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                          Rutiner och Ritualer vid växelvis boende 

 

 

                                           Sammanfattning 

    Studiens syfte är att undersöka om barn till föräldrar som separerat,  

    och där föräldrarna haft gemensam vårdnad med växelvis boende  

    över tid har bibehålligt eller utvecklat rutiner och ritualer.  

    10 unga vuxna är intervjuade, 4 kvinnor och 6 män. Analysen är 

    tematisk och med en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats.  

    Det som framkommer i studien är att mötespunkter förefaller vara  

    viktiga i upprätthållandet av rutiner och ritualer vid växelvis boende.  

    Studien pekar på att föräldrar i högre grad uppmuntrar och stödjer  

    sina barn kring fritidsintressen, medan de inte i samma utsträckning 

    tycks hjälpa barnen att upprätthålla deras kamratrelationer.  

    Utifrån studien kan vi se att studentexamen är en inkluderande ritual.  

    Barn som lever i denna boendeform har gett oss en ökad förståelse  

    kring att välbefinnande hänger samman med föräldrars förmåga till  

    att samarbeta. 

 

    Nyckelord: Rutiner, ritualer, växelvis boende. 
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                                                                       Abstract 

 

 

 

                        The purpose of this essay is to investigate if children to parents  

                        who separated, and were living in joint physical custody have  

                        maintained or developed routines and rituals. 10 young adults are  

                        interviewed, 4 female and 6 male. The analysis is thematic and  

                        with a qualitative method with a phenomenological approach.  

                        The study shows that meeting points appear to be important in  

                        maintaining routines and rituals when living in joint physical  

                        custody. The study indicates that parents are likely to encourage  

                        and support their children within their hobbies, but do not to  

                        a similar extent seem to help children to maintain peer relationships.  

                        From the study we can see that baccalaureate is a including ritual.  

                        Children who live in joint custody have given us an increased  

                        understanding that well-being is related to parents ability to cooperate.  

                        

                        Keywords: Routines, rituals, joint physical custody.     
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                                                  Inledning 

    I vårt kliniska arbete vid Barn och Ungdomspsykiatrin i Helsingborg kommer vi ofta i 

kontakt med barn som bor växelvis. Kollegor till oss har tidigare gjort en studie om 

vilken betydelse rutiner/ritualer har vid separationer där det funnits gemensam vårdnad 

och barnen bott växelvis. Denna studie gjordes utifrån ett vuxenperspektiv (Persson 

Lindström, Lindskog & Wallberg, 2009). Vi bestämde oss tidigt för att låta intervjua 

unga vuxna i åldrarna 18-24 år som levt eller lever i ett växelvis boende, en vecka hos 

respektive förälder. Vi vill utifrån ett barnperspektiv se vilka rutiner/ritualer som 

utvecklats, och hur den unge har organiserat sig kring dessa.                                                                                                                               

                                                    Bakgrund 

  I mitten på 1980-talet bodde endast 1 procent av svenska barn växelvis med separerade 

föräldrar jämfört med omkring 20 procent år 2008/09. Växelvis boende är vanligast i 

åldrarna 9-12 år. Då barnet bor hela eller större delen av tiden hos en förälder är det 

oftast mamman barnet bor hos (Socialstyrelsen, 2004). 

    En intressant trend under 2000-talet är att antalet barn som upplevt separation mellan 

föräldrarna både ökat och minskat, för att de senaste åren åter stiga. År 2006 var det 3.0 

procent av svenska barn och År 2009 var 3,3 procent som bodde växelvis 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 Det blir betydligt vanligare att barn bor växelvis och idag bor ungefär vart tredje barn 

med separerade föräldrar växelvis. Uppskattningsvis bor idag cirka 7 % av alla barn i 

Sverige i växelvis boende. Det är en av de största förändringarna i svenska barns vardag 

på senare år (Bergström, 2011).  

Barnkonventionen 

    I så väl Föräldrabalken som i socialstyrelsens riktlinjer ifråga om växelvis boende tas 

stor hänsyn till barnkonventionen. 

”Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn 

ska alltid tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Målsättningen 

är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad när det är till barnets bästa” 

(Socialstyrelsen, 2004).     Barnets bästa i Barnkonventionen, Föräldrabalken. 

