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Sammanfattning
Idag bor ca 35 procent av barn till separerade/skilda föräldrar växelvis varannan vecka hos
respektive förälder. Med en kvalitativ intervju och fenomenologisk ansats riktar sig studien till
barn som bor växelvis, en vecka vardera hos sina separerade/skilda föräldrar och hur de
upplever övergången mellan hemmen. I studien deltog åtta barn i åldern 6-18 år. Intervjun
baseras på halvstrukturerade frågor med intervjuguide och den berör föräldrars stöd till barnen
och hur förberedelsen ser ut i samband med bytet. Resultatet visar att barnen får praktiskt stöd
av sina föräldrar medan det känslomässiga ansvaret tycks vila på dem själva. Bytet mellan
hemmen tycks för de flesta som deltog i studien ha blivit som en rutin bland andra rutiner men
när det väl är dags för en övergång så upplever de flesta informanterna ledsenhet och
motstridiga känslor. Det psykoterapeutiska förhållningssättet har lyfts upp som en viktig faktor
för utfallet av barnens berättelser och vikten av att inkludera barnen och följa upp deras behov.
Nyckelord; kvalitativ metod, växelvis boende, övergångar, praktisk och känslomässig
förberedelse, tejping, psykoterapeutiskt förhållningssätt.
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Inledning
” Ja, man vet liksom att på söndagar klockan fem då ska man ha packat väskan för nu ska man
åka hem till pappa. Och att rummet ska vara städat innan söndag för att vi ska hem till pappa
liksom och sånt” (Rakel Berman, 2010, s.45)
Enligt SCB (2012) bor ca 35 procent av barn till skilda föräldrar växelvis. Hur blir detta för
barnen, för dem som bor varannan vecka hos sina föräldrar, att ha ”mammaveckor” och
”pappaveckor”? Hur hanterar barnen övergången mellan hemmen och vilket stöd får de av sina
föräldrar i att ”få ihop sin värld”? Det här är ett viktigt ämne och genom att använda
psykoterapeutiska kunskaper och erfarenheter syftar studien till att fånga barnens egen unika
känslomässiga upplevelse av att flytta mellan två hem, att lyfta barnens röster. Förförståelsen
är oundviklig och jag har en idé om att det påverkar barnen att bo i två olika världar, att det för
en del kan vara svårt känslomässigt att hantera övergångarna. Om inte direkt så torde det
påverka barnen över tid. Barn är unika varelser med sin egen personlighet och därtill olika
behov och förutsättningar och behöver ses utifrån det och få det stöd som var och en av dem
behöver.

