fler sanningsenliga svar. Övervägningen 

resulterade i att författarna av studien inte tyckte att det var etiskt försvarbart, växelvis boende 

kunde vara ett jobbigt ämne för barn samt att det skulle kunna återuppväcka och framkalla 

känslor hos dem. Med vetskap om intervjuerna kunde vårdnadshavarna vara behjälpliga om 

det skulle ha uppstått känsliga efterdyningar för barnen. Vid hantering av det empiriska mate-

rialet har avidentifiering skett för att ingen ska kunna identifiera respondenterna eller framkal-

la någon skada för barnen samt deras anhöriga och de involverades privatliv. Dessutom in-

formerades respondenterna om att uppgifterna som framkom om dem endast skulle användas 

för den här studiens syfte och att det empiriska materialet förstörs när studien är avslutad. 

Slutligen erbjöds samtliga respondenter att få ta del av den färdiga uppsatsen. 

1.6 Kunskapsläge/tidigare forskning  
En forskningsöversikt angående barns olika boendeformer efter föräldrars separationer har 

tidigare gjorts inför studien. Översikten behandlar växelvis boende för barn och pekar på vissa 

områden som ska beaktas när vårdnadshavare beslutar om barns växelvisa boenden. 

1.6.1 Föräldrakonflikter 
Öberg och Öberg har i sin studie pekat på att det inte är separationen som påverkar barns må-

ende, det är föräldrarnas relation och konflikter. Resultat visar att ju längre tid det gått efter 

separationen desto bättre blev kontakten mellan föräldrarna och att nyseparerade par har säm-

re kontakt med varandra. Många av konflikterna var ekonomiskt relaterade. I de familjer där 

de delade på större utgifter och där varje förälder själv stod för omkostnader när de hade bar-

nen hos sig hade också mindre konflikter. Studien har även kommit fram till att en fjärdedel 

av föräldrarnas samarbete runt barnen är otillfredsställande, vilket kan vara sammankopplat 

till att de träffat nya partners och har ändrade familjekonstellationer (Öberg & Öberg, 2000). 

Det är varken bra eller dåligt med växelvis boende, det blir vad föräldrarna gör det till. Kon-

flikter och dålig kommunikation mellan föräldrar kan leda till ogynnsam social och känslo-

mässig utveckling för barn (Socialstyrelsen, 2004). Det är inte boendeformen som påverkar 

barns psykologiska anpassning, det är föräldrars affektiva tillstånd och relationer sinsemellan 
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som är avgörande. Föräldrarnas konflikter påverkar barnen på så vis att de får låg självkänsla, 

dålig psykosocial anpassning och de blir allmänt osäkra (William-Olsson, 1991). 

1.6.2 Barns upplevelser 
Majoriteten av alla barn i en tidigare undersökning tyckte att den mest negativa effekten med 

skilsmässan var förlusten av den förälder de inte bor med. De uppgav även att de ville träffa 

den andra föräldern mer frekvent än vad föräldrar eller domstol bestämt. 70 % av de tillfråga-

de barnen tyckte att växelvis boende var den bästa boendeformen. Studien visade även att de 

som haft växelvis boende var nöjda med det, att de kände sig älskade och hade mindre känsla 

av förlust (Kelly, 2006). En annan studie hänvisar att barn vill att det ska vara rättvist. De vill 

ha växelvis boende både för sin egen del och för sina föräldrars skull (William-Olsson, 1991). 

En annan studie pekar på att barn vill ha tät kontakt med den förälder de inte bor med. Vidare 

framhålls att barn till separerade föräldrar ofta har starka åsikter om vilka boendeformer de 

tycker är bäst, detta beror på att besluten ofta fattas åt dem (Fabricius & Hall, 2000). Barn bör 

ges möjlighet att få uttrycka hur de vill ha sin tillvaro. Det kan upplevas kränkande för barn 

om besluten fattas utan att de fått möjlighet att komma till tals. Det finns även barn som har 

ett stort behov av ett fast boende på ett och samma ställe. Även fast föräldrar tycker att det är 

bästa lösningen för barn att bo växelvis behöver varje barn bedömas individuellt (SOU, 

2005:43). En studie har pekat på att de yngre barnen växlar bostäder varje vecka. Några famil-

jer valde däremot att byta bostad flera gånger i veckan. Tonåringar kan uppleva att en vecka 

är för kort tid och har själva valt att byta efter två eller tre veckor. De menade på att det var 

påfrestande att släpa packning mellan bostäderna (Öberg & Öberg, 2000). 

1.6.3 Negativa konsekvenser 
En tidigare studie har visat att när familjer har många konflikter kan det leda till stressrelate-

rade och psykiska besvär för barnen. Författarna menar att sämre relationer med föräldrar blir 

mer stressande för barnen vilket kan leda till sämre hälsa. Barns psykiska hälsa över lång tid 

kan vara kopplad till exponeringen av föräldrarnas konflikter. Dessa konflikter kan också leda 

till fysiska problem, exempelvis hypernervositet, hjärtproblem och infektionssjukdomar. En 

av författarna påpekar att det som många gånger kan försvåra barns välmående vid separatio-

ner är föräldrars oenighet vad gäller boendeformerna (Fabricius & Luecken, 2007). Växelvis 

boende och frekventa miljöombyten kan skapa osäkerhet för barnen. Barn kan känna krav på 

sig att vara med båda föräldrarna. På så sätt kommer barn mellan deras konflikter och av den 

anledningen framförs kritik till växelvis boende. Vidare pekas det på att vid växelvis boende 
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riskerar föräldrarna att lägga ansvaret på varandra. Detta gäller exempelvis när det ska fattas 

viktiga beslut som gäller barnet eller att ta svåra konflikter med barnet. Detta kan resultera i 

att ingen av föräldrarna tar ett vuxenansvar, vilket kan leda till att barnet blir bortglömt. Vida-

re påpekas också att det kan vara svårt för barn som bor växelvis att ha kvar ett positivt för-

hållande med kamrater. Det blir oregelbundenhet i kamratkontakten, exempelvis är en vecka 

lång tid för ett barn och man kanske väljer en annan kompis istället (William-Olsson, 1991). 

Barn som står mellan två föräldrar med konflikter kan uppleva en svår lojalitetskonflikt, vilket 

kan leda till nedsatt självkänsla och nedsatt identitetsutveckling. Barn tar ofta parti för båda 

föräldrar när de blir pressade och hamnar därför i en lojalitetskonflikt. Barn behöver få älska 

båda sina föräldrar för att utveckla en positiv självkänsla och identitet (Öberg & Öberg, 

2000). Växelvis boende kan göra det svårt för föräldrar att förhålla sig till samma regler och 

disciplin. Det kan vara svårt för barn att ha kvar positiva förhållanden med två föräldrar som 

inte har en fungerande relation med varandra (Buchanan m.fl., 1992). 

1.6.4 Positiva konsekvenser 
När barn träffar båda föräldrar är det associerat med positiv anpassning gällande skolresultat, 

kommunikation, sociala färdigheter, familjerelationer och beteende (Kelly, 2006). Detta be-

kräftas i en annan studie men visar även på att det finns undersökningar som pekar på att det 

inte finns något samband mellan frekvent kontakt och välmående för barnen. Det har även 

påvisats att mer frekvent kontakt kan resultera i sämre välmående. Vid växelvis boende påvi-

sas en tendens att konfliktnivån minskar mellan föräldrarna. Det har också visat sig att barn 

som har växelvis boende är de som har bäst relation till båda föräldrarna (Fabricius & Leuck-

en, 2007). 

1.6.5 Dilemma 
Ett dilemma som tas upp är hur man ska balansera barns behov av en god uppväxt i en trygg 

miljö gentemot deras behov av nära kontakt med båda föräldrar. Det uppstår dilemman gäl-

lande barn och föräldrars behov samt mellan traditionella kontra nya föräldraroller (William-

Olsson, 1991). Detta beskrivs även i en annan studie då det kan bli en paradox med växelvis 

boende och att barn har behov av en trygg och fast miljö. Ett annat dilemma är när ett barn ser 

fram emot att träffa den ena föräldern men samtidigt oroar sig för att bli utfrågad om den 

andra föräldern. Barn behöver känna att umgänget med båda föräldrarna får vara förutsätt-

ningslöst för att inte aktivera en lojalitetskonflikt som kan leda till att barnet blir bekymrat och 

upplever olustkänslor (Öberg & Öberg, 2000).  
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1.6.6 Rekommendationer 
Föräldrar måste vara flexibla när barnen har växelvis boende. De måste väga in att barn kan 

ha olika behov och önskemål samt att boendet ska kunna varieras över tid. Barn kan även ha 

en huvudsaklig trygghetsperson och sådana gånger bör föräldrar vara restriktiv med växelvis 

boende, då alla barn behöver stabilitet och trygghet. Även om föräldrar är överens om ett väx-

elvis boende är det inte alltid självklart att det är den bästa lösningen (SOU, 2005:43). Vid 

planering av barns boende efter skilsmässa kan professionella hjälpare vara bra. Denna person 

kan se till barnet och den framtida barn- föräldrarelationen eftersom det är viktigt att barn 

upplever flexibilitet och att deras röst blir hörd. Det kan i förlängningen leda till att barnen 

känner sig närmare båda föräldrarna och upplever mindre ilska. Många anser att barn ska få 

vara delaktiga i beslutet om hur deras boende ska se ut, så länge de inte behöver välja förälder 

(Kelly, 2006). Forskning visar på att växelvis boende kan vara en relativt bra lösning på en 

svår situation. Det betyder dock inte att det kommer bli problemfritt med växelvis boende, det 

krävs att föräldrarna visar respekt för varandra och förstår hur viktig båda två är för barnet 

(William-Olsson, 1991). Den viktigaste förutsättningen för att växelvis boende ska fungera är 

att barn själva vill bo med båda föräldrarna. Andra förutsättningar är att det finns intresse från 

båda föräldrarna för att samarbetet ska fungera och det kan innebära att föräldrarna måste 

strunt i prestigekonflikter. Det kan också vara av stor relevans med enade grundregler vid 

växelvis boende. Även bostandarden bör var jämngod i växelvis boende, barn behöver känna 

sig hemma hos båda föräldrarna och få ha ett eget revir (Öberg & Öberg, 2000). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
En teori är ett verktyg som kan hjälpa oss att förstå och strukturera den psykiska verklighet vi 

lever i, men den kan dock inte vara mer än stöd och ett hjälpmedel för att se eventuella orsa-

ker (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). Med hjälp av teorier kan vi skapa oss en för-

ståelse för världen och vi kan få förklaringar. Olika upplevelser vi har under barndomen kan 

senare komma att styra vårt förhållningssätt i framtiden. Allt mänskligt beteende har en bak-

omliggande orsak och är inte slumpmässigt (Hwang & Nilsson, 1995). Teoretiska utgångs-

punkter används i den här studien för att kunna förklara vilka eventuella konsekvenser vissa 

upplevelser och händelser kan föra med sig i framtiden.  