    Det är viktigt att barnet har en nära relation till båda föräldrarna vilket underlättas av 

vardagliga kontakter, växelvis boende är ett sätt för föräldrar att skapa en relativt god 

uppväxtmiljö för barnet (Socialstyrelsen, 2004). Om goda förutsättningar finns ger det 
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barnet möjligheter till vardagskontakter med båda föräldrarna. Så långt det är möjligt 

bör rättsprocesser undvikas, de erfarenheter som framkommit inom detta område har 

inte lett till några goda resultat, utan varit mycket påfrestande och dyrbara 

(Socialstyrelsen, 2004). 

    Att familjeroller är under förändring återspeglas även i lagstiftningen. Föräldrabalken, 

FB (SFS 1949: 381), infördes i den svenska lagstiftningen 1950 och hade som syfte att 

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

Barnkonventionen 1989 som innefattar barns rättigheter, tanken var att den skulle gälla 

alla barn över världen. 1990 raticifierade Sverige barnkonventionen vilket innebar att ett 

åtagande att implementera den folkrättsligt.                                                                                             

Ur FN konventionen:                                                                                                                      

1.” Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 

principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets fostran och 

utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har ansvaret för 

barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall komma i första rummet.”                                                                         

Vissa artiklar i konventionen genomsyrar idag vår lagstiftning (Barnombudsmannen, 

2010). Regeringen ansåg 1998 att begreppet barnets bästa behövde klargöras, därefter 

infördes den 1 oktober 1998 i föräldrabalken, att barnets bästa skall komma i främsta 

rummet när frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs, 6 kap 2 a §, FB.                                                             

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

Vid bedömning 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.”(Svensk författningssamling 

[SFS], 2006:458). 

    Genom denna bestämmelse knyts också regleringen av dessa frågor tydligt till 

barnkonventionen. Detta tankesätt genomsyrar hela kap 6 i FB. Detta 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 barnet 

(Proposition [prop], 2005/06:99). (Statens offentliga utredningar [SOU], 2005:43) 

behandlar begreppet rättvisetänkande, utredningen visar att man bör betänka att barn 
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kan vara rädda för att uttrycka vad de egentligen tycker och känner. Detta då barn oftast 

är lojala och har en tendens att tänka rättvist. För att säkerställa vad barn tänker, då 

barnet kan ha svårigheter att ta ställning mellan föräldrarna bör man beakta barnets 

uttryck vad det gäller skolval och var kompisar finns.  

Av detta kan man indirekt se hur barnet skulle önska att tillvaron såg ut så att barnets 

önskemål tillgodoses (SOU, 2005). 

Växelvis boende 

    Växelvis boende är ett begrepp som dykt upp under senare år, det användes för första 

gången på åttiotalet. Det innebär att barnet bor i stort sett lika mycket tid och har ett 

varaktigt boende hos båda föräldrarna efter deras separation (Socialstyrelsen 2004). I 

slutet på sjuttiotalet blev det möjligt för föräldrar att få gemensam vårdnad om barnen 

efter deras skilsmässa, därav valde några att låta barnen bo halva tiden hos respektive 

förälder. Denna boendemodell har allt efter ökat, och idag bor som vi tidigare nämnt 

ungefär 7 % av barn till separerade föräldrar växelvis (Bergström, 2011). Denna 

företeelse blev omtvistad och det uppstod debatt om denna boendeform, det förekom 

protester från åtskilliga håll, såväl professionella som privatpersoner gjorde uttalanden 

om att detta var skadligt för barnen att pendla mellan två hushåll. Skadorna skulle yttra 

sig i form av otrygghet och rotlöshet menade kritikerna (Öberg & Öberg, 2004). Från 

förespråkarnas sida (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006) och i 

socialstyrelsens rekommendationer vidhålls vikten av att barnen får behålla en nära och 

vardaglig relation till båda sina föräldrar. 

    Tidigare forskning. Det svenska forskningsläget gällande växelvis boende är 

knapphändigt, dock har psykologerna och familjeterapeuterna Bente och Gunnar Öberg 

varit banbrytande inom området. Forskaren Malin Bergström har nyligen startat ett 

forskningsprojekt kring växelvis boende (Elvisprojektet). I en artikel (2011) hänvisar 

Bergström till en metastudie från 2010 med barn i olika familjeformer i 36 länder 

(Bjarnason et al., 2010). Denna studie gav vid handen att barn som bor växelvis trivs 

bättre med livet jämfört med de som bor med bara en förälder. Det visar sig även att 

ungdomar som bor växelvis inte har någon förhöjd risk att utveckla riskbeteende eller en 

ökad risk för psykisk ohälsa jämfört med de som bor i kärnfamilj. Bergström menar 

vidare att de familjer som väljer ett växelvis boende för barnet där är det vanligare att 

föräldrarna har jobb, hög utbildning och mindre konflikter (Bergström, 2011).  
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Bergström beskriver vidare att den svenska forskningen kan konstatera att växelvis 

boende förfaller kunna skydda barn från negativa följder av skilsmässan men att man 

ännu inte riktigt vet på vilket sätt (Ibid).  