Bakgrund
Det är sparsamt med litteratur gällande barns övergångar kopplat till växelvis boende vilket
tyder på att det är ett relativt outforskat område. Litteratur går att finna när det gäller
skilda/separerade föräldrar men vid sökningar relaterat till övergången är informationen
bristfällig. De flesta föräldrar i Sverige har gemensam vårdnad (2013, 92%) (Wadsby et al.
2014). År 2012 hade 25 procent av alla barn föräldrar som lever isär. Statistiskt bor 35 procent
av barnen i Sverige som har separerade föräldrar, växelvis lika mycket hos sin mamma och
pappa. Det har blivit vanligare på senare år då det under mitten av 1980-talet var en procent av
barnen till separerade föräldrar som bodde växelvis. Under början av 1990-talet var det ca fyra
procent av barnen som bodde växelvis för att 2006-2007 öka till 28%. Av alla barn med
särlevande föräldrar är det ca 30% som bor bara med sin mamma, 23 % bor till största delen
hos mamman och nästan 10% av dessa barn bor bara med sin pappa. Att bo växelvis är vanligast
bland 7-9-åringar. Av de yngsta barnen, 1-3 år bor 60% mestadels eller bara med sin mamma
och ca 30% bor växelvis hos båda sina föräldrar. När det gäller ungdomar i åldern 16-18 år är
det dem som minst bor växelvis hos sina föräldrar, 21 procent bland flickorna och 26 procent
bland pojkarna. Ökningen kan bero på ökad jämställdhet bland föräldrar. Det skiljer sig åt i
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olika samhällsklasser och när det gäller föräldrarnas ålder. Inkomst och utbildningsnivå är andra
faktorer som har betydelse för barnens boendesituation. Barn till föräldrar som var unga när de
fick sitt första barn bor i mindre utsträckning växelvis än barn till äldre föräldrar. Föräldrar som
har högre utbildnings- och inkomstnivå har oftare sina barn boende växelvis än familjer med
lägre utbildnings- och inkomstnivå. Det är också vanligare med växelvis boende, ca hälften,
bland familjer där föräldrarna separerat under de senaste två åren. Om separationen ägde rum
för 15 år sedan eller mer så är motsvarande siffra 13 procent (SCB, 2012).
Wadsby et.al, (2014) har undersökt hur tonåringars psykiska hälsa påverkas av att bo växelvis
hos sina föräldrar jämfört med att bo med sina båda föräldrar tillsammans alternativt bo med
endast en förälder. Resultatet av denna studie visar att tonåringar som bor växelvis och de som
bor med båda sina föräldrar skattar lika när det gäller förekomst av psykiatriska symtom medan
de som bor med en förälder skattade signifikant högre på samma skattningar. Tillika så skattade
tonåringarna som bor växelvis och med båda sina föräldrar högre poängvärde när det gäller
upplevd känsla av sammanhang (KASAM) än vad de som bodde med endast en förälder gjorde.
KASAM (känsla av sammanhang) är ett väl använt begrepp på flera arenor, bl.a. inom det
psykoterapeutiska fältet. Genom ett antal frågor får man fram ett värde som kan ange nivån på
KASAM. För att vi människor ska må bra behöver vi kunna känna att livet är begripligt,
meningsfullt och hanterbart (Antonovsky, 2002). Att bo växelvis är en förändring i ett barns liv
oavsett ålder. Om barnet har ett högt KASAM-värde så är upplevelsen av förändringar begriplig
oavsett om det är önskade eller oönskade förändringar. Barnet har en modell med sig av att
saker och ting hänger ihop och att det finns en förklaring och att det som händer går att förstå.
Hanterbarheten syftar till i vilken utsträckning som man upplever att det finns stöd och hjälp i
ens omgivning. Om man upplever att det finns personer som kan hjälpa till om det behövs så
känner man sig som en agent och medskapare i sitt liv. Den tredje komponenten, meningsfullhet
innebär att människor upplever sitt sammanhang som värt att investera i och det känslomässiga
är laddat positivt, något man ser en mening med att vara i. Det som sker och det ansvar man har
i livet både konkret och på ett känslomässigt plan upplevs i ett meningsfullt sammanhang, inte
som en börda. (Antonovsky, 2002)
När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå rapporterades ingen skillnad mellan föräldrarna som
har sina barn växelvis och de som bor tillsammans. Men för de ensamstående föräldrarna
upptäcktes signifikanta skillnader där den gruppen, både mammor och pappor var för sig hade
lägre utbildningsbakgrund. De ekonomiska förutsättningarna var bäst i de familjer där båda
föräldrarna bor tillsammans jämfört med dem där barnen lever växelvis. Och jämfört med
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gruppen, ensamstående föräldrar hade båda de andra två grupperna bättre ekonomiska
förutsättningar. Samma undersökning visade också att föräldrar som bor ihop och de som har
barnen växelvis är mindre överbeskyddande än de som lever ensamstående med sina barn.
Samma förhållande mellan dessa tre grupper rapporterades när det gäller hur tonåringarna
upplevde sig bli omhändertagna av sina föräldrar (Vadsby et.al., 2014).
Senaste tidens familjestruktur har förändrats till att bli mer flexibel och barnen som bor växelvis
hos sina föräldrar är i större utsträckning med och skapar sin familjestruktur. Barnen blir
familjens ”mittpunkt” och man kan se det som om de är länken som förenar familjerna. Dessa
barn betonar relationen i sin beskrivning snarare än institutionen ”familj”. Familjen är inte något
konstant utan möjlig att komma till och gå ifrån så länge som relationen håller. En del barn
beskriver att de fått närmare relationer med båda sina föräldrar efter skilsmässan/separationen.
De barn som bor växelvis och som utvecklar en skicklighet att vara flexibla i sina olika miljöer
och också lyckas integrera livsförändringen i sig själva påverkar livskvaliteten positivt för
barnen (Berman, 2010).
Carlsund (2013) lyfter upp den utvidgade familjen; barn ingår i en familj men det krävs att man
utvidgar fältet för att förstå barnets vardag. Familjen är en del i flera sammanhang på flera
nivåer där Bronfenbrenner (ibid) beskriver mikro system (familjen), mesosystem
(kommunikationen mellan skola, grannar, samhället i närområdet), exosystem (vilket typ av
område, standard på skola, relationer i området, ekonomiska förutsättningar) och
makrosystemet, längst ifrån individen (ideologi och kultur). Dessa olika system som finns
omkring oss och samverkar med varandra påverkar vårt välbefinnande och hur vi upplever vår
vardag. Även de barn som lever växelvis har en familj, men en större familj och det är av vikt
att se deras familj som ett helt system för barnets bästa och vara medveten om att alla variabler
påverkar hur barnen har det. Det finns skillnader mellan barns mående i skilda/separarade
familjer jämfört med familjer där båda föräldrarna lever tillsammans. Barn som bor växelvis
skattar sig lägre på deras upplevelse av välbefinnande än de barn som bor med sina båda
föräldrar. Det går också att hitta samband mellan riskbeteenden såsom rökning och
alkoholkonsumtion bland 15-åringar där det var vanligare i familjer där barnen bor växelvis.
Det sociala kapitalet, både inom familjen, i närområdet och i skolan påverkade i hög
utsträckning hur barnen skattade sitt mående (Carlsund, 2013)
Alla barn har olika förutsättningar beroende på ålder, kön, personlighet, arv och miljö osv. Detta
innebär ju således också att barnen som lever med sina skilda/separerade föräldrar har varierade
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möjligheter att anpassa sig (Mavis Hetheringtin & Stanley-Hagan, 1999). Det är därför viktigt
att inte generalisera för mycket utan ha med sig att de flesta barn som har föräldrar som skiljt
sig över tid har klarat sig bra enligt en longitudinell studie (Kelly & Emery, 2003). Själva
skilsmässan/separationen kan innebära stress och dåligt mående för barnet men över tid vänjer
sig de flesta. Många resultat är motsägelsefulla och det är svårt att hålla isär vad som leder till
vad eftersom människan finns i så många olika sammanhang. Går det bra vid en given tidpunkt
så kan det bli problem längre fram och vice versa (Mavis Hetheringtin & Stanley-Hagan, 1999).
Anknytningen är också en viktig faktor i det här sammanhanget då de barn som är otryggt
anknutna till sina föräldrar kan få det svårare att begripa hur allting hänger ihop och är således
mer sårbara när det gäller att hålla ihop sig och sin inre värld (Broberg et.al., 2008)
Hela livet är en process och människan är i ständig utveckling och genomgår olika förändringar
i livet. Det lilla barnet behöver till en början få hjälp att reglera sina känslor till att så småningom
med ökad ålder klara detta mer och mer på egen hand. Växelvis boende ställer krav på barnen
att kunna vara flexibla och ha en förmåga till att ställa om varannan vecka. Vi människor
genomgår en ständig utveckling och som barn är det viktigt att i enlighet med sin egen
utvecklingsnivå få känslomässig vägledning av sina föräldrar eller andra omvårdnadspersoner.
(Wennerberg, 2013). Ett viktigt begrepp i det här sammanhanget är vår upplevelse av KASAM,
att livet känns begripligt, meningsfullt och hanterbart. (Antonovsky, 2002). Om livspusslet för
barnen saknar en eller flera av dessa viktiga hörnstenar så blir det svårare för barnen att anpassa
sig och vara i de två världarna. Att tidigt få klara sig själv och lära sig ta ansvar är något som
bidrar till barns utveckling av autonomi och väg till att bli en egen mer självständig person.
Nackdelen kan å andra sidan vara att man växer upp för snabbt och riskerar förbise sina egna
behov. Om barnet ställer krav kan det bli bråk mellan mamma och pappa (Havnesköld &
Mothander, 2009). Enligt Rakel Bermans studie så är de barn som bor varannan vecka hos sina
föräldrar kanske generellt sett mer vana att ta ansvar och att planera och strukturera sin vardag.
Barnen har fått in det naturligt i och med att de är ansvariga för det praktiska vid bytena
(Berman, 2010).
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Psykoterapeutiskt förhållningssätt i mötet med barn
Att intervjua barn om sina upplevelser av att ha skilda/separerade föräldrar ställer krav på den
som intervjuar. Ett sätt att få information av barn kan vara enkäter medan ett annat är att
intervjua barnen om vars och ens unika upplevelser. Trots att det är ett känsligt ämne, inte minst
för barnet som befinner sig mitt emellan sina båda föräldrar så valde jag att möta barnet i en
intervju. En intervju sker i ett gemensamt lärande där båda är medskapare i de svar som kommer
fram. Den verkliga upplevelsen blir till i mellanområdet mellan människor i ett givet ögonblick.
”Subjekt och objektet är födda tillsammans i ett samspel som vi lever på icke-tematiskt sätt,
och vi har inga ord eller begrepp för den erfarenheten” (Bullington, 2012, s. 120). Vi människor
uppehåller oss i en värld som är konkret, en värld som vi förstår i den konkreta, specifika
situationen. Genom det fenomenologiska perspektivet undersöks detta område för att förstå
personens betydelse i helheten och världen utanför (Bullington, 2012).
Det första mötet med barn och föräldrar i det psykoterapeutiska arbetet är avgörande för hur
den fortsatta kontakten kommer att se ut, hur utfallet av terapin kommer att bli. I en
intervjusituation med ett barn gäller detsamma och intervjuaren behöver vara lyhörd för barnets
behov och signaler. Barnen har olika erfarenheter med sig och således också olika förväntningar
på vad som kommer att ske under första samtalet. Om barnet erbjuds en trygg och varm miljö
och ett rum där det är tillåtet att dela känslor, tankar och erfarenheter så finns goda
förutsättningar till ett bra möte. Viktiga förhållningssätt i det första mötet med ett barn är att
växla mellan att vara aktiv och passiv. Med passiv menas att vara tillåtande, kunna ta emot
beskrivningar och låta barnet själv berätta, tillåta känslouttryck, vara närvarande och
uppmärksam. Att vara aktiv i det här sammanhanget betyder att bekräfta med kommentarer
under tiden som frågor ställs, uppmärksamma alla i rummet och ta ansvar för tiden samt hjälpa
barnet genom klarifieringar och alternativa svar (Hartzell, 2010).
Jag har under flera år fått erfara att allt fler barn med skilda/separerade föräldrar bor varannan
vecka (beskrivs fortsättningsvis som växelvis boende) hos sina föräldrar, dels i mitt arbete där
jag träffar barn och föräldrar men också i mitt privata nätverk. Det tycks vara lika naturligt som
att bo i en kärnfamiljsstruktur, en lösning som blivit mycket vanlig bland barn som lever
växelvis med separerade/skilda föräldrar.
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Syfte och frågeställningar
Syftet har varit att få ta del av varje barns upplevelse av att bo varannan vecka hos sina
skilda/separerade föräldrar med fokus på själva övergången mellan de två hemmen. Med
övergång så menas mellanområdet som uppstår när barnet i det här fallet ska ta sig från ett
sammanhang till ett annat, från ”mammavärlden” till pappavärlden”. Barn hanterar yttre
förändringar olika beroende på hur deras inre arbetsmodeller ser ut, det vill säga på vilket sätt
de blivit speglade av sina föräldrar eller andra vårdgivare. Små barn använder sig ofta av
konkreta objekt för att klara övergångar, som ex. gosedjur, snuttefilt medan de sedan utvecklar
en förmåga att alltmer abstrakt hantera övergångar. Barn är till sin konstitution olika och är
därför också olika känsliga och påverkas olika och det beror också på vilket vuxenstöd de får.
(Havnesköld & Mothander, 2009)
Går det att urskilja något mönster där upplevelserna hos barnen går ihop? Denna uppsats är
riktad till att omfatta själva övergången och vilket stöd barnet får vid bytet. Jag vill undersöka
om och i så fall hur ev. stöd påverkar övergången och hur barnet klarar av att växla mellan
mamma och pappa. Mer specifikt är frågeställningarna;
-