 
De teoretiska utgångspunkterna som används i denna uppsats är kristeorin samt FB 6 kap. 1-2 

§§ och portalparagrafen 2a §. Kristeorin kan appliceras oberoende av resultaten som fram-

kommer i studien, då denna går att knyta an till både negativa och positiva aspekter. Begrep-

pen ur kristeorin används för att kunna skapa en förståelse angående barnens förmåga att be-

mästra och hantera svåra situationer. Att lagen används i studien som utgångspunkt beror på 

att den gäller alla människor i Sverige, alla är lika inför lagen. 

2.1 Begrepp från kristeori  
Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis och betyder plötslig förändring, ett psykolo-

giskt reaktionsmönster. Det kan förklaras som en reaktion på en livssituation där individens 

tidigare erfarenheter inte riktigt räcker till för att kunna hantera situationen på ett tillfredsstäl-

lande sätt (Cullberg, 2003). 

2.1.1 Utvecklingskris 
Människors liv kantas utav många olika kriser under livets gång. Hur vi löser de olika kriser-

na beror helt på hur utvecklad sårbarheten är, samt vilka erfarenheter individen har sedan tidi-

gare. Barn är mer oskyddade och psykologiskt sårbara än vuxna eftersom de inte har några 

erfarenheter. Barnens sätt att hantera olika omständigheter beror helt på den psykiska hälsan 

och tidigare erfarenheter och särskilt påfrestande händelser kan exempelvis vara separationer. 

Utvecklingskris eller livskris som den också kallas, är när individer kommer i kontakt med 

händelser och påfrestningar som kan härröra till en viss livsfas, men som för individen upp-

levs som pressande eller svårbemästrad. Det kan t.ex. handla om barnens olika utvecklings-

steg, adolescensen, separationer och ålderskris. Hos vissa förlöper dessa olika kriser mindre 
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tydligt och för andra kan de te sig allvarligare helt beroende på tidigare utvecklad sårbarhet. 

En genomgången livskris är en viktig faktor i det psykiska mognandet (Cullberg, 2003). 

2.1.2 Salutogent perspektiv 
Individer utsätts ständigt för olika påfrestningar under livet, det kan exempelvis vara olika 

krav, motgångar och konflikter som ska lösas. Ett salutogent perspektiv bygger på att indivi-

dens synsätt fokuserar på det som är positivt istället för att bara se det negativa. Med ett salu-

togent synsätt kan individer hantera svåra påfrestningar och ändå bibehålla en god hälsa. Ett 

viktigt begrepp inom det salutogena perspektivet är KASAM som är en förkortning för känsla 

av sammanhang och handlar om hur vissa individer tycks klara svåra livssituationer bättre än 

andra. Sämre känsla av sammanhang leder till sämre hälsa och bättre känsla av sammanhang 

leder till bättre hälsa. Om individen använder sig av de tre komponenterna i KASAM; begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfulhet blir tillvaron enklare. Individer med starkt KASAM 

kan uppleva ledsamhet, rädsla, smärta, ilska, skuld, sorg och oro, de har en förmåga att omor-

ganisera kaos till ordning och förvirring till klarhet, d.v.s. de har en hög förmåga att hantera 

utmaningar. Individer med svag KASAM kan uppleva ångest, raseri, skam, förtvivlan samt 

känslor av övergivenhet och förvirring, dvs. de har en låg förmåga att hantera utmaningar 

(Antonovsky, 1987). 

2.1.3 Coping 
Coping är ett engelskt ord som kan översättas till det svenska ordet tackla eller hantera och 

innebär att individer har olika strategier när de handskas med olika situationer. Det innebär en 

taktik som kan användas i situationer för att minimera exempelvis obehag, olust eller smärta. I 

stressforskningens område har begreppet coping fått en viktig position. Coping kan förklaras 

som en kognitiv bemästringsstrategi. Det finns flera olika copingstrategier men två av dessa är 

problemfokuserad- och emotionsfokuserad coping. En problemfokuserad copingtaktik betyder 

att en individ försöker eliminera hotet. Emotionsfokuserad copingtaktik betyder att individen 

förändrar förhållningssättet eller den hotfulla situationen, dvs. förhåller sig passiv eller undvi-

kande. I en studie om barn och stress fanns ett barn som var utsatt för stress i form av att för-

äldrarna hade efter en skilsmässa hamnat i en vårdnadskonflikt där det fanns inslag av omfat-

tande bråk och det förekom även slagsmål mellan föräldrarna. Sociala myndigheter, polis och 

skola fanns under den här tiden inblandade i familjen. Det fanns dock inga tecken som visade 

på att barnet var allvarligt stressat. Det visade sig att barnets förmåga till insikt och sitt för-
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hållningssätt till konflikten gjort denne till en deltagare istället för ett offer i det som skedde. 

Barnet hade utvecklat en copingstrategi som skyddade mot stressen (Währborg, 2002). 

2.1.4 Stress 
I Sverige har vår folkhälsa förbättrats de senaste årtiondena. Däremot har utvecklingen visat 

att individer upplever sig ha dålig hälsa. Det som påträffats i forskning är att en stor del av 

besvären är stressrelaterade och att stress är något som berör alla åldrar. Exempel på dessa 

besvär kan vara stress, oro, depression, ångest, trötthet ovisshet, hjälplöshet samt upplevelser 

av brist på kontroll. Stress kan vara både fysisk och psykisk. Tidigare forskning har pekat på 

att familjesituationer har stort inflytande för utvecklingen av stressrelaterade symptom. Det 

finns familjer som inte har tillfredsställande familjesituationer och i dessa familjer kan det 

uppstå olika stressorer. Stress kan leda till att individer utvecklar psykosomatiska besvär. En 

viktig komponent för stress är sömnen, sömn kan både vara ett skydd och en risk En skydds-

faktor mot stress kan vara goda sömnvanor. Befinner sig en individ redan i stress kan det vara 

en orsak till att sömnen istället störs (Währborg, 2002). 

  
Med psykisk stress menas om en individ inte har förmåga att hantera de påfrestningar som 

denne utsätt för (SOU, 2006:77). Det som är avgörande för stressgraden hos individen är be-

roende på vad denne utsätts för, hur denne upplever situationen och hur denne kan hantera 

situationen. Det innebär att stress handlar om egenskaper hos varje individ. Det handlar inte 

bara om hur man har det, utan det handlar även om hur man tar det (Währborg, 2002). 

2.2 Föräldrabalken  
Föräldrabalken, FB (SFS 1949:381), infördes 1950 i svensk lagstiftning och hade syftet att 

reglera rättsförhållandet mellan barn och deras föräldrar. 1989 antog FN:s generalförsamling 

Barnkonventionen som innefattar barns rättigheter som borde gälla för alla barn över världen. 

1990 ratificerade Sverige denna konvention vilket innebär att de har åtagit sig att implemente-

ra den folkrättsligt. Vissa artiklar i konventionen genomsyrar idag delar av vår lagstiftning 

(Barnombudsmannen, 2008). 1998 infördes, efter en vårdreform, i 6 kap FB portalparagrafen 

2a §. Detta för att regeringen ansåg att begreppet barnets bästa behövde klargöras. Kärnfrågan 

i portalparagrafen är att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid frågor angående vård-

nad, boende och umgänge. Denna portalparagrafs bestämmelser ska genomsyra hela kap 6 i 

FB. Det innebär att det inte finns något annat intresse som kan komma före barnets bästa, som 

exempelvis ett rättvisetänkande mellan föräldrar eller en förälders behov av kontakt med bar-

net (prop.2005/06:99). SOU 2005:43 berör begreppet rättvisetänkande, utredningen visar att 
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man bör tänka på att barn kan vara rädda att utrycka vad de egentligen tänker och känner, 

detta eftersom barn ofta är lojala och har en tendens att tänka rättvist (SOU 2005:43). Två 

andra paragrafer som även är av betydelse i detta sammanhang är 1-2 §§. Ovanstående tanke-

gångar och resonemang går tydligt att urskilja i följande paragrafer. 

 
1 § ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” 

(SFS 1983:47). 

  
2 § ”Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden 

åt en eller två förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år 

eller dessförinnan ingår äktenskap. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att 

barnets behov enl. 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn 

som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet 

får tillfredställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan 

skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vid-

tas.”  (SFS 1994:1433). 

  
2a § ”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 

eller hålls kvar eller annars far illa, och  

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”  (SFS 2006:458). 

2.2.1 Barns behov 
2a § säger att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och um-

gänge. Det finns ingen självklar och given innebörd av begreppet barns bästa. Begreppet kan 

betyda olika för olika individer. Ny kunskap och nya värderingar bidrar till att innebörden av 

begreppet barns bästa förändras kontinuerligt över tid (prop.2005/06:99). Barnets bästa är när 

man i varje enskilt fall tar hänsyn till både det fysiska och det psykiska välbefinnandet samt 

barnets utveckling. Det behövs en nyanserad helhetsbedömning där både kortsiktiga och lång-

siktiga effekter ska vävas in i varje individuellt fall (Ewerlöf, Sverne & Singer 2004). Det här 

leder till att bedömningen av vad som är barns bästa i varje enskilt fall, inte kan göras efter 

någon mall, de individuella omständigheterna måste räknas in för varje enskilt barn (prop. 