    Ängarne-Lindberg och Wadsby (2010) beskriver utifrån en longitudinell studie 

gällande psykisk och somatisk hälsa i relation till erfarenheter av föräldrarnas 

skilsmässa att personer med skilda föräldrar och speciellt kvinnor oftare hade haft 

kontakt med Barn och Ungdomspsykiatrin i samband med skilsmässan. Samma studie 

visade att skilsmässa i barndom inte medförde mer kontakt med vuxenpsykiatrin än de 

som inte upplevt skilsmässa. Vidare såg man inga större skillnader i fysisk hälsa mellan 

grupperna (Ibid). 

    Öberg & Öberg intervjuade i sin första undersökning ett stort antal barn och deras 

föräldrar kring deras upplevelser kring skilsmässan och de två vårdformerna ensamvård 

och växelvis boende (Öberg & Öberg, 2002). Grunden till denna forskning var att det 

utifrån juridiken hade blivit möjligt för föräldrar att få gemensam vårdnad efter 

separationen. Genom studien ville de undersöka barnens situation utifrån en rad olika 

aspekter. Det visade sig att cirka hälften av barnen som intervjuades var en del de första 

svenska barn som bodde växelvis. Tjugo år senare sökte makarna Öberg upp två 

tredjedelar av respondenterna som nu blivit vuxna för intervjuer om uppväxten och livet 

(Ibid). Det visade sig att det hade gått bra för det stora flertalet och forskarna fann inga 

belägg för att det skulle gå sämre för barn där föräldrarna skilt sig än för andra barn. 

Man såg även att risken för att pappan blir en perifer person minskade i samband med 

växelvis boende jämfört med mamma boende. Barnen som är boende växelvis 

framhäver att en av de största fördelarna med denna boendetyp är att är att de 

upprätthåller vardagskontakten med båda sina föräldrar (Öberg & Öberg, 1985).  

I den kvalitativa intervjustudien (Öberg & Öberg 2002) fann man att vardagskontakten 

med föräldrarna även medförde en stark känsla av att känna sig betydelsefull och att 

ingen av föräldrarna valdes bort till fördel för den andra. 

Nackdelarna med växelvis boende var alla de praktiska och logistiska bekymmer som 

uppkom i samband med flyttandet mellan hemmen. Man antar dock att de emotionella 

fördelarna med växelvis boende överväger de mer praktiska nackdelarna (Öberg & 

Öberg, 2002). Shiller (1986) påtalar att pojkar boende växelvis hade färre 

beteendeproblem än pojkar som bara bodde hos modern. I linje med detta resonemang 
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kan nämnas Thornstam (1996) slutstats om att växelvis boende är att föredra framför ett 

boende enbart med modern, om inte vissa svårigheter föreligger såsom konflikt mellan 

föräldrarna, missanpassning psykisk sjukdom hos en av föräldrarna. Detta utifrån att 

barn i växelvis boende visar på en gynnsammare utveckling, bättre anpassning, högre 

tillfredsställelse och bättre självkänsla. Föräldrarnas samarbetsförmåga är som tidigare 

nämnts av högsta vikt. Denna fråga kommer framledes att belysas ur olika 

infallsvinklar.                                                        

                                                                   Teori 

Anknytningsteori och växelvis boende 

    Vi har valt anknytningsteori utifrån att den är den samtida utvecklingspsykologiska 

teori som gett mest empirisk forskning gällande barns känslomässiga utveckling och 

effekter av separationer på utvecklingen.                                                                             

Anknytningsteorin har sina rötter i det arbete som den engelske barnpsykiatern John 

Bowlby (1907-1990) utförde. Det har sedan vuxit sig vidare genom många andras 

insatser, idag är anknytningsteorin den mest använda utgångspunkten i forskning om 

både normala och avvikande relationsmönster (Risholm Mothander, 2006) 

    Människan föds enligt anknytningsteorin med en evolutionsbiologisk grundad 

genetisk programmering för att under de första levnadsåren knyta an till en eller två 

vårdare, för sin överlevnad. Små barn kan inte låta bli att knyta an, nyfödda barns 

signaler leder till ett omvårdande beteende hos de vårdare som uppfattar signalerna. 