Hur känns det för barnet i anslutning till bytesdagen?

-

Hur ser förberedelserna ut?

-

Vad innebär omställningen?

-

Ser regler och kontakt med kamraterna annorlunda ut i de två hemmen?

-

Hur ser kontakten med den förälder som inte barnet är hos och vilka känslor finns
kopplade till det.

Metod
Design
Kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats användes. ”Fenomenologin gör det möjligt att
lämna objektivistiska beskrivningar och uppfattningar om världen och människan (t.ex.
föreställningar om den egna kroppen) för att fokusera på själva upplevelsedimensionen”
(Bullington, 2012, s. 110). Människans upplevelser är de som kommer först innan det går att
komma fram till mer vetenskapliga slutsatser (Bullington, 2012). Syftet har varit att belysa varje
individs unika upplevelse som återges i intervjuer samt att undersöka om det går att hitta något
gemensamt mönster gällande frågeställningarna och dess teman.
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Urval
Det gjordes ett strategiskt urval bland barn som tillhörde undersökningsgruppen, d.v.s. barn till
skilda/separerade föräldrar som bor varannan vecka hos respektive förälder. Det var tänkt att
rekryteringen av informanter skulle ske via en verksamhet som arbetar med barn som har skilda
föräldrar. Där har man en grupp som heter ”barn i skilda världar” och frågan ställdes via
gruppledaren som tillfrågade föräldrar vars barn har växelvis boende, se informationsbrev
bilaga 1. Med växelvis boende menas att barnet bor varannan vecka hos respektive förälder.
Två av informanterna kom därifrån. Resten av urvalet gjordes enligt bekvämlighetsprincipen
då det var svårt att få tag i informanter. Informationsbrev delades ut till en kollega och en vän
som hade förslag på familjer som kunde tänkas tacka ja. Inget svar inkom från dessa. En av
informanterna var myndig och denne tillfrågades av en kollega som hade denne i samtal vid
tiden för studiens början. Övriga fem informanter var kända för intervjuaren och tillfrågades då
tiden var knapp och det blev klart att det inte gick att få fler informanter via den
barnverksamheten som var tänkt från början. Det var åtta barn som intervjuades.
Könsfördelningen var tre flickor och fem pojkar varav tre var syskonpar. Den yngsta
informanten var sex år och den äldsta 18 år.
Instrument och metoder vid intervjuer med barn
Vid intervjuerna användes en intervjuguide med halvstrukturerade frågor som rör familjen och
övergången mellan mamma och pappa. Intervjuguiden (bilaga 4) innehåller fem övergripande
teman (föräldrars stöd, egen förberedelse, omställningens innebörd gällande regler, kamrater
och kontakten med den andre föräldern, tiden och något som mamma och pappa skulle behöva
veta om hur barnet känner sig). Dessa teman har att göra med övergången och är centrala för
barn som bor varannan vecka hos sina skilda/separerade föräldrar. Den sista frågan (något som
mamma och pappa skulle behöva veta) lades spontant till redan under första intervjun och
användes sedan fortsättningsvis.
Som komplement till intervjuguiden användes för yngre barn även känslokort, känslodockor,
sandlåda och tejping. Känslokort, ”Emmokort” (bilaga 3), består av en kortlek på 80 kort med
olika affektuttryck. Ingen närmare information eller beskrivning finns angående dessa kort.
Enligt Tomkins affektteori som bl. beskrivs av Havnesköld & Risholm-Mothander (2009) är
ansiktet det organ där våra affektuttryck blir synliga. Han nämner nio grundläggande affekter;
intresse-iver, förvåning, välbehag-glädje, rädsla- skräck, ledsnad-förtvivlan, vrede-raseri,
avsky, avsmak och skam. Emmokortleken kan anses representera dessa affekter. Vad gäller
känslodockorna har de en mindre uppsättning känslouttryck (bilaga 3).
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Vid intervjuer med yngre barn (i lekåldern) användes även sandlåda som metod Soltvedt (2005).
Metoden är hämtad från BOF (barnorienterad familjeterapi) som är en modell för att möta barn
och föräldrar ur ett samhandlingsperspektiv. Sandlådan är scenen där barnet spelar upp sina inre
modeller och livserfarenheter. Soltvedt kallar inte detta för en terapimetod utan benämner det
som ett förhållningssätt. I rummet finns en sandlåda som står på ett bord och en hylla med
leksaker. De saker som används består av ”hemlikt” material i form av hus, människofigurer,
blommor, träd, staket, möbler, dockor, djur (vilda och tama), telefoner och fordon för att
underlätta för barnen att beskriva sina upplevelser. Terapeuten har en egen ”alter-ego- docka”
att ha med under leken med barnet.
För de barn som inte längre var i lekåldern, men ändå inte riktigt mogna för att endast delta
verbalt, användes Tejping (Soltvedt, 2005). I stället för sandlådan används tejp och träfigurer
till att bygga scener för att illustrera olika situationer, händelser och på så sätt hjälpa till att få
fram en berättelse. Dessa trädockor har även under senare år kommit ut i en uppsättning av
känslodockor, inspirerade av Tomkins affeketteori (Havnesköld, & Risholm-Mothander, 2005),
gråmålade dockor med nio olika känslouttryck, ledsen, mycket ledsen, arg, mycket arg, rädd,
neutral, glad, mycket glad, förvånad (bilaga 3).