2005/06:99).  I doktriner till detta lagrum tar de upp nio grundläggande behov som ett barn 
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kan ha. Dessa behov bygger på den psykologiska och medicinska forskningen som tydliggjort 

vilka fördelar barn har av att växa upp i en bra och positiv miljö. Behoven bildar en utgångs-

punkt för vad som kan vara utmärkande för en sådan miljö (Ewerlöf m.fl., 2004, Sjösten, 

2003). 

• Barn har behov av omvårdnad och skydd. Ett barn behöver näring och föräldrar ska 

vaka över barnet så det inte utsätts för fara (Sjösten, 2003).  

• Barn har behov av människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till. Barn 

behöver bli erkända individer på sina egna villkor. De behöver känna att de är godtag-

na trots fel och brister. De behöver känna att de blir villkorslöst mottagna i världen 

(Sjösten, 2003). För att ett barn ska kunna utvecklas på ett positivt sätt behöver denne 

kärlek, men det är svårt att definiera begreppet kärlek. Ett exempel på en definition är 

att ett barn oavsett kön, ålder, utseende, talang, intelligens eller individuell personlig-

het ska accepteras (Ewerlöf m.fl., 2004).  

• Barn har behov av ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar. Avbrott i kontak-

ten med föräldrar kan innebära stora påfrestningar för ett barn. Barnet kan vid dessa 

avbrott känna sig övergivet vilket kan medföra en risk att barnets grundtrygghetskäns-

la kan bli störd. Barnet behöver också sina föräldrar för sin identitetsutveckling (Sjö-

sten, 2003). Genom stabilitet och varaktighet fylls barnets behov av trygghet. Ett äldre 

barn behöver sina föräldrar i sin identitetsutveckling, de använder sig av föräldrarna 

för att identifiera och imitera. Barns identitetsutveckling blir bäst om det har stabila 

emotionella band till sina föräldrar. Om dessa band inte finns kan det innebära en risk 

för ett barns personlighetsutveckling (Ewerlöf m.fl., 2004).  

• Barn har behov av att utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans. 

Barn har behov av att föräldrar ägnar intresse åt deras fysiska och psykiska utveckling 

(Sjösten, 2003). Ett barn behöver få vistas i en miljö som kan tillförsäkra barnets be-

hov av stimulans. Det kan exempelvis vara stöd och engagemang från föräldrarna un-

der deras skolgång och utbildning. Ett barn behöver även få utforska omvärlden och 

öva sig i samspel med andra (Ewerlöf m.fl., 2004) 

• Barn har behov av föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande. Föräldrar 

måste hindra sitt barn från att skada sig själv eller någon annan i omgivningen. Detta 

måste föräldrar klara av att göra utan att de tar avstånd från barnet och samtidigt behö-

ver de hänsyn till barnets känslor (Sjösten, 2003). Barn vill ha omedelbar tillfredsstäl-
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lelse och har samtidigt svårigheter med att åtskilja orsak och verkan, samt förstå kon-

sekvenserna av ett visst handlande (Ewerlöf m.fl., 2004). 

• Barn har behov av att de får känna sig behövda samt att få ta ansvar. Ett barn behöver 

för sin utveckling få känna att de har meningsfulla och lämpliga uppgifter utifrån dess 

mognad, dvs. att de ska klarar av att utföra uppgiften de blivit tilldelad. Detta för med 

sig att barnet känner sig delaktig och kan identifiera sig med vuxenvärlden. Barn be-

höver få lära sig att ta ansvar och fatta beslut, att med stigande ålder få ta större ansvar 

för sina personliga förhållanden och sitt eget handlande (Sjösten, 2003). 

• Barn har behov av att få påverka sin situation. Till skillnad mot barnen har föräldrar 

en större förmåga att inse konsekvenser av olika handlanden, det innebär att föräldrar i 

vissa situationer måste fatta beslut och ta ansvar. Trots detta är det viktigt att barn får 

vara med och påverka sin situation. Föräldrar behöver vara mottagliga för barns egna 

tankegångar och de måste även låta barnen ge uttryck för dessa och ta hänsyn till vad 

barnen har en åsikt om (Sjösten, 2003).  

• Barn har behov av att efterhand få frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna. För-

äldrar måste vara kapabla att visa respekt för barnets individuella personlighet, åsikter 

samt dess personliga integritet (Sjösten, 2003). Det är föräldrarnas uppgift att upp-

muntra barnets förmåga och vilja att uttrycka egna önskningar. För att barn i förläng-

ningen ska kunna utvecklas och bli självständiga individer behöver föräldrar acceptera 

att barn har behov av att frigöra sig från sina föräldrar (Ewerlöf, 2004).  

• Barn har behov av samhörighet med båda föräldrar även om dessa är i konflikt med 

varandra. Konflikter mellan föräldrar kan innebära stora påfrestningar för barnet och 

detta kan riskera deras utveckling. Ett barn ska inte behöva välja sida eller ta ansvar 

över dessa konflikter. Föräldrar måste respektera att ett barn känner tillhörighet och lo-

jalitet med båda sina föräldrar. Ett barn behöver i sådana svåra situationer kunna få 

hjälp att reda ut sina problem (Sjösten, 2003). 

  
Ovanstående behovsområden är inte de enda barn har, utan dessa är endast några grund-

läggande behov som föräldrar i första hand bör kunna tillfredsställa. Varje enskilt barn har 

rätten till ett liv, de har rätt att överleva och att utvecklas i positiv riktning (Ewerlöf m.fl., 

2004).  
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3. Resultat 
Vid användning av meningskategorisering, dvs. innehållsanalys delas innehållet i intervjuerna 

in i olika kategorier. För att få fram denna studies kategorier lästes intervjuerna flera gånger. 

Desto fler gånger de lästes tydliggjordes vilka likheter som fanns och vad som var mest ut-

märkande. Enskilda meningar bildade ett helhetsperspektiv och helhetsperspektivet gav för-

ståelse för de enskilda meningarna. Utifrån detta valdes 5 kategorier ut som belyser huvud-

dragen i intervjuerna och beskriver respondenternas upplevelser utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Under analysbearbetningen av det empiriska materialet framkom även andra 

resultatfynd som inte föll under studiens syfte och frågeställningar. Dessa redovisas i slutet av 

resultatdelen.  

 
Studien bygger på tre intervjuer; Lisa som är 16 år, Kalle 15 år samt Nina 20 år. Responden-

ternas namn är fingerade för att säkerställa konfidentialiteten. Samtliga respondenter bor i en 

liten stad i mellersta Sverige. Samtliga respondenters föräldrar har hela tiden haft boenden 

nära varandra, vilket har inneburit att de kunnat gå kvar i samma skola fast de haft växelvis 

boende. Detta har även inneburit att de bibehållit samma kamrater när de växlat mellan sina 

respektive boenden.  

 
Lisa går i nionde klass i grundskolan och är 16 år, hon har haft växelvis boende från att hon 

var sex-sju år.  Lisa har en fyra år yngre biologisk lillebror som även han har samma boende-

form som sin syster och de följs åt samma veckor. Lisas pappa har träffat en ny partner och de 

är gifta. Hans nya hustru har även två barn med sig från ett tidigare förhållande. De barnen är 

i samma åldrar som Lisa och hennes lillebror. Pappan och dennes hustru har inga gemensam-

ma barn. När Lisa och hennes lillebror bor hos sin pappa är det sex stycken familjemedlem-

mar sammanlagt. Lisas mamma har träffat en ny partner, de är sambos. Den nye mannen har 

inga barn från tidigare förhållande och paret har inga gemensamma barn.  När Lisa och hen-

nes lillebror bor hos sin mamma består familjen av fyra medlemmar.  

 

Kalle går i nionde klass i grundskolan och han är 15 år. Kalle har haft växelvis boende från att 

han började första klass på grundskolan. Kalle har två biologiska syskon, två yngre bröder 

som har samma boendeform som Kalle, de följs åt samma veckor. Kalles pappa har träffat ny 

partner och de är sambos och har inga gemensamma barn. Kalles styvmor har två barn från ett 

tidigare förhållande. Styvsyskonen är flickor, 15 och 18 år gamla, de bor i familjen varannan 
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helg. När alla familjemedlemmar är samlade i den familjen är de sju stycken. Kalles mamma 

har träffat en ny partner, de är gifta och har inga gemensamma barn. Kalles styvfar har två 

barn från ett tidigare förhållande, två flickor som är fem och sju år och de bor i familjen var-

annan vecka. När den familjekonstellationen är samlade, är de sju stycken.  

 
Nina är 20 år och bor i nuläget i eget boende. Ninas föräldrar skildes när hon skulle fylla 15 

år. Den första tiden bodde hon växelvis varannan vecka men efter ungefär ett år beslutades att 

hennes boendeintervall skulle ändras och hon började bo två veckor åt gången i respektive 

boende. När Nina skulle fylla 18 år beslutades det om att hon skulle bo på ett ställe, hos pap-

pa. När Nina var i samma ålder som Lisa och Kalle, bodde hon växelvis hos sina föräldrar. 

Nina har två biologiska yngre syskon, de är fem respektive åtta år yngre än henne. Samtliga 

barn bodde varannan vecka hos sina föräldrar vid den tidpunkten. När Nina senare började bo 

med tvåveckors intervaller bodde de biologiska syskonen fortfarande hos respektive förälder 

med varannan veckas intervaller. Ninas pappa levde ensam och träffade aldrig någon ny part-

ner. När familjen var samlad hos pappa var de tillsammans fyra stycken. Ninas mamma träf-

fade ny partner, de är sambos och har inga gemensamma barn. Ninas styvfar hade med sig 

fyra barn från ett tidigare förhållande. De var alla yngre än Nina och två av barnen var i sam-

ma ålder som hennes biologiska syskon och två av dem var ännu yngre. Styvsyskonen bodde 

även de varannan vecka och när hela familjen var samlade var de nio personer i familjen.  