Anknytning handlar specifikt om hur barn och vuxna utvecklar och bevarar förmågan att 

använda sig av utvalda personer som källa till trygghet och skydd.                                                                                            

Kvalitén i anknytningen utgörs av lyhördhet för barnets perspektiv och förutsägbarhet 

för barnet. Den sparsamma forskning som finns gällande anknytning och växelvis 

boende är i huvudsak inriktad på barn mellan 1-3 års ålder. De rekommendationer som 

den forskningen ger vid handen är dock att en av föräldrarna bör vara ”huvudpersonen” 

under det första året. Anknytningen mellan barnet och den andra personen (fadern) 

behöver inte ta skada utifrån att dennes samvarotid initialt är mindre, men bör successivt 

ökas med ökad ålder (Broberg & Bohlin, 2001). 

    För små barn är korta frekventa byten bättre än skiften mellan föräldrarna under 

längre perioder. I takt med ökad ålder utvecklas också förmågan att tänka och minnas 

(kognition). Den ökade kognitiva förmågan hjälper barnet att skapa föreställningar, eller 
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inre arbetsmodeller om sig själv och sina relationer till andra människor. De inre 

arbetsmodellerna som stöttas av barnets förbättrade minneskapacitet medför att barnet 

successivt blir mindre sårbar för separationer (Broberg et.al., 2006). 

    Utifrån barnets perspektiv kan ”andra” för barnet viktiga utgöra en trygg bas, detta 

förutsätter att barnet under första levnadsåret i huvudsak haft en anknytnings person. 

Möjligheten att utveckla en anknytningsrelation är inte begränsad till de vårdnadshavare 

som haft en nära kontakt med barnet under första månaderna eller första levnadsåret. 

Däremot förefaller det som det tidiga samspelet mellan mor och barn har betydelse för 

barnets förmåga att utveckla nya relationer samt social kompetens. Barn med en trygg 

anknytning till mamman visar på bättre samspelsmönster tillsammans med vuxna och 

barn (Broberg & Bohlin, 2004).                                                                                                                              

Den tidiga anknytningen visar sig även ha betydelse för den fortsatta utvecklingen. I en 

svensk studie (2000) fann Bohlin med medarbetare att anknytningsmönster vid 15 

månaders ålder predicerade social förmåga vid 8 års ålder, bättre än andra prövade 

variabler i studien såsom ex temperament eller förälderns utbildningsnivå (Bohlin, 

2000). 

    Faderns inverkan på utveckling utifrån anknytningsmönster beskrivs sparsamt i 

litteraturen. Dock har den största longitudinella studien enligt (Cederblad, 2003 sid 137) 

gjorts av Grossman och medarbetare (Grossman m.fl. 1997, 1999, 1999, Becker – Stoll 

m.fl. 1996, Zimmermann m.fl. 1997, 1997). Studierna visar på faderns roll i barnets 

utforskande av omgivningen från den trygga basen av en säker anknytning. Grossman 

m.fl. har funnit samband mellan faderns sensitivitet och kvaliteten av barnets lek, de 

barn som var tryggt anknutna till sina fäder visade på bättre beteende i 

problemlösningssituationer och var mer konsistenta i sin uppgiftsorientering. Man 

tolkade relationskvaliteterna såsom faderns sätt att organisera barnets positiva och 

negativa känslor under utforskandet, koncentrerad lek och i nyfikenhets/olustkänslor. 

Kvalitén på anknytningen till fadern kopplades till mer aktiv och mindre undvikande 

coping-stil hos tonåringen. Man beskrev att faderns roll för anknytningsprocessen 

handlade om tryggt utforskande och anpassning till utmanande situationer (Cederblad, 

2003). Det stora flertalet av barnen har antagligen redan en tydlig anknytning till sina 

föräldrar när det blir fråga om växelvis boende (Broberg & Bohlin, 2001). 

    Genom att vardagskontakten bevaras ges möjlighet för barnet att få realistiska och 
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levande bilder av båda sina föräldrar. Barnets psykologiska utveckling gynnas av att de 

fortsatt har två identifikationsobjekt, två vuxna att gå till och att pröva sig mot när det 

gäller att hitta sig själv. Konflikter före, under och efter skilsmässan påverkar starkt 

barnets socioemotionella utveckling. Vid växelvis boende och i ett 

anknytningsperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till barnets utvecklingsmöjligheter och 

livssituation i stort. Man understryker vikten av att barnets behov sätts i centrum då 

barnet lätt hamnar i lojalitetskonflikter vid föräldrarnas konflikter (Broberg et.al., 2006). 