Genomförande
De första två intervjuerna genomfördes på en enhet som har fokus på barn till skilda/separerade
föräldrar. Resterande sex intervjuer genomfördes på min arbetsplats. Samma material användes
på båda ställena. Intervjuerna tog mellan 15 och 30 minuter och alla fick förutom presentation
om mig och mitt arbete, information om studiens syfte, anonymiteten och tystnadsplikten
(bilaga 3). Redan under första intervjun tillkom en fråga som sedan användes i alla intervjuer.
Efter intervjun fick informanterna berätta hur det kändes och fick frågan om de hade något
ytterligare att tillägga samt information om möjlighet att boka in ett uppföljningsmöte om det
skulle komma upp ytterligare frågor, tankar eller funderingar efter vårt samtal. Alla informanter
fick en biobiljett vilken jag bekostade som tack för deras medverkan. Barnen använde
känslodockorna och/eller känslokort men ingen valde att gestalta i sandlådan. De fick inte
någon instruktion om att visa med materialet (dockor, möbler, djur och bilar etc.) i sandlådan
eller på bordet utan erbjöds alternativ där det kändes bekvämt för dem. Dock var det två barn
som lekte i sandlådan under tiden för intervjun. Kontakt togs med föräldrarna efteråt, förutom
med föräldrar till den informant som var myndig. Frågan som ställdes till föräldrar var hur
barnet upplevt det och om det fanns behov för uppföljande samtal.
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Analys
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant av mig i löpande text. Den
kvalitativa analysen gjordes i flera steg (Kvale & Brinkmann, 2014). Materialet genomlästes,
sorterades, kondenserades och sattes in under respektive tema/rubrik utifrån frågeområden i
Intervjuguiden. Centrala citat valdes ut för att illustrera respektive område.
Etiska överväganden
Intervjun riktar sig till barn 6-18 år och det är föräldrarna som gett sitt samtycke efter att ha
frågat sina barn. Eftersom det är ett känsligt ämne och barnen kan ha behov av ytterligare samtal
efter att ha genomfört intervjun så informerades om möjligheten att boka uppföljande samtal
vid behov. Ett av barnen önskade ett sådant samtal varpå det genomfördes strax efter intervjun.
Det står i informationsbrevet (bilaga 1 och 2) som föräldrarna fått och barnen informeras om
detta före intervjun. Plats för intervju var i samma byggnad som verksamheten de tidigare gått
till. Att genomföra intervjuerna i samma hus beslutades för att det skulle vara bekant och tryggt
för barnen. De berörda enhetscheferna gav sitt godkännande till studiens genomförande.
Föräldrarna (bilaga1) och barnen fick information om studiens syfte, vilka som får ta del av
den, hur den ska användas, konfidentialiteten, frivilligheten (bilaga 2). När det gäller
maktpositionen kan det vara så att min relation till några av informanterna har påverkat svaren.
Det kan upplevas känsligt att svara om svaren kan antas vara svåra att ta emot av den som
intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2014). Bedömningen som gjorts är ändå att det varit möjligt
att få tillförlitliga svar utifrån att informanterna inte har en sådan relation till intervjuaren att
det inte skulle innebära vare sig men för dem eller medföra att de skulle kännas sig mindre fria
i sina svar.

Resultat
Resultatet presenteras i enlighet med olika teman i Intervjuguiden; föräldrarnas stöd/hjälp till
förberedelse, barnens förberedelse, känslor kopplade till övergången, regler, kontakten med
kamrater, kontakten med den andre föräldern och hur det känns, tiden och något som mamma
och pappa inte vet om barnet. Centrala citat har valts ut för att beskriva och synliggöra
barnens egna unika upplevelser.
Hur barnen bor och vilka som bor där och om de har eget rum
Den första frågan ställdes för att få ett sammanhang, få kontakt och som en neutral fråga där
barnet ges möjlighet att komma in i intervjun. Två av barnen hade eget rum både hos mamma
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och pappa och de andra fyra delade rum med sitt syskon hos den ena föräldern eller hos båda
föräldrarna. Två av barnen har en förälder som lever i en ny relation medan de andra lever som
ensamstående.
Föräldrars stöd till barnen gällande förberedelse inför att byta hem
På frågan som rör förberedelse framkom av resultaten att föräldrarna inte förbereder barnen, att
övergången inte direkt noteras i och med att bytet ofta sker på skoltid. Vissa dagar skjutsar
mamma och pappa hämtar och omvänt och barnen uttrycker det som ”vissa dagar går jag hem
till mamma och andra till pappa”. De gjorde ingen notis om förberedelse i det sammanhanget.
De uttryckte sig i termer som ”hej då” och ”vi ses nästa vecka” En förälder började arbetet tidigt
och var inte hemma när barnet gick till skolan på morgonen. Det handlar mycket om praktiska
förberedelser såsom att några av föräldrarna hjälper till att packa, skjutsa saker och hämta i
skolan.
”Vi packar jympapåsen…det är ändå det vi packar…plattan, telefonen…vi har ganska stora
ryggsäckar”
”Det gäller att få med liksom saker…laddare och ibland kläder som jag ofta vill ha”
”Nej, inte såhär känslomässigt så…hon brukar mest kolla att vi har ställt fram väskorna så att
hon kan skjutsa hem dem till pappa”
Det känslomässiga får inte lika stor plats utan bytesdagen beskrivs som en ”vanlig dag”. Endast
ett barn uppgav att det förekom förberedelse även på det känslomässiga planet. I det fallet så
gjorde den ena föräldern alltid något extra kvällen innan bytet och familjen hade det som en
speciellt mysig dag, ett slags avsked.
”och på söndagen då är det liksom speciellt, vi kan titta på film och bara mysa tillsammans
liksom….hon gör det bästa hon kan”
Det barnet upplevde övergången som väldigt svår. Även om den speciella dagen är positiv så
blev det tydligt att avskedet var mer påtagligt och utdraget.
Barnens egna förberedelser
Angående barnets egen förberedelse så handlar det för flera om ”packningen” och ”väskan”
som kan tolkas symbolisera ett övergångsobjekt mellan de två hemmen. Fyra av informanterna
benämner packningen som något de gör inför bytet, kan tolkas som en förberedelseritual. En
informant beskriver övergången som
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”Jag bara låter det komma, försöker tänka på vad mamma har sagt…att det kommer gå snabbt”
Tre av informanterna uppger att det blivit som en rutin bland andra rutiner, att det inte är något
konstigt som de särskilt tänker på.
”Så att jämföra så är det som vilken rutin som helst egentligen”
”Det känns som vanligt…ja, det känns bara som en vanlig dag så att jag går till skolan”
Tre av informanterna tar helt ansvar för sina saker och det som hör ihop med övergången och
det är inget de lägger märke till utan de har tagit ansvar för det själva under lång tid.
Känslor kopplade till övergången
När det kom till att sätta ord på känslor i samband med bytet mellan hemmen så var svaren
entydiga. Sex av informanter valde en ledsen känslodocka och flera uppgav att de kände
motstridiga känslor. Två valde dockor med neutrala ansiktsuttryck.
”Det är samtidigt som att jag längtar att gå dit men ändå saknar att gå därifrån”
”det är inte kul när jag ska åka”
”den håller på och gråta”
”jag vill inte liksom åka till pappa eller mamma…men jag är lite…jag blir lite ledsen”
”Det känns som vanligt”
”Nej det är inte så mycket nu längre...förut var jag ju lite orolig och ledsen och sådär”
”Han tycker att det är ganska tråkigt”
En av informanterna, som också beskrivit sina två hem som helt åtskilda från varandra kände
ett stort ansvar för sin mamma de veckor hon inte var hos henne eftersom det hände mycket
hemma hos mamma.
”Jag ville vara hos henne jämt, för att skydda henne”
Alla informanter utom en är samstämmiga angående själva övergången, att det är ledsamt och
att de drabbas av dubbla känslor då de både vill träffa den andra men inte lämna den ena. En av
informanterna uppger att det inte känns något särskilt mer än att det ska bli roligt och mysigt
att träffa den andra föräldern.
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”den är glad…ja, liksom mysig…det betyder mysigt”
Hon uppger också att föräldrarna aldrig haft någon konflikt i samband med skilsmässan. Hon
tycker att föräldrarna är bättre som föräldrar när de bor isär, att de då kan fokusera på barnen
och inte tjafsa.
Regler
En del hade först svårt att förstå vad som menades med regler det som benämndes var uppgifter
hemma, tider ex. Det som barnen tog upp var att man inte får slåss, skrika, att man ska hjälpa
till på olika sätt och längden på tiden framför en skärm/TV-spel. När det gäller regler och om
de är olika hos föräldrarna så var det två svar som avvek. En av informanterna hade inga regler
alls hos en av sina föräldrar vilket upplevdes av denne som att föräldern inte alls brydde sig.
Den andra informanten som avvek hade mer struktur hos den ena föräldern än den andra vilket
upplevdes som svårt.
”Men eftersom jag inte hade några regler så blev jag nästan arg på henne för att hon inte
brydde sig nånting”
”Ja, pappa, han har väl aldrig vart…han har aldrig vart sträng på nåt sätt men han har varit
rädd om mig”
I övrigt tyder inte resultaten på att reglerna hos föräldrarna skulle påverka informanterna utan
föräldrarna har någorlunda liknande tankar kring vad barnen behöver regler kring.
”Nej, vi har inte så mycket regler…vi liksom litar på varandra och håller oss med varandra
och så även om det händer att vi kan typ bråka med varandra eller tjafsa lite...inga speciella
liksom regler”
”ja...jo kanske att inte hålla på med…eh…mobiler och surfplattor för länge”
Kontakten med kamrater
Informanternas kontakt med vännerna tycks kunna kopplas till det hem som de bodde i först, i
vilket en av föräldrarna bor kvar. Det är där som känns mest hemma och det är mest naturligt
när det gäller att ha kontakt med vännerna. Där var det en som avvek, som tyckte att det var så
första månaderna men att det sedan känns lika hemma på båda ställena. Avståndet spelar också
in, om man kan vara spontan eller måste planera flera dagar i förväg.
”När jag är hos pappa, då känner jag mer att det här är mitt hus och mamma bor liksom i ett
hyreshus”
12