3.1 Stress  
När barn utsätts för negativ stress under en längre tid kan det innebära att ett barn börjar må 

dåligt, vilket kan påverka deras utveckling. Av samtliga respondenter framkommer att de 

tycker att det är stressigt med växelvis boende. 

  
”Jag byter varannan vecka, vi byter på måndagar och det är väldigt stressande för man hinner inte 

mer än komma dit så ska man därifrån igen” (Lisa).  

 
”Det är jobbigt att bo en vecka på varje ställe, det känns inte riktigt som man bor på nåt av ställe-

na, man håller bara på att packa hela tiden” (Kalle).  

 
”[…] jag hann aldrig slå mig till ro… utan det vart alldeles för… sju dagar gick jättefort… så att 

det var väl därför jag sa ifrån… att jag ville vara två veckor istället” (Nina). 

 
Detta kan visa på att Lisa, Kalle och Nina upplever psykisk stress av att bo växelvis. Hur 

stressande detta är d.v.s. stressgraden, är svårt att säga något om. Detta beror på hur de upple-
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ver och hanterar sin egen situation. Trots att alla tre uppgav att de kände sig stressade av att 

byta bostad varannan vecka, verkar det ändå som om de hanterar och klarar av stressen på ett 

relativt bra sätt. Detta kan bero på att de utvecklat en copingstrategi som gör det lättare för 

dem att handskas med den stress de upplever. Hur man kan hantera olika kriser genom livet 

beror på vad man har för tidigare erfarenheter. Även fast de just nu kan hantera den psykiska 

stressen tämligen bra kan det ändå komma att leda till en utvecklingskris längre fram. Genom 

den stress barnen upplever kan de ha byggt upp en sårbarhet inför framtiden, ifall de ställs 

inför en liknande situation eller utsätts för psykisk stress på annat sätt. Det är inte säkert att de 

då kan hantera det de ställs inför lika lyckosamt på grund av tidigare erfarenheter. Det är inte 

bara det växelvisa boendet som kan bli psykiskt stressande för barnen utan även de konflikter 

som kan förekomma mellan föräldrarna.  

3.2 Konflikter  
Något annat som visat sig under studien och stödjer tidigare forskning är att barnen kan må 

dåligt av föräldrars konflikter, forskningen har kommit fram till att detta kan leda till stressre-

laterade besvär för barnen. Gällande föräldrars konflikter i den här studien har respondenterna 

olika erfarenheter och upplevelser. Lisas följande uttalande visar att det pågår konflikter mel-

lan hennes föräldrar, detta var också något hon uppgav var oerhört påfrestande. 

 
”Pappa hatar mamma helt plötsligt… en vacker dag bara… det har han inte gjort förut. Nu kan han 

inte ens gå på samma föräldramöten i skolan… eller utvecklingssamtal… jag måste ha två utveck-

lingssamtal” (Lisa). 

 

Den tidigare forskning som den här uppsatsen redovisat har visat att det inte är separationen 

och boendet som är det avgörande att ett barn mår dåligt, det är relationen mellan föräldrarna 

och deras affektiva tillstånd som har betydelse. Forskningen anger att det varken är bra eller 

dåligt med växelvis boende utan det beror på hur föräldrarna hanterar olika situationer. Lisas 

upplevelser av konflikterna bekräftar vad forskningen anger. Det kan dock vara olika hur ett 

barn hanterar olika konflikter vilket följande citat belyser;  

 
”Det är oftast mig och min bror bråken handlar om men jag orkar inte bry mig det där får dom skö-

ta själv” (Lisa). 

 

Lisas uttalande visar på att hon använder sig av en emotionsfokuserad copingstrategi då hon 

inte upplever att hon blir indragen i konflikter, hon undviker istället att beblanda sig i dessa. 

Lisa visar även upp att hon har ett starkt KASAM, vilket visar sig genom att hon kan hantera 
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spänningarna som finns mellan föräldrarna på ett sätt som för henne fungerar bra. Till följd av 

Lisas KASAM blir hennes tillvaro enklare då hon besitter en begriplighet i konfliktsituatio-

nerna, detta genom att hon inte låter sig bli inblandad då hon inser att hon inte kan göra något 

åt föräldrarnas konflikter. Lisa hanterar situationerna genom att låta föräldrarna ansvara för 

konflikterna själva. Lisa verkar också se en meningsfullhet i tillvaron, hon förstår att hon får 

tycka om båda sina föräldrar även fast hennes styvmamma inte accepterar att hon tycker om 

sin mamma. Detta kan åskådliggöras genom detta citat; 

 
”[…] så fort jag säger att jag tycker om mamma blir hon skitförbannad och börjar grina, då är hon 

ju så barnslig så jag blir ju… irriterad… jag blir bara arg” (Lisa). 

 
Ovanstående citat går även att koppla till ett av behovsområdena i FB, att ett barn har behov 

av att få och att få ge kärlek. Lisas styvmor accepterar inte att Lisa tycker om sin mamma. Om 

Lisa inte får detta behov tillgodosett på ett tillfredsställande sätt kan det innebära att hon ut-

vecklas negativt. Lisa säger att hon blir arg, men det kan även betyda att hon blir ledsen och 

sårad. Det kan hända att Lisas självkänsla påverkas negativt då hon inte får tycka om sin 

mamma, hon är ju en del av sin mamma och kan tro att hon inte heller är accepterad.  

 

Även Kalle upplever att det finns konflikter, men inte lika omfattande som i Lisas situation. 

Han berättar att han ibland upplever att föräldrarna bråkar. Han säger att bråken huvudsakli-

gen handlar om vem som ska göra vad av hans föräldrar. 

 
”När jag är hos pappa t.ex. är det han som gör allting och när jag är hos mamma är det hon som 

gör allting. T.ex. om mamma vill att pappa ska göra nånting när det är hennes vecka blir han arg 

och säger att det är hennes vecka, och om det är pappas vecka blir mamma sur” (Kalle). 

 
Kalle upplever att han ibland måste välja sida då hans föräldrar har konflikter med varandra. 

Genom Kalles förhållningssätt till konflikterna kan man uttyda att han har en problemfokuse-

rad copingtaktik, detta då han försöker att eliminera hotet genom att hålla med den förälder 

han är hos just då och på så sätt avtar konflikten för stunden. Detta går tydligt att se genom 

följande citat; 

 
”[…] alltså oftast håller man med den man är hos, för då slutar dom bråka” (Kalle). 

 

Tidigare forskning har angett att barn som måste välja sida kan uppleva svåra lojalitetskon-

flikter. Kalles uttalande bekräftar att han hamnat i lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar. Kal-

le kan enligt forskningen komma att utvecklas negativt där hans självkänsla kan bli påverkad 
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och hans identitetsutveckling kan skadas av dessa konflikter. Dessa två aspekter är mycket 

viktiga och kan vara avgörande för hur Kalle kommer att må i framtiden.   

 

Nina upplever inte i lika hög grad som Lisa och Kalle att det förekommer konflikter. Denna 

studie pekar på att det förekommer konflikter även fast hon inte upplever det så tydligt, vilket 

följande citat belyser; 

 
”Nej det kände jag inte och när dom någon gång tog upp någonting kunde jag faktiskt säga att det 

där får du prata med mamma om eller det där får du prata med pappa om… så till slut tog dom inte 

upp någonting för då insåg dom att jag ändå inte kommer att välja sida liksom” (Nina). 

 
Citatet visar att Nina undviker föräldrarnas konflikter genom en emotionsfokuserad copingst-

rategi. Detta är förmodligen inte Nina medveten om då hon inte upplever att föräldrarna har 

konflikter.  

 
Alla respondenter har uppvisat att de har olika strategier för att hantera olika situationer just 

nu, men det kan komma att ändras i framtiden. Om de utsätts för svåra påfrestningar under en 

lång tid kan de komma att utveckla stressymtom och respondenternas sårbarhet kan komma 

att påverkas, vilket i förlängningen kan påverka hur de hanterar situationer i framtiden. Tidi-

gare forskning har visat på att barn kan få fysiska problem när de är exponerade av föräldrars 

konflikter. Detta innebär att Kalle, Lisa och Nina löper risk att utveckla fysiska besvär då de 

har blivit exponerade. 

3.3 Komma till tals  
Enligt FB 6 kap. 2 a § ska barnens vilja beaktas, det är viktigt att barnen får vara med och 

påverka och fatta beslut om sin livssituation (Sjösten, 2003). Nedanstående citat visar att ing-

en av respondenterna kan dra sig till minnes att de blivit tillfrågade om hur de vill ha sitt bo-

ende;  

 
”Nej jag kommer inte ihåg,  jag tror att mamma och pappa var ganska sams om att det skulle vara 

varannan vecka” (Lisa). 

 
”Jag vet inte, jag kommer inte ihåg” (Kalle). 

 
”Nej det kommer jag inte ihåg… utan jag tror det föll sig rätt naturligt” (Nina). 

 

Att respondenterna inte fått komma till tals pekar på att de här familjerna inte tagit hänsyn till 

vad som står i lagen och vad varje barn har för individuellt behov.  
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I ovanstående citat framkommer att Lisa, Kalle och Nina inte fått komma till tals om sin bo-

endesituation. När de inte får komma till tals kan de uppleva att deras tillvaro inte blir me-

ningsfull. Utan meningsfullhet i livet kan respondenterna uppleva ångest och oro, de kan ock-

så uppleva känslan av övergivenhet. Detta kan i fortsättningen få konsekvenser för deras fy-

siska och psykiska hälsa. Två av respondenterna uttalade att de tycker det är viktigt att barn 

får komma till tals när det gäller deras boende; 

 
”[…] att låta barnen själv bestämma vart dom ska bo […]”. (Lisa) 

 
”Lyssna på barnen och låta barnen få komma och gå som dom vill […]”. (Nina) 

 

Detta visar tydligt att respondenternas rekommendationer och önskningar om hur ett växelvis 

boende ska se ut, delvis stämmer överens med FB:s bestämmelser. Detta visar sig då respon-

denterna tycker att det är viktigt att barn själva får vara med och bestämma om hur boendet 

ska se ut.  