Lyhördhetsbegreppet har under senare år utvecklats vidare detta utifrån att lyhördheten 

är en förutsättning för anknytning. Peter Fonagy (2005) menar att en förälders 

mentaliserande sinne, det vill säga förmågan att reflektera över barnets känslomässiga 

värld, är en avgörande kvalitativ variabel i omvårdnaden. 

Salutogenes och KASAM 

    Det salutogena begreppet har myntats och utvecklats av Aaron Antonovsky professor 

i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of Negev, Beersheba i Israel. I sin 

gärning kom han att konsekvent undersöka vilka faktorer som gör att människor håller 

sig friska trots svårigheter och påfrestningar (Tamm, 2002).                                                                       

Antonovsky formulerade sin salutogena modell i början av 70-talet och den 

publicerades 1979 i boken ”Health, Stress, and Coping”. Hans inspirationskälla till 

modellen fann han i analysen av den undersökning han gjort av hur Israeliska kvinnor 

anpassat sig till klimakteriet. I undersökningen hade frågan om kvinnan vistats i 

koncentrationsläger ställts.  

Antonowsky fann då att 29 % av kvinnorna som överlevt vistelsen hade en god allmän 

psykisk hälsa. Denna upptäckt ledde Antonovsky till att formulera modellen om vad 

som gör att människor trots påfrestningar bibehåller en god hälsa (Antonovsky, 1987; 

1991). Den holistiska synen på människan som, Antonovsky förespråkade, innebär att se 

människan i hela dess sammanhang. De samverkande faktorerna såsom klass, kön, 

kultur och livshistoria tillsammans påverkar de vissa val människan gör i livet som rör 

hälsan och livet i stort. Antonovsky menade att människan genom att lära sig hantera 

stressituationer i livet och spänningar som uppstår genom dem, kan skapa hälsa och stå 

rustad emot att falla in i sjukdom och ohälsa (Tamm, 2002). 
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KASAM- känsla av sammanhang. 

    Utifrån det salutogena synsättet utvecklade Antonovsky Sence Of Coherence, på 

svenska översatt till Känsla av sammanhang (KASAM). 

KASAM anses vara ett internationellt gångbart begrepp eftersom man kunnat visa 

meningsfulla resultat från minst 20 olika länder från flera olika kulturer.  

KASAM definieras som: 

”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 

och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre 

och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga,(2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 

engagemang.” (Antonovsky, 1991 s. 41) 

    Det tre komponenterna i KASAM är 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet  

    1. En individ med hög känsla av begriplighet uppfattar sin omvärld som ordnad, 

sammanhängande och strukturerad. Antonovsky lät själv genomföra ett stort antal 

intervjuer och de som låg högt på KASAM kunde beskriva hemska händelser som de 

genomlevt såsom utmaningar, men samtidigt något de lärt sig något viktigt av, en 

erfarenhet (Antonovsky, 1991). 

Begriplighet står för att människan behöver information som är tydlig och 

sammanhängande och en människa med hög begriplighet förväntar sig att den 

informationen hon får är begriplig (Tamm, 2002). Hon förväntar sig således att kunna 

förutsäga kommande händelser i livet, och om de inte är förutsägbara, utan kommer 

plötsligt och överraskande, ska hon åtminstone kunna förklara och förstå dem.  

    2. Hanterbarhet handlar om att kunna frambringa de resurser som behövs när man står 

inför en negativ eller stressande livssituation, det kan vara resurser som individen har 

inom sig själv, alternativt vänner eller professionell hjälp och i bästa fall familjen. En 

individ med hög hanterbarhet har dessa resurser och kan hantera även de negativa 

händelserna hon ställs inför i livet (Tamm, 2002). 

    3. Den tredje komponenten meningsfullhet kallade Antonovsky för 

motivationskomponenten. Den innebär en känsla av att det finns en mening med livet 

och dess innehåll. En individ med hög grad av meningsfullhet ser en mening även med 
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det som uppfattas som mindre bra som drabbar henne och finner sätt att ta sig igenom 

dessa händelser. Individen försöker se svårigheter som utmaningar, negativa händelser 

och olyckor ses som en del av det oundvikliga i livets skeenden och låter det inte bryta 

ner henne utan investerar kraft i att klara av det (Antonovsky, 1991). 