”Jag kanske går hem till kompisar ofta...men jag träffar mera kompisar när jag är hos
mamma…jag vet inte varför men det bara är så”
”Då brukar hon…om man ringer på en tisdag då kanske hon säger att vi kan leka nästa torsdag
och då tycker jag att det är väldigt långt…hos pappa är det inte så, då ringer jag bara upp den
eller så ringer dens föräldrar, han brukar aldrig säga att det inte är okej om vi inte ska göra
nåt speciellt”
När det gällde kompisar så hade en av informanterna mest kontakt med sina kamrater hos den
ena föräldern, hos den där det saknades regler. Tiden hos den andre gick åt till att vila och hämta
kraft och då fanns det ingen energi över till kamrater.
Kontakten med den andre föräldern
Sex av informanterna kunde fritt ringa till den andre föräldern om de behövde oavsett
anledning.
”Ja det känns skönt att få ringa honom ifall det behövs, skönt att höra hur han har det ibland
och såhär”
”Jag brukar sakna henne och då kan jag bara ringa henne…då ringer jag antingen med min
egen mobil eller med vår hemmobil eller så har ju pappa också en telefon”
”eh, ring…det är bara att ringa då”
Två av dem kunde ringa om det var något viktigt men det krävdes ofta en noggrann motivering
till varför det behövdes och det är inte okej att ringa för mycket.
”Då säger jag såhär till mamma – mamma det är nåt viktigt…jag ringer till pappa för han har
sagt att det är nåt viktigt…och då pratar jag lite med pappa”
Två av dem gjorde det sällan även fast det fanns fritt utrymme till det. En av informanterna fick
lägga sin energi på att skydda den ena föräldern och inte berätta hur det var när den andra
föräldern ringde.
”…alltså jag och mamma, vi pratade…varje gång jag var hemma hos pappa så ringde mamma
mig jämt…så har hon alltid varit”
”…och så var jag arg för att han inte hämtade mig…men sen var jag ju glad för att jag fick
prata med honom liksom”
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Hur det känns att ha kontakt med den andre föräldern
Informanterna fick visa med hjälp av känslodockorna/känslokorten hur det känns för dem att
prata med en förälder när de är hos den andra och fem av informanterna visade glada dockor.
” …glad…jätteglad, jag älskar att höra mammas röst”
”Då känns det skönt”
Tre av informanterna uppgav att det var ledsamt att prata med den andra föräldern och en av
informanterna kände olika inför sina föräldrar. Hon kände sig arg när hon pratade med den ena
och ledsen när hon pratade med den andra. Det hängde ihop med att den ena föräldern inte
visste vad som försiggick hos den andra och att informanten fick ljuga för att skydda sin
förälder.
”Det kändes också jättebra, för jag ville höra allt, allstå jag ville ju skydda henne hela tiden
och jag ville alltid höra hur hon mådde och vad som hände”
”Men sen var jag ju glad för att han…för att jag fick prata med honom liksom”
”Eh…om jag saknar honom kanske…den känner sig ledsen”
Om barnet vänjer sig med tiden
Alla informanter utom två uppgav att tiden gör att man vänjer sig men att det också kan vara
dubbelt, att det finns sådant som är svårare att vänja sig vid.
”Alltså, jag är ganska van vid att byta varannan vecka men skulle jag bli ledsen så då är jag
ju inte van vid det”
”Ja, jag vande mig ganska snabbt”
”Jag tycker fortfarande att det är såhär att jan inte känner mig riktigt hemma hos mamma än”
”Nej inte riktigt, jag vänjer mig bara vid att jag måste hjälpa till, vart jag än är hos nån av
dom så måste jag ändå hjälpa till”
En av informanterna beskrev en konfliktfylld separation och att det är två helt olika liv hos
mamma och hos pappa.
”Pappa är svår att vänja sig vid…huset är svårt att vänja sig vid…området är svårt att vänja
sig vid”
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Något som mamma och pappa skulle behöva veta om hur barnet känner sig
Fyra av informanterna uppgav att det inte var något som mamma eller pappa skulle behöva veta
om hur de känner men övriga fem kunde uttrycka sådant som de tycker att föräldrarna skulle
veta gällande deras situation.
”Ibland kan jag sakna mamma/pappa fast du inte vet det”
”Han skulle behöva veta att han är alldeles för sträng för oss, att han svär alldeles för mycket
och så”
”…att hon skulle ha sagt till en månad innan och frågat om vi…så att vi liksom var beredda…att
hon kanske skulle flytta”
”Det ska inte behöva vara två olika världar, föräldrarna ska ändå kunna prata med varann om
barnet…så då ska man kunna komma överens, ha koll”
Av resultaten framkom också syskons betydelse när familjer står i stark konflikt med varandra,
att syskonen tar hand om varandra och tröstar när det behövs, när föräldern inte klarar av det.
Ett överraskande fynd av studien är att det känslomässiga tycks få ett mycket litet nästintill
obefintligt utrymme vid övergången mellan hemmen. Det praktiska var det som lyftes fram.