 
Tidigare forskning belyser att det är viktigt att barn själva ska vilja bo växelvis för att det ska 

fungera. Detta visar även denna studie på. Nina skiljer sig från de andra två, då hon var posi-

tiv till växelvis boende och det visade sig att hon var den enda som hade fått komma till tals 

om sin boendesituation efter en tid. 

 
”[…] när mamma träffade en ny då kände jag att det blev för hattigt att byta varannan vecka så att 

jag sa att jag ville ha längre tid på varje ställe för att jag… det var alldeles för hattigt… jag hann 

knappt packa upp förrän jag skulle packa igen… då började jag att vara två veckor på varje stäl-

le…” (Nina). 

 

Nina kan p.g.a. att hon har fått komma till tals besitta högre KASAM än Lisa och Kalle. Detta 

genom att Nina har fått ge uttryck åt sin vilja och att föräldrarna hörsammat önskemålen.  

 

Lisas följande uttalande går att koppla både till FB 6 kap 2 a §, att hon inte fått komma till tals 

och till FB 6 kap. 1 §. I den sistnämnda paragrafen anges det att barn inte får utsättas för 

kränkande behandling, de ska respekteras för sin person och egenart.  

 
”[…] hos pappa kretsar allting kring pappa och hans fru och hennes barn… vi får bara följa med 

och vi får inte våran röst hörd… dom bryr sig bara om sig själv[…] Pappa lyssnar inte på vad jag 

tycker och tänker, han och hans fru bara kör över mig och min lillebror” (Lisa). 
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Att Lisa upplever sig överkörd kan likställas med kränkande behandling enligt FB. Detta skul-

le kunna påverka hennes psykiska hälsa. För Lisas självkänsla kan det vara viktigt att få 

komma till tals i olika livssituationer, hon kan behöva få känna att hon är en självständig indi-

vid som själv kan påverka sin egen tillvaro. Om Lisa får vara med och påverka sin existens 

kan hon utvecklas positivt till en trygg och självständig person.  Med inflytande över sitt eget 

liv kan det leda till att tillvaron blir enklare.  

3.4 Positiva konsekvenser med växelvis boende  
Något som var utmärkande under studien var att det endast var två av respondenterna som 

uppgav att de kunde uppleva positiva konsekvenser med ett växelvis boende; 

     
”[…] oftast är det jobbigt, men ibland är det bra för man får ju ha födelsedagar två gånger och jul-

afton två gånger och sånt” (Kalle). 

 

I intervjun med Kalle framkommer att han oftast tycker det är jobbigt med växelvis boende, 

men han har ändå förmåga att se de positiva sidorna. Detta kan visa på att Kalle har ett saluto-

gent reflekterande. Hans KASAM kan göra att han klarar situationen med växelvis boende 

bättre och kan se fördelar med det. Ett salutogent tänkande kan bidra till en bättre hälsa och 

förmåga att hantera utmaningar. Följande citat visar att Nina kan ha stark KASAM. Hon kan 

förvandla kaos och förvirring till ordning och klarhet genom att hennes föräldrar tillät henne 

att bo tvåveckorsperioder istället för varannan vecka hos respektive förälder. 

 
”När jag fick börja ha två veckor så kändes det mycket bättre och då fick jag ju också lite ensamtid 

med både mamma och pappa […] banden har växt sen dom flyttade isär, det är då man liksom har 

sett att det här är pappa och det här är mamma… förut har man sett dom som en nästan… men nu 

blir det ju så att jag går till båda två om det skulle vara nånting” (Nina).  

 
”[…] jag tror nog att jag tyckte det var lite jobbigt när dom kom in fyra stycken nya barn plus att 

mamma träffade en ny, men ju mer åren har gått nu… nu tycker jag det bara är härligt… idag gör 

jag inte någon skillnad på mina helsyskon och hans barn, nu är dom som mina syskon” (Nina). 

 

Det första citatet här ovan visar också på att föräldrarna har låtit Nina få komma till tals och 

respekterat hennes önskningar. Detta kan ha bidragit till hennes nuvarande positiva inställ-

ning, som det andra citatet påvisar. Det kan också visa på att hon fått en bättre emotionell re-

lation med båda sina föräldrar genom deras lyhördhet. Ninas upplevelse bekräftar vad tidigare 

forskning visat angående att barn som har växelvis boende har bra relation till båda föräldrar-

na. Ninas föräldrar har tagit hänsyn till och anpassat sina föräldraförmågor till Ninas indivi-
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duella behov, vilket kan ha bidragit till att Ninas självkänsla och personlighet har utvecklats 

på ett positivt sätt. Genom föräldrarnas förhållningssätt har Nina även haft bra förebilder un-

der sin identitetsutveckling och Nina kan ha utvecklats till en självständig individ som står 

bättre rustad för framtida utmaningar. Ninas psykiska hälsa kan genom föräldrarnas försorg ha 

blivit stärkt för eventuella påfrestande händelser i framtiden. 

3.5 Negativa konsekvenser med växelvis boende  
Lisa kunde inte urskilja något positivt, hon uppger flera gånger att det är väldigt jobbigt att ha 

ett växelvis boende vilket följande citat visar på; 

 
”Det kunde ha varit bättre faktiskt […]” 

”Det är jobbigt och väldigt stressande” 

”Det är jobbigt, ingen annan har ju så… varför måste jag ha det då” (Lisa).  

 

Det framkom under intervjun att Lisa bott växelvis under 10 års tid och att hon bara upplevde 

det som jobbigt och stressande. Detta skulle kunna få konsekvenser för henne i framtiden då 

hon varit utsatt för långvarig stress. Citatet pekar också tydligt på, som tidigare nämnts, att 

inte Lisa får komma till tals om hur hon vill ha sitt boende, dvs. att föräldrarna inte hörsam-

mar vad Lisa har för individuella behov enligt FB 6 kap. 2 a §. I framtiden skulle detta kunna 

leda till sämre hälsa samt stressrelaterade och psykiska besvär för Lisa. 

 
Samtliga respondenter uppger att det är påfrestande med växelvis boende och att en av orsa-

kerna är att de ständigt behöver packa om väskan och flytta varje vecka. 

 
”Det är ju för att man inte känner att man har ett hem riktigt… om någon frågar var man bor måste 

man ju säga tusen olika saker… alltså gatunamn och så… man känner inte riktigt att man bor på 

ett ställe” (Lisa). 

 
”Det känns som om man ständigt är på väg nånstans, oftast är det jobbigt, när man hela tiden ska 

hålla på att packa och man glömmer grejer på det andra stället” (Kalle). 

 
”Nej först tyckte jag väl att det var rätt roligt… sådär att ja ja nu fick man packa sin väska och så-

där men sen blev det bara jaha nu är det bara att packa den här väskan igen… Jag hann knappt 

packa upp den och sen blev det bar sådär… jaha … nä… nu ligger dom där sakerna i tvätten hos 

pappa och dom vill ju jag ha ikväll och jag är ju hos mamma… Så det blev lite sådär att… Ja då 

blev det lite jobbigt… därför att när man är tjej i tonåren… man ska ha så mycket grejer och… det 

är så mycket att dra på … en massa smink och det var hårprodukter och… ja…” (Nina). 
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Dessa citat pekar tydligt på att samtliga barn i undersökningen upplever stress med ett växel-

vis boende. Respondenterna uppger främst att det är det ständiga packandet av väskor som är 

stressande. Stress kan för barn innebära en känsla av oro, depression, ångest, trötthet ovisshet, 

hjälplöshet samt att de kan känna brist på kontroll. Forskning har även belyst att det kan upp-

stå psykosomatiska symptom om en individ utsätts för stress. Detta är något som gör att de 

här barnen befinner sig i en riskzon att utveckla psykosomatiska besvär. 

   
Enligt doktriner till FB anges att det är viktigt att barn både får och kan få ge kärlek, samt att 

de har stabila och emotionellt varaktiga band till sina föräldrar. Nedanstående citat visar att 

Lisa inte får detta behov tillgodosett av sin pappa; 

 
”Mamma visar hela tiden att jag är värd någonting och så… men pappa… ibland är han såhär… 

frånvarande… och liksom inte bryr sig typ… Ibland känns det stabilt och ibland inte när det gäller 

pappa. Med mamma känner man det hela tiden” (Lisa).  

 
Oavsett om ett barns föräldrar har separerat eller bor tillsammans har barnet enligt lag, rätt att 

få sina behov tillgodosedda av sina föräldrar.  Lisa uttrycker här att hon upplever pappan som 

frånvarande samt att stabiliteten varierar. Om Lisa inte känner att hon har ett stabilt och var-

aktigt förhållande till sin pappa kan det leda till att hon upplever en otrygghet. Under identi-

tetsutvecklingen är båda föräldrarna viktiga som förebilder och om de emotionella banden till 

föräldrarna inte är stabila eller om föräldrarna är frånvarande, kan det leda till en risk för att 

Lisas personlighetsutveckling störs. Barn har också behov av att föräldrar ägnar intresse åt 

dem, enligt ovanstående citat visar det på att pappan inte finns där för Lisa när hon behöver 

honom då han upplevs som frånvarande. Även Lisas behov av att kunna få påverka sin situa-

tion eftersätts, Lisa behöver få ge uttryck för sina åsikter och tankegångar och det är en föräl-

ders uppgift att uppmuntra till detta för att Lisa ska kunna utvecklas till en självständig indi-

vid.  I ett växelvis boende kan det vara svårt att barns behov blir tillgodosedda om en förälder 

inte har förmågan att tillgodose vissa behov. När föräldrar lever tillsammans kan det vara så 

att den andre föräldern täcker upp den enes svaga sidor och på så sätt får barnet ändå sina be-

hov tillgodosedda även om någon av föräldrarna besitter en oförmåga. Detta kan försvåras vid 

ett växelvis boende om föräldrarna har konflikter och svårigheter att samarbeta.  