    Även om Antonovsky till viss del rangordnat de olika komponenterna efter betydelse 

så är det ändå deras samspel som är det viktiga och som skapar en holistisk känsla av 

sammanhang. Antonovsky menar att om individen kan hantera sitt liv och samtidigt 

hålla sig vid god hälsa, så har individen en hög känsla av sammanhang (Tamm, 2002).                                                                                                                                               

Detta sammantaget skapar en känsla av sammanhang. Antonovsky menar att 

meningsfullhet är den viktigaste komponenten. Han menar att om individen ser en 

mening med det som händer och sker så klarar individen att bemästra skeenden bättre. 

Då finner man sätt att hantera och begripa situationen. I de fall då komponenten 

meningsfullhet är låg kommer knappast hög hanterbarhet eller hög begriplighet bli 

långvariga och senare kan det bli svårigheter att finna motivationen till de 

komponenterna, det blir helt enkelt svårt att engagera sig. Efter meningsfullhet menar 

Antonovsky att begriplighetens betydelse är viktig, då han menar att något individen 

inte förstår kan svårligen hanteras på ett funktionellt sätt (Antonovsky, 1991).  

    För att mäta KASAM utvecklade Antonovsky ett självskattningsformulär. Detta 

består av 29 olika frågor (KASAM 29) där 11 frågor handlar om begriplighet, 19 om 

hanterbarhet och 8 om meningsfullhet. Individen svarar på en graderad skala, som sedan 

räknas om i poäng, högt totalpoäng innebär högt KASAM. Individens mönster av 

livserfarenheter påverkar hans KASAM och identifierar de faktorer som bidrar till att en 

individ hamnar nära friskpolen (Ibid). 

    Ungdomars bildande av KASAM, påverkas starkt av föräldrarna. Föräldrar med ett 

högt KASAM kommer med all sannolikhet att påverka barnets erfarenheter och vägleda 

dem i samma riktning.                                                                                                                                            

”Allt talar för faktorer som närhet i familjen och hög äktenskaplig tillfredsställelse 

borde bidraga till ett högt KASAM. Det finns dessutom skäl att anta att optimism i 

omgivningen också är en sådan faktor” (Hansson & Olsson, 2001 sid. 251).                                           

Antonovsky (1991) pekar på andra yttre stimuli, krav och budskap som kan påverka ett 

barn. Dessa stimuli delas upp i fyra delar, föräldrarna, media, kamraterna och skolan. 

Den känslan av sammanhang som grundlagts under barndomen kommer att rivas upp 
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under tonåren. Under denna omstörtande tid ökar kraven och budskapen, som redan 

under barndomen oftast varit motstridiga. Sökandet efter att bli någon samt att finna sin 

personlighet är central för ungdomar i alla kulturer. Antonovsky (Ibid.) visar på tre 

kulturella huvudvägar som en tonåring kan följa. Det komplexa och öppna samhälle 

som erbjuder en mängd olika legitima och realistiska val. Den integrerade, homogena 

och förhållandevis isolerade kulturen eller subkulturen. Den förödande och förvirrade 

sociokulturella miljö där det är ytterst svårt att få något grepp om tillvaron. Lägg där till 

den ytterligare utmaning denna studies respondenter får ta del av, nämligen föräldrarnas 

skilsmässa och det växelvisa boendet.                                                                                                                                  

Kön, samhällsklass, gener, historia, samt oväntade händelser kan kombineras så att ett 

högt KASAM befrämjas. Tydliga och realistiska val som omvärlden erbjuder påverkar 

även ungdomars känsla av sammanhang. 

Mötespunkter  

    I alla former av mänskligt samspel är de sammanhang som vi människor skapar inom 

oss själva avgörande för resultatet av vårt samspel. Sammanhangen skapar mening och 

den moderna människan av vår tid omformulerar sina sammanhang. Sammanhangen 

innefattar de relationer som existerar och pågår i en viss situation, men även de 

relationer som är kopplade till dessa relationer och situationer. Om sammanhangen inte 

är förenliga finns risk för missförstånd, konflikter och låg funktionalitet. Hur 

sammanhangen vid växelvisa boendeformer kommer att organiseras och hur 

mötespunkter mellan familjesystem och mellan människor vid förändringar kommer att 

se ut är av stor vikt. Mötespunkter kan bli till och finnas vid den växelvisa 

boendeformen. De kan bli och vara ett sätt att identifiera och organisera ett sammanhang 

och karaktären och betydelsen av den upplevelsen.  

    Det som vi valt kalla mötespunkter kan i linje med tidigare avsnitts tankegångar 

komma att skapa ökad känsla av sammanhang och mening för växelvis boende barn, 

ungdomar och vuxna. Mötespunkter kan finnas som upplevelser där vi människor i våra 

liv och vägar möts. Vid växelvis boende kan mötespunkter mera specifikt vara sådant 

som t.ex. en skola, en speciell plats, en släktsammankomst, en aktivitet, en telefon, en 

viktig person – en släkting. 