Diskussion
Hur barnen hanterar känslor kopplat till övergången
De intervjuade barnen i den här studien ser av resultaten att döma, sina förflyttningar mellan
mamma och pappa som en rutin bland andra rutiner, ett sätt att leva med sina båda föräldrar
men i två hem. Det känslomässiga i samband med bytet tycktes inte vara något som de
reflekterat nämnvärt kring utan det praktiska var det centrala. Kanske är det så att packningen
inför att byta symboliserar förberedelse även på det känslomässiga planet, en slags omställning
att gå över från det ena till det andra. Det kan tolkas som att packningen och väskan skulle
kunna symbolisera ett övergångsobjekt, en länk mellan de båda världarna (Tudor – Sandahl,
1993). Det kan tänkas att de här barnens båda föräldrar är känslomässigt närvarande sedan när
de är med barnet och kan hjälpa barnet, spegla barnets känslor och sätta sig in i barnets
upplevelsevärld (Rydén & Wallroth, 2008).
Detta gällde inte för alla informanterna då deras situationer skilde sig åt. Det handlade också
om att leva i en miljö där konflikten mellan föräldrarna fortfarande tycks vara levande vilket
lämnar barnen med sina svåra känslor och i det fallet tycktes inte väskan eller packningen stå
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för någon trygghet utan snarare något som är en oönskad rutin där veckorna hos den ena
föräldern blir som en transportsträcka och den andra föräldern blir idealiserad. Detta gör något
med ett barn och dess syn på sig själv och sina nära relationer (Wennerberg, 2010). Syskonen
tröstar varandra och deras relation blir stärkt men det är ett stort ansvar att ta för ett barn.
Barnens egna behov får stå tillbaka då det saknas vuxenstöd. Vi blir till i relation till vår omvärld
och ”den andre” blir viktig för oss i våra upplevelser av självet. Vi skapas och omformateras av
omgivningen tillsammans med andra människor och villkoren uppkommer det mellanområdet
(Ghuoping, 2015).
Tid, förberedelse, lärande och anpassning i relation till omställningen
De flesta av barnen hade haft varannan-veckas-boende under många år och tycktes på det stora
hela ha vant sig även om det finns saker som är svårare att vänja sig vid. De barn som hade ett
fungerande föräldrasamarbete tycks ha lärt sig att anpassa sig. Därmed inte sagt att de inte hade
motstridiga känslor kring själva bytet. Barn har en egen inneboende kraft och hittar sina egna,
förhoppningsvis gynnsamma strategier för att ta in sin värld och fungera på sina olika arenor.
Föräldrar liksom andra viktiga personer påverkar barnens liv och trots att det som sker kan vara
abstrakt för ett barn så hittar de en väg att klara av det. Lärandet sker i samspel och därför är
det viktigt att ta med barnen och låta dem få information om än på en abstrakt nivå. De kan inte
ta in och lära sig det i stunden men det blir en viktig kunskap som har inflytande över livets
fortsatta utveckling (Strandberg, 2009). Att ha sina föräldrar i två familjer kan innebära att
barnet får en mer närvarande förälder eftersom denne har en vecka på sig att göra andra saker
såsom att jobba lite längre, träffa vänner etc. Barnen kan uppleva att de fått en bättre relation
med sina föräldrar på det här sättet. Likaså vidgas familjen och det finns flera viktiga relationer
kring barnet (Berman, 2010).
Att ta ansvar och vara flexibel och anpassa sig efter olika miljöer blir en naturlig del i barnens
vardag och också ett sätt att utveckla sin egen autonomi (ibid). Å andra sidan så är barndomen
en del i livet där barn ska få vara barn och att ta så stort ansvar under uppväxtåren kan göra att
barnen växer upp för fort och går miste om delar av sin barndom. Svårigheter i att klara av
övergångar kan leda till psykisk ohälsa senare i livet (Vanassche et.al., 2013) varför det är av
vikt att detta uppmärksammas. Vi lever i en alltmer individualistisk värld och har en förväntan
på oss att vara självgående och klara av livet samtidigt det tycks vara så att alltfler barn och
ungdomar upplever sig stressade och har svårt att få ihop sin vardag. Att bo växelvis är
ytterligare en dimension som behöver hanteras på bästa sätt och det är viktigt att det
känslomässiga hänger med.
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Relationer är viktigt för oss människor och det är modellerna av våra tidiga relationer som följer
oss genom livet. Litteraturen visar på olika resultat men det som är gemensamt för de flesta
studierna som varit aktuella för denna uppsats understryker relationens kvalitet som en central
faktor för barn och föräldrar skilda/separerade familjer.
Hur kontakten med den förälder som inte barnet är hos ser ut och känsloupplevelser
kopplade till det
Det blev tydligt i studien även om det inte var oväntat att de barn vars föräldrar antingen var i
konflikt eller inte hade någon länk över mellan sig hade det svårast. Att växa upp med sina
föräldrars konflikt kan spåras hos vissa av barnen och deras värld blir splittrad och det tycks
som om skuld och skamkänslor är närvarande. Små barn lägger oftare på sig skuld, som om det
är deras fel medan det ser annorlunda ut hos de äldre. Det är då barnen som blir länken mellan
sina föräldrar och således också bärare av sina föräldrars känslor och gamla konflikter. Det är i
dessa familjer som övergången tycks vara bekymmersam och barnet blir lämnat själv med sina
svåra känslor eftersom världarna är separerade från varandra och de två ”liven” splittras upp
(Mavis Hetherington & Stanley-Hagan, 1999).
Det framkom också exempel på hur det kan vara att gå emellan två helt skilda världar där den
ena världen står för trygghet, förutsägbarhet och omsorg från föräldern medan den andra
världen var totalt gränslös. Barnet tog hand om föräldern och upplevde att det var svårt att inte
ha kontroll de veckor de var ifrån varandra. Då ingen kommunikation förekom mellan hemmen
så blev barnet lämnat att klara av det känslomässiga på egen hand eftersom det inte var möjligt
att berätta hur det egentligen låg till. Egna funderingar kommer upp kring vissa konsekvenser
som det kan få för ett barn att få vuxenansvar för tidigt och att jobbiga känslor inte får utrymme
vilket skulle kunna påverka koncentrationen exempelvis i skolan.
Kamrater och regler
Sammantaget tycktes inte regler påverka barnen nämnvärt i denna studie. Regler som barnen
tog upp rörde speltid, lektid, uppgifter hemma och tid vid skärm. Kontakten med kamraterna
var inte heller av så stor betydelse d.v.s skilde sig inte åt på ett sätt som påverkade barnen. Det
centrala var mer hos vilken förälder det kändes mest hemma och möjligheten till att vara
spontan med kamraterna. Studier har visat att det är vanligare att barn till välutbildade föräldrar
med hög inkomst väljer att låta sina barn bo varannan vecka. (SCB, 2012). Således kan man
tänka att barnen ändå har goda ekonomiska förutsättningar trots separationen/skilsmässan. En
annan skillnad som kanske påverkar mer är att relationerna runtomkring förändras, särskilt om
man har långt emellan sina föräldrar vilket påverkar om barnet har möjlighet att vara spontan
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med kamratkontakt eller om det krävs planering. Kanske blir det mer ensamt hos den ena eller
båda föräldrarna, ett mer isolerat sammanhang både vad gäller barnets eget kamratnätverk men
också andra viktiga relationer som kanske begränsas. Barnens mående påverkas av hur
omgivningen är situerad och i hur stor utsträckning det finns möjlighet att ta del av betydande
resurser såsom aktiviteter, kamrater och mötesplatser i närområdet (Carlsund, 2013).
Viktig information till föräldrarna
Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att barnen tillåts visa sina känslor och att de
behöver inkluderade i familjens omställning och delaktiga i det som sker. De behöver bli
räknade med som de unika individer de är med sin upplevelsevärld och sina erfarenheter
(Hartzell, 2010). Om saknaden efter den andra föräldern blir för stor så torde det bästa vara att
få uttrycka det och att vara fri att höra av sig om det behovet finns. Enligt de här resultaten så
var det väldigt olika, huruvida barnet kunde uttrycka sin saknad eller inte och vilka alternativ
som fanns att tillgå om saknaden blev för stor. En del av barnen kunde uttrycka sina ledsna
känslor och få tröst av mamma eller pappa. Två av barnen var lämnade till sitt syskon alternativt
fick klara sig själva. Några kunde ringa till den andra föräldern om längtan blev för stor. Barnen
behöver också hjälp att få ihop sin mammavärld och pappavärld, ännu mer i de fall då miljön
hos den ena föräldern inte är av godo och där andra runtomkring behöver stötta och hjälpa till
att benämna hur det är. Samtidigt så skulle det kunna vara så att de barn som har ett växelvis
boende under gynnsamma omständigheter får de utrymme som de behöver, att det finns en
trygg vuxen att vända sig till och bli speglad av, att övergångarna blir en naturlig del för dem.
Dela starka upplevelser och erfarenheter ur psykoterapeutisk synvinkel
Att barnen med hjälp av känslodockor, känslokort och en engagerad intervjuare i ett tryggt
sammanhang fick hjälp att göra sina känslor explicita och reflektera kring det inre livet gav
upphov till starka, känslosamma berättelser. Flera av barnen kom nära en sorg under intervjun,
en sorg som är viktig att få ha och dela med någon. En fråga som uppkommer är om barnen har
fått utrymme att sörja och hur det kan betydelse för dem över tid. Frågan väcktes i samband
med barnens val av känslouttryck. Barn kan reagera på olika sätt när de känner sorg och här i
rummet kunde de visa med känslodockorna utan att föräldrarna var närvarande. . Många gånger
är det nog så att sorgen kommer till uttryck genom ilska eller trotsighet vilket gör att föräldrarna
feltolkar barnet. Det var oväntat att det skulle gå så bra att komma till tals med barnen på så
kort tid eftersom det saknades tid till att lära känna varandra och intervjuerna också berörde ett
känsligt ämne. Därför är det väldigt viktigt att ha med barnen och ge dem ett forum för att
uttrycka sina egna känslor, utan att behöva ta hänsyn till sina föräldrar och hur de ska reagera.
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Det skulle i praktiken innebära att barnets röst blir mer synlig och att barnperspektivet är
naturligt närvarande i arbetet med barnen. Vuxna människor som finns i barnets värld, både
föräldrar, anhöriga och framför allt professionella behöver ha barnens klokskap i åtanke när
beslut fattas och när livsomständigheter förändras. I den här studien delade barnen starka
känslor samtidigt som de kände sig glada över att få vara med och dela sin berättelse. De kände
sig speciella och upplevde att det var ett roligt besök också. Utifrån detta så är det också av vikt
att skapa miljöer för barnen där de genom olika uttryckssätt kan få visa hur de känner och tänker
kring sin livssituation. Hartzell (2010) har i sin studie i intervjuer med barn funnit att de önskar
bli mer inkluderade i familjesamtalen, att de inte känner sig med utan att samtalen sker mer
mellan vuxna på vuxnas villkor. Det tycks vara fallet även i denna studie då barnen kunde
värdera sitt deltagande positivt trots att det var ett känsligt ämne. Barnen blir inte enligt dessa
resultat känslomässigt inkluderade utan får anpassa sig till föräldrarnas upplevelsevärld. Det
praktiska är det som får ta utrymme. Är det tillåtet att visa ilska gentemot föräldrarna under
övergången eller är det känslor som får tryckas undan till förmån för andras behov? Föräldrarna
har andra möjligheter än barnen att dela känslor och att ordna upp sin värld medan barnen
hänger med i sina föräldrars arrangemang utan så stor möjlighet till att få hjälp med sitt inre
och bemötas känslomässigt efter sina behov. Det visar på att barn och ungdomspsykoterapeuter
har mycket att jobba med för att barnen ska kunna mötas med ett terapeutiskt förhållningssätt
anpassat till deras behov.
Studiens relevans och forskningsförutsättningar
Detta ämne är högaktuellt i det samhälle vi lever i och resultaten i den här studien kan ses som
en början till att gå på djupet inom området som berör barn med växelvis boende. Intervjuerna
behandlade ett avgränsat tema; barns upplevelser av övergången mellan hemmen till sina
skilda/separerade föräldrar. Eftersom det saknas forskning inom den avgränsade
forskningsfrågan ”övergångar och växelvis boende” så har det varit nödvändigt att söka på
angränsande områden inom ämnet. Detta kan såklart påverka resultaten. Om intervjuerna hade
styrts upp med instruktionen att använda en ”scen” med möbler, djur, fordon, dockor och hus,
antingen i sandlådan eller på ett bord hade det kanske kommit mer information. Då hade
informanterna haft möjlighet till att få en starkare koppling till sina känslor i olika situationer.
Kanske hade deras upplevelser av övergången kommit fram tydligare. Samtidigt är det en
balansgång, att inte styra för mycket för att begränsa spontaniteten i berättelsen samt att avsätta
lagom mycket tid för att barnen ska orka med att hålla fokus. Informanterna erbjöds flera
alternativ till att svara på frågorna vilket innebär att alla gavs möjlighet att berätta på sin nivå
19