 

Ytterligare något som kom upp under intervjuerna hos två av respondenterna, var att i det 

boendet där man delade rum med sina styvsyskon blev också sömnen sämre. Det framkom 
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även att respondenterna inte själva fått välja vem de ska dela rum med, det var de vuxna som 

bestämde vilka som skulle dela rum. 

 
” […] jag känner inte riktigt att jag har något privatliv hos pappa… jag delar rum med min pappas 

frus dotter där… så jag känner inte att jag har något privatliv där, dom lägger sig i allt jag gör” 

(Lisa). 

 
”Det är jobbigt för att vi alltid är så många. Det känns som bäst när vi har mammavecka för då har 

jag eget rum. Helst skulle jag velat ha ett eget rum på båda ställena så man har nånstans att ta vä-

gen när man vill vara för sig själv” (Kalle). 

   
”Ja då fick vi dela rum… så jag och en av hans tjejer då… vi delade rum eftersom vi var tjejer 

[…]” (Nina).  

 
Föräldrar ska visa respekt för barnens individuella personligheter och deras personliga integri-

tet. Ovanstående citat visar på svårigheter att ta hänsyn till varje barns individuella behov. I 

stora familjer kan det vara svårt att hitta sitt eget ostörda utrymme då flera syskon behöver 

dela rum för att få plats. Det här skulle kunna innebära att barns behov av att efterhand få fri-

göra sig för att kunna utvecklas och bli självständiga individer senareläggs. 

 
”Jag sover väl inte riktigt bra, jag är mer orolig när jag är hos pappa” och ”Hos mamma sover jag 

jättebra för då har jag eget rum, det är tystare där. Men hos pappa är det sådär, ibland bra och 

ibland dåligt.[…] eftersom vi är så många och alla har olika tider när man ska vara hemma så vak-

nar man ibland när någon kommer eller lägger sig senare” (Kalle).  

 

Även dessa citat kan kopplas till stressorer för respondenterna. Som tidigare nämnts är söm-

nen mycket viktig. Orsaken till att respondenterna sover sämre i ett av hemmen kan vara för 

att de upplever stress i just det boendet. Stressen kan bero på olika saker, exempelvis att dela 

rum eller att det förekommer konflikter i det hemmet. Om barn upplever detta kan det bero på 

att de inte fått komma till tals om hur de vill ha det i respektive boende och att de vuxna inte 

lyssnat till varje ungdoms individuella behov. Ett barn behöver få vara med och påverka sin 

egen situation för att denne ska utvecklas på ett positivt sätt.    
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3.6 Andra intressanta fynd  
Det har även framkommit andra fynd som inte faller under studiens syfte och frågeställningar, 

men som kan vara av ansenlig betydelse för hur barn upplever sin tillvaro vid växelvis boen-

de.  

3.6.1 Styvfamiljer 
Respondenterna hade olika erfarenheter av sina respektive familjer. Endast en av responden-

ternas föräldrar levde som ensamstående, resterande föräldrar hade ingått nya förhållanden. I 

de familjer där föräldrarna hade ingått nytt förhållande förekom styvsyskon i alla fall utom ett. 

Barn behöver stabila och emotionella band till sina föräldrar under deras identitetsutveckling. 

Avbrott i relationen med en förälder kan medföra stora påfrestningar för en ungdom. En ung-

dom har inte samma livserfarenhet och barn behöver även känna att föräldrarna ägnar intresse 

åt dem, de behöver få vistas i en miljö där barnet blir stimulerad genom olika former av stöd 

från sina föräldrar. Lisa uppger flera gånger under intervjun att hon upplever att pappan blivit 

förändrad efter att han träffat en ny partner. Hon uppger under samtalet att hon inte känner 

någon samhörighet med honom och hon upplever att pappan är frånvarande. Följande citat 

visar på att banden mellan far och dotter kan ha störts efter att en ny partner introducerats.  

 
”Jag tycker inte om pappas nya fru, hon styr liksom pappa… han har förändrats så himla mycket 

sen hon kom in i bilden” (Lisa). 

 

I tidigare studier framkommer att det kan bli mer stressande för ett barn om inte relationen 

med föräldern är tillfredsställande. Detta kan leda till att barnet får sämre hälsa. Barn är mer 

psykologiskt sårbara än vuxna och har därför olika förmågor att lösa kriser, detta beror på hur 

utvecklad deras sårbarhet är. Barn har inte hunnit få samma erfarenhet som vuxna. Lisas utta-

lande kan vara ett tecken på att hon upplever sig stressad då relationen med pappan har för-

ändrats. Det kan vara så att pappan ägnar mindre tid åt Lisa efter att han gått in i ett nytt för-

hållande. Detta kan upplevas frustrerande och påfrestande för Lisa och hennes uttalande kan 

innebära att hon inte känner att hon får sitt behov av föräldrastöd tillgodosett från sin pappa. 

Lisa befinner sig samtidigt i en känslig ålder, hon kan genomgå en livskris parallellt med det 

växelvisa boendet och kan därför vara mer psykologiskt sårbar.  
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3.6.2 Respondenternas rekommendationer 
När studiens intervjuer genomfördes var det mycket påtagligt att barnen inte hade några svå-

righeter att lämna rekommendationer och råd. Samtliga respondenter hade bestämda uppfatt-

ningar om hur de ansåg att ett växelvis boende skulle se ut. Svaret på frågorna om rekommen-

dationer kom väldigt kvickt och det fanns ingen tvekan. Detta är något som kan synliggöras i 

följande citat, där det även framgår att det inte fanns några pauser i deras svar.  

 
”Att föräldrar inte ska bråka med varandra, att låta barnen själv bestämma vart dom ska bo. Att 

föräldrar ska göra allt för att barnet ska må bra och dom ska lyssna och respektera barnet” (Lisa). 

 
”Det är ju lite drygt med andra syskon, alltså inte ens egna syskon. Varje barn skulle få ha ett eget 

rum och man ska få bestämma själv vart man vill bo. Man skulle få ha mer saker på varje ställe så 

man slipper packa hela tiden. Föräldrar ska inte bråka, det är jobbigt med bråk. Jag skulle vilja bo 

längre tid på varje ställe, typ två tre veckor på varje ställe. Det skulle inte vara lika stressigt, för 

annars hinner man bara komma in i det så ska man byta igen” (Kalle). 

 
”Lyssna på barnen och låta barnen få komma och gå som dom vill, inte det här att om du är hos 

pappa så är du hos pappa och tvärtom. Låta barnen få egentid med sina biologiska föräldrar. Sen 

tycker jag att dom vuxna inte ska gå för fort fram när någon dom träffar en ny partner. Om det går 

för fort är det lätt att skylla separationen på den nye partnern, vilket kan göra att man som barn hy-

ser agg mot den nye partnern istället” (Nina). 

 

Enligt den tidigare forskningen som redovisats, kan barn ha en huvudsaklig trygghetsperson 

och även fast föräldrar är överens om boendeformen är det inte alltid självklart att det är den 

bästa lösningen för barnet. Detta skulle de två första citaten kunna bekräfta, Lisa och Kalle 

uppgav att de inte var nöjda med hur boendeformen såg ut. Det kan vara så att deras huvud-

sakliga trygghetsperson bestod av endast en av föräldrarna. I tidigare forskning betonas att det 

är viktigt för barn att kunna känna sig hemma hos sina respektive föräldrar och få ha ett eget 

revir där de kan dra sig tillbaka. Detta är något som Kalle bekräftar i sitt uttalande här ovan, 

hans rekommendationer om att få ha ett eget rum. Även Lisa bekräftar vad tidigare forskning 

pekat på samt vad Kalle uppger i sina rekommendationer, då hon uttalade att hon inte kände 

att hon hade något privatliv hos sin pappa. Vidare anser de också att det är viktigt att föräld-

rarna ska vara lyhörda och visa respekt för barnens egna individuella behov. Det framkommer 

även att de tycker det är viktigt att föräldrar samarbetar och håller sams, detta går även att 

finna i FB:s förarbeten där det framgår att konflikter mellan föräldrar kan riskera barns ut-

veckling.  
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3.7 Sammanfattning 
Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur barn upplever ett växelvis boende och de 

olika konsekvenserna som kan följa med. Studien ville fånga upp och skapa insikt om barns 

olika behov och samtidigt se om behoven blev tillgodosedda. Avsikten med studien var även 

att utifrån vissa begrepp inom kristeorin försöka få en uppfattning om vad barn kan ha för 

förutsättningar att hantera sina olika livssituationer. För att besvara syftet med studien bröts 

det ned i flera olika frågeställningar; Upplever barn att de får sina grundläggande behov till-

godosedda, med utgångspunkt från FB? Upplever barn att de själva fått komma till tals vid 

beslut om deras boende? Upplever barn att det är stressigt med växelvis boende? Upplever 

barn som har växelvis boende att det finns konflikter mellan föräldrarna? 

3.7.1 Stress 
Studiens resultat har märkbart påvisat att samtliga respondenter upplever stress med ett växel-

vis boende. Det har också framkommit att respondenterna själva tror att det skulle vara mind-

re stressigt med längre bointervaller. Negativ stress kan påverka deras utveckling om de inte 

har utvecklat en copingstrategi där de kan hantera stressen relativt bra, studien visar på att 

respondenterna hade olika copingstrategier. De kan dock ha byggt upp en sårbarhet inför 

framtiden p.g.a. den psykiska stressen de blir utsatta för genom föräldrarnas konflikter och det 

växelvisa boendet.  