    Ordet mötespunkt består av två ord. Möte som innebär att träffas tillsammans och 

punkt som indikerar en viss plats i tid och rum eller att något är slut, exempelvis en 



 

 

 14 

 

 14 

mening. En sådan punkt är godtycklig och symbolisk till sin natur och de sammanhang 

som människor är inbegripna i över tid är inte statiska. Både nya och tidigare tydliga, 

ibland sedan tidigare i en kärnfamiljs liv markerade, och ibland väletablerade givna 

mötespunkter kan över tid och rum förändras. I vid mening kan det handla om såväl 

geografiska, fysiska, virtuella, som möjligen spirituella punkter eller om helt andra, och 

än mera personrelaterade sådana. 

    Hur ska vi kunna förstå den information som våra informanter gett oss genom sina 

berättelser? För att kunna diskutera och åskådliggöra frågor som dessa krävs ord eller ett 

språkbruk för att definiera och beskriva kontexter. Först vill vi i vår text stanna upp här, 

detta för att markera denna studies sammanhang, och klargöra dess avgränsningar och 

naturliga begränsningar. Vi har som författare till föreliggande studie valt att i detta 

avsnitt luta oss mot kontextuell teoribildning. Alla familjekonstellationer har någon 

form av organisation och vid en separation eller skilsmässa krävs omorganisation där 

nya mötespunkter kan komma att skapas och bli till. Ett karaktäristiskt drag för 

medlemskap i en organisation är, att organisationens medlemmar kommer att agera och 

tänka utifrån sitt samspel med organisationens medlemmar och sin egen uppfattning om 

organisationens medlemmar och sin egen uppfattning om organisationen mer och mer, 

vilket leder till att organisationen successivt blir ett egenvärde för medlemmarna (Olson 

& Petitt; 1995; Petitt & Olson, 1994). 

    I denna studie använder vi ordet mötespunkt, eller uttryckt i pluralis mötespunkter till 

stöd och förståelse för att beskriva förändringar i de sammanhang som våra informanter 

berättar om. Nya samspelsformer uppstår i ett mellanområde för den nya eller 

förändrade kontexten i de växelvisa familjesystemen. Ser vi individen som en i grunden 

socialt responsiv varelse, kan vi tänka oss att även en individs samspel med sin fysiska 

omgivning, t.ex. med en speciell plats, en ort, en återkommande aktivitet som 

exempelvis ett telefonsamtal mellan två föräldrar, ett hus, en stuga eller en skola, i sig 

kan vara social. Liksom vi kan tänka oss att en far- eller morförälder vid återkommande 

situationer kan komma att bli en mötespunkt för våra informanter. Vi vill på nytt här 

stanna upp i texten. Vi tillåter oss i vår studie att inspireras av tankegångar inhämtade 

från författarparet Petitt & Olson (1995).  

    Vi tänker oss att mötespunkter är en värdefull hjälp för oss att kunna beskriva 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter vid separations- eller 
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skilsmässosituation. För våra informanter kan det handla om sådant som geografiska, 

mera fysiska platser, och om för dem över tid gemensamma, återkommande aktiviteter i 

de omformade, nybildade systemen och sammanhangen vid förändring. Det kan även 

vara fråga om fysiska personer, som t.ex. nära släktingar eller vänner som kan komma 

att ha få ett annat värde, betydelse eller mening vid de relationella förändringarna i såväl 

familjesystemen som vid förekommande nybildningar och förändringar av dem över tid 

och rum. 

    Andra perspektiv och teoribildningar ska därför inte betraktas som oväsentliga. Andra 

val av perspektivtaganden inom traditionell familjeterapeutisk diskurs kan vara 

intressanta. Men de ligger utanför våra gjorda val av avgränsning och omfång för denna 

studie. Exempel på fördjupad läsning inom familjeterapins fält kan vara områden som 

differentiering och intergenerationella förhållanden, familjens livscykel och ”family 

resilience” (se t.ex. Carter & McGoldrich 1989; De Koven Fishbane, 2005; Walsh, 

1998). 