och efter sina förutsättningar med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå hos varje barn. Det är
inte möjligt att uppnå någon validitet i en så begränsad kvalitativ studie med få informanter.
Det ställer höga krav på intervjuaren och det går inte att vara objektiv eftersom intervjuarens
subjektiva erfarenheter och dennes uttrycksätt både med kropp, ord och intoning finns med i
rummet med barnet (Kvale & Brinkmann, 2014)) ”Vi har vår egen upplevelse plus den andras
upplevelse av vår upplevelse som den speglas i den andras blick, kropp, tonfall och så vidare”,
(Stern, 2005 s.137). Det relevanta i kvalitativ forskning torde vara att få fram det unika hos
varje person och att identifiera fenomen som är okända och att skapa möjlighet till att nya
hypoteser genereras (Föreläsning, Monica Hartzell, 040420).
Metoddiskussion
Det är svårt och heller inte avsikten att göra några generaliseringar av en kvalitativ mindre
studie men resultaten vittnar om att det är ett område som behöver forskas vidare på då det finns
en brist på tidigare forskning. Resultaten visar på vikten av att ta med barnen och lyfta deras
röster gällande ett viktigt ämne. Om barnet erbjuds möjligheter att dela sitt inre känsloliv så
öppnar det upp för goda utvecklingsmöjligheter. En kollega inom kommunen som arbetat med
barn inom berörd gruppverksamhet har granskat resultaten. Hon har dessförinnan många års
erfarenhet från familjerätt. Resultaten kändes igen vilket ökar trovärdigheten. Hon har mött
många föräldrar som pratat mycket om känslomässig förberedelse i samband med växelvis
boende. Frågan hon ställer sig är hur barnen uppfattar det vilket även går i linje med resultaten
av denna studie.
Förslag till fortsatt forskning
Arbetet med den här studien kan ses som en början på att komma närmare barn med
skilda/separerade föräldrar och få dela deras genuina upplevelser av att bo varannan vecka hos
sina båda föräldrar. Det som styrkts är vikten av att ställa frågor till barn och ha med dem i
samtalet och hur mycket information de faktiskt kan lämna. Ett lugnt och tryggt rum med en
tillåtande atmosfär och omsorg där barnet tillåts vara just som det är. Det medförde att de
berättade och delade sina känslor och tankar i ett svårt och känsligt ämne. Berättelserna som
kom ut av informanterna berörde och det var överraskande hur mycket information som
lämnades vid ett enda tillfälle. Flera av informanterna uttryckte positiva känslor efter intervjun.
De sa att de kände sig speciella, att det var skönt att kunna berätta för någon som inte var
mamma eller pappa och att det var kul att få berätta.
Gruppen barn som bor varannan vecka hos sina skilda/separerade föräldrar har ökat de senaste
åren och därför är det relevant att utforska detta vidare. Denna studie har en åldersspridning
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bland informanterna och det skulle därför vara värdefullt att med ett större urval kunna dela in
informanterna åldersmässigt för att kunna jämföra upplevelser av övergången och hur barnens
bemästringsstrategier ser ut på ett djupare och mer ingående plan. Sedan kan det inte nog
betonas, hur viktigt det är att barnets röster lyfts upp, att de genom deltagande i samtal på sin
nivå kan få visa vägen för professionella som arbetar med barn på olika sätt. Barnens berättelser
lämnade ytterligare frågor för framtiden. Att göra en longitudinell studie där man kan följa en
större grupp barn över tid är relevant att tänka kring för fortsatt forskning inom ämnet växelvis
boende. Det vore också av relevans att intervjua föräldrarna till dessa barn för att kunna få en
större helhet. Livet är fullt av övergångar och man vet att det är viktigt att klara av dessa under
livets gång både på kort och på lång sikt. Att också undersöka barnens KASAM-värde samt
anknytningsmönster vore intressant. I takt med att samhället förändras och begreppet familj fått
en alltmer flexibel innebörd så behövs forskning på området. Barnen är en del av sina föräldrar
och deras erfarenheter tillsammans med sin familj följer med dem under hela livet.
Slutsatser
Den här studien visade på att barn har en förmåga att med hjälp av ett psykoterapeutiskt
förhållningssätt och via känslodockor/känslokort benämna och sätta ord på sitt ”varannanvecka-liv” och att barnen i egenskaper av sin klokskap kan berätta om förutsättningar ges. Det
framkom att barnen påverkas av att gå emellan två hem och att föräldrars lyhördhet är av stor
vikt. Studien visar också på svårigheter och brister vad gäller att ge plats för de känslomässiga
uttrycken hos barnen, det får inte någon tydlig plats i det här sammanhanget. I stället tycks det
bli en integrerad och inte tillräckligt uppmärksammad del i det praktiska arrangerandet och
genomförandet av övergången.
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1.
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3.
4.