3.7.2 Konflikter 
Studien visar på att det förekommer konflikter i samtliga familjer även fast respondenterna 

upplever dem olika. Föräldrarnas konflikter kan leda till att respondenterna kan utveckla 

stressrelaterade besvär. Resultaten visar även på att föräldrars konflikter får respondenterna 

att hamna i svåra lojalitetskonflikter som kan leda till att de utvecklas negativt. 

3.7.3 Komma till tals 
Ingen av respondenterna kunde dra sig till minnes att de blivit tillfrågade om hur de ville ha 

sin boendesituation då föräldrarna separerade, vilket kan peka på att föräldrarna har beslutat 

boendefrågan utan att fråga om barnets inställning. En respondent fick efter en tid komma till 

tals  angående boendeformen, det resulterade i att hon fick en bättre relation till båda sina för-

äldrar. Rekommendationer som respondenterna lämnade visade att de tycker det är viktigt att 

varje enskilt barn får vara med och besluta om sin boendeform och att föräldrar bör lyssna på 

och respektera barnens vilja. 
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3.7.4 Positiva konsekvenser med växelvis boende 
Studien visar tydligt att de negativa konsekvenserna upplevs som betydligt fler än vad de po-

sitiva konsekvenserna gör. Två av respondenterna uppgav att de kunde uppleva positiva kon-

sekvenser med ett växelvis boende. Det kan leda till att de i framtiden har en bättre hälsa och 

förmåga att hantera utmaningar. 

3.7.5 Negativa konsekvenser med växelvis boende 
Resultaten av studien visar även att barnens behov inte alltid blev tillgodosedda på ett till-

fredsställande sätt. Detta är i så fall inte i enlighet med lagstiftningen och det kan även leda 

till att självkänslan och personligheten utvecklas negativt. Två av respondenterna påtalade 

tydligt att de ville ha en annan boendeform, vilket föräldrarna inte hörsammat, vilket kan leda 

till att deras tillvaro inte upplevs som meningsfull. Detta kan i förlängningen få konsekvenser 

för deras fysiska och psykiska hälsa. De negativa konsekvenserna kan leda till att responden-

terna kan känna kaos och förvirring istället för ordning och klarhet beroende på vilket 

KASAM var och en besitter. 

3.7.6 Andra intressanta fynd 
Förutom resultaten som redovisar studiens syfte har även ytterligare fynd påträffats. Resultat 

visar på att barn kan uppleva att deras föräldrar blir förändrade när nya partners introducerats. 

Resultaten visar även på att varje barns individuella behov är svåra att tillfredsställa i de nya 

familjekonstellationer som bildats, dvs. styvfamiljen. I utvidgade familjekonstellationer blir 

det mindre tid över för varje barn då föräldrarnas tid måste delas med styvsyskon. Om en för-

älder upplevs som ointresserad av barnet, kan det i förlängningen bidra till att barnet utvecklar 

en sårbarhet. Barnen kan även känna sig kränkta när de inte får den uppmärksamhet de har 

behov av.  

 
Samtliga respondenter ville lämna vägvisande rekommendationer angående växelvis boende. 

Förutom att komma till tals nämndes att ”egentid” med de biologiska föräldrarna var av stor 

betydelse och de belyste hur viktigt det är att föräldrar kan hantera sina eventuella konflikter 

utan att barnen blir utsatta.  
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4. Diskussion 
Att barn upplever en kris när föräldrar separerar är rätt så självklart. Barns trygghet är famil-

jen. Det behöver dock inte leda till en katastrof om föräldrar kan sätta sina barn i främsta 

rummet. Om föräldrar kan kommunicera och samarbeta kan de istället vara goda föräldrar för 

sina barn och förmedla att även om världen rämnar kan man klara det genom att lösa och be-

arbeta krisen istället. Problemet med separationen mellan föräldrar som har barn tillsammans 

är att de har föräldraskapet kvar även fast de separerar från varandra som ett par. Föräldraska-

pet är inte något som går att separeras från. Par som har barn tillsammans kommer fortsätt-

ningsvis att ha ett livslångt förhållande även fast de separerat från varandra. Gemensam vård-

nad efter separationer innebär att föräldrar måste kunna samarbeta. När man lever i en kärn-

familj behöver inte föräldrar alltid vara överens om grundregler eller visa varandra ömsesidig 

respekt samt vara flexibel. Detta kanske inte ifrågasätts när man fortfarande lever kvar i en 

kärnfamilj. Däremot kan det ställas mot sin spets när separationen blivit ett faktum. Det ställs 

större krav på föräldrar vid barns växelvisa boende än vad som görs på föräldrar i en kärnfa-

milj. Är detta något som föräldrar är förberedda på när de beslutar om att barnen ska bo väx-

elvis? Föräldrar har ett stort ansvar över att deras barn ska kunna må bra. Om föräldrar har ett 

rättvisetänkande har de inte tagit med ett barnperspektiv då varje individ har olika behov. 

Barnen kan dessutom hamna i djupa och svåra lojalitetskonflikter om inte föräldrarna sätter 

barnen främst, före deras egna konflikter. Växelvis boende kan vara en bra lösning för många 

familjer, men långt ifrån för alla.  

 
När vi ser tillbaka på studiens syfte som var att fånga upp barns egna upplevelser om växelvis 

boende, anser vi att detta är uppfyllt. Vi har utifrån studien skapat en viss förståelse för hur 

barn kan uppleva ett växelvis boende. För att nå upp till vårt syfte intervjuade vi två barn som 

har växelvis boende samt en ung vuxen som nyligen haft växelvis boende. Vi anser även att 

våra frågeställningar, som presenteras i studiens resultatredovisning och analys, har blivit be-

svarade genom att vi brutit ner varje frågeställning till mindre enheter och därmed fått grund-

liga svar på dessa. Respondenterna har uppvisat både likheter och skillnader jämfört med var-

andra. Studiens resultat visar likheter med tidigare forskning inom området, men har även 

fångat upp andra fynd. Enligt lag ska föräldrar tillgodose barnens individuella behov och 

lyssna på barns vilja när det gäller boendefrågor. Om en förälder inte har förmåga att tillgodo-

se ett barns behov och på det sättet missbrukar sitt ansvar är denne olämplig som vårdnadsha-

vare. Hur vanligt är det egentligen att barnen får komma till tals? Om de kommer till tals, sä-
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ger barnen verkligen vad de känner, har de ett rättvisetänkande eller väljer de den enklaste 

utvägen för att inte skapa eller späda på eventuella konflikter? Vi håller definitivt med om det 

som tidigare forskning påpekar; att man måste i mycket större utsträckning beakta barnper-

spektivet och lyssna till vad barnen har att säga än vad man gör i dagens läge. Det är självklart 

med hur det ser ut i teorin, men fungerar det i praktiken? Är växelvis boende till för föräldrar 

eller för barnen? 

 
Att barn har växelvis boende efter föräldrars separationer har blivit allt vanligare. Vi har re-

flekterat över om detta även går att se ur ett genusperspektiv? Tidigare forskning har visat att 

det var vanligt i början av 1900-talet att männen fick vårdnaden om barnen efter föräldrasepa-

rationer. Kvinnan har ofta setts som förlorare i samhället och många av de gamla könsrolls-

mönstren lever kvar i dag. Det har dock skett ett paradigmskifte i samhället då samhällets 

normer har påbörjat en förändring. Kvinnans ställning i samhället har gått från att vara präg-

lad av orättvis maktfördelning till att kvinnan ska bli mer jämställd mannen. På senare tid har 

statistik visat att det oftast är kvinnan som fått vårdnaden om barnen efter föräldraseparationer 

och att det är männen som kommit att bli förlorare. De konservativa maktstrukturerna i sam-

hället har rubbats och blivit omvända. Kvinnan är inte längre lika beroende av mannen som 

tidigare och kan därmed klara sig på egen hand. I dagens samhälle kan kvinnor och män ha 

börjat hamna på samma nivå, kan det vara detta som gjort att det förekommer fler föräldrase-

parationer och att det har blivit en bidragande orsak att det förekommer olika boendekonstel-

lationer för barn och ungdomar i större utsträckning idag?  

 
På senare tid har det även vuxit fram ytterligare nya samhällsstrukturer och där man går steget 

längre i ett genusperspektiv. I nuläget diskuteras att föräldrar ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter oavsett kön, att man är förälder oavsett kön. Statistiken visar att det blivit allt 

vanligare med gemensam vårdnad och växelvis boende.  Kan de gamla könsrollsmönstren 

dock leva kvar och bidra till upphov av föräldrakonflikter, där det är barnen som blir förlora-

re? Kan det vara så att ett växelvis boende skulle kunna innebära att ansvaret för barnen är en 

fråga om jämställdhet mellan föräldrarna och inte en fråga om vad som är bäst för barnen? 

 

Att respondenterna upplevde stress med växelvis boende anser vi är begripligt. Samtliga re-

spondenter uppgav att de upplevde att de alltid var på väg någonstans och att det hela tiden 

kändes som de höll på att packa väskan. Kan det vara så att barn som har ett växelvis boende 
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aldrig kommer till ro och har en fast punkt, är det väskan som har blivit den fasta punkten i 

tillvaron?  

 
Föräldrars konflikter kan försvåra för barnen att må bra och utvecklas positivt. Det har visat 

sig att barnen ofta får sitta i kläm mellan sina föräldrar. Barn måste få känna att de kan få äls-

ka båda sina föräldrar vilket de kanske inte får utlopp för om det är så att föräldrar befinner 

sig i konflikt med varandra. Vår inställning angående växelvis boende för barn är att det inte 

ska finnas några konflikter mellan föräldrarna för att det ska fungera och bli bra för barnen. Vi 

anser att föräldrar behöver förstå att de kompletterar varandra istället för att de eventuellt kon-

kurrerar mot varandra. Båda föräldrarna behövs för barnens utveckling, de besitter olika för-

mågor och komponenter av vad barnen behöver. Detta är något som alla föräldrar måste bli 

medvetna om, vare sig de lever i en kärnfamilj eller har separerat.  