Informationsbrev.
Information till informanterna.
Bild trädockor och emmokort.
Intervjuguide med tillägg.
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Bilaga 1.

UMEÅ UNIVERSITET
Psykoterapeututbildningen, 90 hsp
Institutionen för klinisk vetenskap
Handledare: Monica Hartzell,
leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
specialist i klinisk psykologi.

Hej!
Jag heter Heléne Trolin och går sista terminen på psykoterapeutprogrammet vid Umeå universitet. Vi ska
skriva examensarbete denna termin och jag är intresserad av att få veta hur barn som bor växelvis hos sina
föräldrar upplever övergången mellan sina två hem. Studien kommer att omfatta intervjuer av ca 8-10 barn
i olika åldrar. Varje enskild intervju kommer att ta 20-30 minuter och ni kommer att erbjudas ett
uppföljningssamtal om ni önskar utifrån hur barnet upplever samtalet, om det finns några frågor eller
funderingar som kommer upp efteråt. Barnet kommer att ha tillgång till en sandlåda med lekmaterial i
form av möbler, dockor, djur mm. som ett stöd för att man visuellt ska kunna berätta om sina upplevelser.
Deltagandet är frivilligt och anonymt och resultatet kommer endast att användas till denna uppsats.
Barnens svar kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning
för att jag inte ska missa något och kunna koncentrera mig på att vara tillsammans med barnet under
intervjun. Jag arbetar på en av kommunens familjeenheter och eftersom jag känner till Trappans
verksamhet så har jag vänt mig dit då de kommer i kontakt med många barn genom sin verksamhet ”barn
i skilda världar”.

Hör gärna av er till mig om ni undrar något!

Varma hälsningar
Heléne Trolin,
Tel; 076-7721877
E-post: helene.trolin@uppsala.se
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Bilaga 2.

Information till deltagarna innan intervjun

Presentation av mig och temat kring uppsatsen. Information kring ramen, att jag kommer att
ställa några frågor som handlar om hur det är att bo varannan vecka hos sina skilda/separerade
föräldrar samt att deltagandet är frivilligt och anonymt och inga namn kommer att stå utskrivna
i texten. Tystnadsplikten tas upp och att intervjun är till för mig som student, och att svaren inte
kommer att föras vidare till föräldrarna. Deras deltagande är värdefullt och det är ett viktigt
ämne, att andra får ta del av deras tankar och känslor.
De informeras också om att det finns möjlighet till ett uppföljande samtal om de önskar det, att
det kan komma upp frågor och funderingar efter intervjun.
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Bilaga 3.
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Bilaga 4.

Intervjuguide med tilläggsfråga

Hur bor du?
-

Vilka bor där?
Är det någon som bor i samma rum eller har du eget rum?

Vilket stöd får du av mamma respektive av pappa vid bytet?
-

Vad gör mamma/pappa?
Vad säger mamma/pappa?

Hur ser det ut med din egen förberedelse?
-

Finns det något du gör inför bytet?
Hur känns det att byta mellan dina två hem?

Vad innebär omställningen/bytet?
-

Vilka regler finns hos mamma?
Vilka regler finns hos pappa
Ser kontakten med vännerna annorlunda ut och i så fall hur?
Om det är något du behöver prata med den andra föräldern om, kan du ringa då?
Hur känns det att prata med den föräldern som du inte är hos?

Hur längesedan är det som sina föräldrar skildes?
-

Kan tiden påverka hur det går att växla mellan mamma och pappa och i så fall hur?
Vänjer man sig?
Finns det något som är svårare att vänja sig vid, i så fall vad?

Tilläggsfråga
-

Om mamma/ pappa skulle sitta i stolen där, finns det något som de skulle behöva veta då, (något
som skulle underlätta för dig eller något som du skulle önska att de visste)?
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Tillkännagivanden
Ett stort tack till de familjer som tillät barnen att medverka med sina genuina berättelser och
kloka tankar. Utan ert deltagande så hade inte denna studie varit möjlig att genomföra.
Tack till de professionella som stod till tjänst med rekrytering av informanter.
Jag vill också tacka Monica Hartzell, som handlett och inspirerat med sin gedigna kunskap och
erfarenhet under denna process.
Till sist så vill jag tacka min underbara familj som stöttat mig och gjort det möjligt för mig att
genomföra uppsatsen.
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