 
Vi anser att det är oerhört viktigt att barnen får komma till tals när det gäller att ha inflytande 

över sitt eget liv. Om ett växelvis boende förordnas mot barnens vilja, eller mot en förälders 

vilja, kan det inte heller fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi tror att växelvis boende är 

något som alla inblandade parter i familjerna ska vara överens om för att det ska fungera. 

Även fast barnen är positiva till en början med ett växelvis boende kan det efter ett tag komma 

att förändras. Föräldrar behöver vara uppmärksamma och lyhörda för barnens vilja och upp-

datera sig kontinuerligt på vad barnen egentligen vill. 

 
Utifrån att det tydligt framkommit under studien att barnen upplever övervägande negativa 

konsekvenser med växelvis boende, reflekterar vi över om det verkligen är till barnens bästa 

att bo växelvis. Om barnet upplever att det är negativt och stressande med den boendeformen 

torde det inte heller vara en fördel för dem att bo växelvis. Har det skapats ett rättvisetänkande 

mellan föräldrarna som avgör om barnen ska bo växelvis? Begrepp som använts i studien är 

”mammas vecka” och ”pappas vecka”, är det inte dags att dessa begrepp försvinner och er-

sätts med ”barnets veckor” i stället? 

 
Det kan tyckas vara en svaghet att studien endast använt sig av tre respondenters medverkan-

de, men vi anser oss ändå ha fått fylliga svar på våra frågeställningar. Tanken med undersök-

ningen var att skapa en förståelse av respondenternas upplevelser istället för att få ett genera-

liserbart resultat. Styrkan i studien är att den visar att det är angeläget med mer forskning 

kring hur barn själva kan uppleva ett växelvis boende. Mycket av den tidigare forskningen har 
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gjorts under 80-talet och är ett fundament för nutidens forskning. Nu har det gått ytterligare 

nästan 30 år och familje- och samhällsstrukturerna kan se annorlunda ut i nuläget eftersom 

samhället ständigt utvecklas. Familjestrukturerna kan se annorlunda ut idag då familjerna haft 

en tendens att bli mer utvidgade. 

 
Vi har under studien många gånger reflekterat över de fynd som framkommit. När en förälder 

introducerar en ny partner kan det behöva ske mycket sakta och stegvis. Ömsesidig respekt 

för varje persons integritet är en viktig ingrediens. Om individer upplever att de inte får kom-

ma till tals om sin livssituation, kan det leda till att denne känner sig kränkt. Barn kan behöva 

mer tid på sig att anpassa sig till en styvförälder, bara för att föräldern tycker om den nya fa-

miljemedlemmen/familjemedlemmarna är det inte en självklarhet att barnet gör det.  Det är 

viktigt att alla familjemedlemmar tas med i beslutet om att flytta under samma tak om det ska 

fungera i förlängningen. Med en känsla av ett medbestämmande går det att undvika att någon 

känner sig ”överkörd”. Varje enskild individ har sina egna behov som hänsyn behöver tas till 

för att det ska fungera. Är det även så att det växelvisa boendet kan se annorlunda ut nu jäm-

fört med vad det gjorde för några år sedan. Har familjekonstellationerna utvidgats ytterligare 

idag? Förr kunde en styvfamilj ha varit mer begränsad, exempelvis med endast en styvföräl-

der då det kanske var vanligare att barnen bodde endast på ett ställe istället för växelvis. Med 

färre individer inblandade kan det ha inneburit mindre negativa konsekvenser och därmed 

färre individer att ta hänsyn till. I dagens samhälle när kärnfamiljen splittras och föräldrarna 

träffar nya partners och skaffar barn tillsammans, bildar de på så sätt nya system och subfa-

miljer till den ursprungliga kärnfamiljen. När barnen bor växelvis i de nya systemen innebär 

det att många nya människor kommer in på samma gång och tar utrymme. Kan barnet upple-

va att det inte hör hemma någonstans och att de blir förpassade eftersom både mamma och 

pappa har nya familjer. De i sin tur kan ha med sig barnkullar från tidigare förhållanden och 

senare skaffar man eventuellt fler barn tillsammans. Vad kan det ha för påverkan för barnens 

behov att bli sedda individuellt med sina egna unika behov? I de olika styvfamiljerna finns 

även många andra inblandade att ta hänsyn till. Det kan röra sig om mor- och farföräldrarna, 

styvsyskon, styvmödrar och styvfäder etc. Vem tar då ansvaret för att varje barns vilja ska 

värderas individuellt? I jakten på att få till den perfekta styvfamiljen där allt fungerar, läggs 

ansvaret kanske över på varandra och ingen tar något huvudansvar och ser till att barnens oli-

ka individuella behov blir tillfredställda. Kan barn uppleva sig bortglömda i de nya och vida 

familjekonstellationerna? 
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Andra fynd som studien påvisat är att samtliga respondenter önskade mer ”egentid” med sina 

biologiska föräldrar. Barn behöver sina föräldrar för sin identitetsutveckling, det borde vara 

en rättighet för varje barn att få ha ”egentid” med sina biologiska föräldrar. Detta innebär att 

det inte ska göra någon skillnad för barnen om de lever i kärnfamiljer eller i styvfamiljer, det 

borde vara en skyldighet för varje förälder att ge barnen ”egentid”. När man bildar familj åtar 

man sig ett livslångt ansvar, barn har behov av ett stabilt och varaktigt förhållande till sina 

föräldrar. Denna relation är inte något som automatiskt avslutas när barnet blir myndigt, ett 

barn kan behöva stöd även långt in i framtiden. Fynden visade även påtagligt att varje respon-

dent tyckte att barn skulle få vara med och bestämma, att deras röster skulle bli hörda angåen-

de deras livssituationer. Barnen är kanske de som påverkas mest när föräldrar väljer att sepa-

rera och det borde vara en självklarhet att de då ska få vara med och bestämma. De har inte 

valt att separera från sina föräldrar, det är föräldrarna som valt att separera från varandra.      

 
Vi anser att det är viktigt att samhället är med och hjälper till att fånga upp familjer där det 

pågår konflikter. Det hjälper inte att exempelvis bara en av föräldrarna samarbetar, de måste 

samarbeta tillsammans, annars kan det skapa svåra lojalitetskonflikter för barnen, vilket kan 

leda till psykisk ohälsa. Kommunikationen mellan föräldrar är viktig, om de inte kommunice-

rar med varandra går det aldrig att förändra något till det bättre. Konflikter är svåra att lösa 

utan kommunikation. Samhället skulle kunna vara behjälplig med fler möjligheter till stöd för 

att lösa föräldrars eventuella konflikter. Om samhället i ett tidigt skede kan gå in och arbeta 

preventivt i dessa familjer skulle det kunna leda till att fler barn får må bra i ett växelvis bo-

ende. I vårdnadstvister lyssnar myndigheter på hur barn vill ha sitt boende, men hur är det i 

andra familjer där det inte går så långt som till vårdnadstvist? Ska kanske samhället börja göra 

utredningar när föräldrar separerar och tar beslut om växelvis boende för barnen? Detta för att 

försäkra sig om att varje enskilt barn får leva under goda förhållanden och utvecklas i en posi-

tiv rikting, där varje barns individuella behov tillgodoses. Vi anser att detta är ett omfattande 

och angeläget område för fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 
 

Halvstrukturerade frågeteman 
 
Inledning 
Hur ser dina respektive boenden ut?  
Hur trivs du i dessa?  
Upplever du att du blir stressad av att ständigt byta boende? 
Familjemedlemmar?  
Hur trivs du med att ha växelvis boende? 
 
Behov av omvårdnad och skydd 
Hur upplever du din omvårdnad gällande näring, sömn, motion och skydd? 
Skolsituation? 
 
Behov av människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till. 
Känner du att du är omtyckt av respektive familjer? 
Vad tycker du om alla olika familjemedlemmarna?  
 
Behov av ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar 
Vad har du för intervaller i ditt boende? 
Tycker du att det fungerar bra eller är det något du skulle vilja ändra?  
Känner du att du får egen tid med dina biologiska föräldrar? 
Upplever du att du har stabila och emotionella band till dina föräldrar? 
 
Behov av att utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans 
Känner du att dina föräldrar är delaktiga i din utbildning, tex vad gäller läxor och material, 
föräldramöten, val av utbildning och skolmiljön?  
Upplever du att dina föräldrar är delaktiga i din fritid?  
Känner du att dina föräldrar är lyhörda för- och  tillgodoser dina behov av saker i hemmet?  
 
Behov av föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande 
Upplever du att dina föräldrar sätter gränser?  
Känner du att dina föräldrar lär dig att ta konsekvenser av ett visst handlande? 
 
Behov av att de får känna sig behövda samt att få ta ansvar. 
Känner du att du har några meningsfulla uppgifter?  
Upplever du att dina föräldrar ger dig eget ansvar?  
Känner du att dina föräldrar låter dig fatta beslut som rör dina egna personliga förhållanden? 
 
Behov av att få påverka sin situation. 
Upplever du att du får vara med och påverka din livssituation?  
Känner du att dina föräldrar lyssnar på dina idéer och tar dem på allvar?  
Tar de vuxna hänsyn till vad du tycker? 



  
   

  

 
Behov av att efterhand få frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna.   
Känner du att dina föräldrar visar dig respekt?  
Upplever du att dina föräldrar uppmuntrar dig att uttrycka egna önskningar och förmågor? 
 
Behov av samhörighet med båda föräldrar även om dessa är i konflikt med varandra. 
Upplever du att dina föräldrar är i konflikt med varandra? 
Känner du att du ibland måste välja sida? 
Upplever du att dina föräldrar respekterar att du känner tillhörighet och lojalitet till båda dina 
föräldrar?   
Känner du att du får hjälp i svåra situationer med att reda ut problemen? 

 