Ritualer och rutiner 

    Ritualer finns till för att hjälpa människan att hantera relationer, exempelvis definiera 

ett familjesammanhang. De kan bidra till att överbrygga tvetydigheter i sociala 

situationer och familjesammanhang. Ritualer är till hjälp för människan att markera 

gränser mellan olika stadier, åldrar och samspelsformer, liksom de kan tydliggöra roller, 

förväntningar och medlemskap i sociala grupper. Rutiner handlar mer om sådant som är 

mera vardagligt, saker som att exempelvis tillaga och äta sin mat, stiga upp på 

morgonen, borsta tänderna och att ta på sig sina kläder o.s.v. (Imber-Black, Roberts & 

Whiting, 2003). 

    En rit eller ritual är en handling och/eller ett beteende som utifrån bestämda regler 

och normer har en symbolisk innebörd och organiserande funktion. En rutin är mer 

instrumentell, punktlig och upprepas under en speciell tid och fäster oftast tyngdpunkten 

på vad som ska göras. Det handlar vanligtvis om återkommande saker och upprepanden, 

t.ex. dag för växling av boende, kvälls- och morgonrutiner, rutiner vid måltider etc. 

Ritualerna däremot, anpassas till situation och en åtskillnad görs vanligen mellan rit och 

ritual (Imber-Black et al., 2003). 

    Det skall här betonas att en ritual i så mening avser vara en viss förrättning eller 

högtidlig akt, exempelvis begravning eller bröllop (Petitt & Olson, 1999). Ritualer har 
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också olika sociala funktioner för människan, och de kan i vid mening också relateras 

till den tid vi lever i. Det kan handla om ritualer vid jubileum, födelsedagsfiranden och 

studentfiranden men också i uttryck som exempelvis vår egen nutids ”fredagsmys”. 

Ritualerna kan hjälpa människor att agera, och att uttrycka känslor som kan vara 

riskfyllda, men de kan samtidigt också i det sammanhang som ritualen utgör vara helt 

vanliga och helt ofarliga (Imber-Black & Roberts, 1998). 

    Ritualer. Dessa är för oss människor en central del av livet och skall sättas in i ett 

sammanhang där det som tidigare nämnts kan handla om allt ifrån hur en måltid vid en 

högtid delas till hur viktiga händelser markeras. Ritualerna är en lins med vilken vi kan 

se våra känslomässiga anknytningar till våra föräldrar, syskon, make och maka, barn, 

våra vänner och nära som kära. Ritualer har stor betydelse och kan spela stor roll i och 

under familjers livscykler (Fiese, 2006; Imber-Black & Roberts, 1998; Imber-Black 

et.al., 2003). Betydelsen av den integrerande kraft som finns i ritualer vid växelvis 

boende, häri inkluderat den flytt som finns i praktiken mellan två boenden skall icke på 

något vis underskattas. Förändringar påverkas av var familjernas medlemmar befinner 

sig själva i livet, och är också beroende på hur deras egna förekommande ritualer 

vidmakthålls eller inte vidmakthålls vid betydande förändringar i situation och 

sammanhang. Det finns olika typer av familjer och det ser olika ut hur de förhåller sig 

till ritualer. Exempelvis den underritualiserade familjen där det kanske inte firas vid 

högtidliga tillfällen eller speciella helger eller har minimala arrangemang vid desamma. 

Denna här kategoriserade typ av familj firar inte viktiga händelser eller övergångar och 

det finns få tillfällen för gemenskap och gemensamma aktiviteter. I andra former av 

familjer, kan det t.ex. finnas etniska eller religiösa ritualer och traditioner där det kan 

uppstå ojämna och ojämnlika ritualer och den ene eller den andra av partnerns 

traditioner kan få ge vika. Det är inte ritualerna som är ojämlika i sig, utan det är fråga 

om ojämlikhet mellan partners. I vissa familjer kan ritualerna vara mer ”tomma” och de 

har tappat sin innebörd, men vidmakthålls av skyldighet eller andra känslor men med 

ringa känsla för det eller de som ska firas eller det som ska uppmärksammas (Fiese, 

2006; Imber-Black & Roberts, 1998; Imber-Black et.al., 2003). Ritualer skall alltså inte 

underskattas. Särskilt inte utifrån den kraft de har då det gäller att flytta mellan två 

familjer som är verkligheten vid växelvis boende. Hur viktigt det är att skapa nya 

gemensamma rutiner kan och skall därför i denna studie inte minst nu betonas (Fiese, 
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2006; Imber-Black & Roberts, 1998; Imber-Black et.al., 2003).                                                                                                       

    Till skillnad från mera dagliga och vanliga rutiner, sådant som t.ex. vid tandborstning, 

så både formar, erövrar och uttrycker ritualer relationer. Vid sådant som firande av 

storhelger, traditioner som exempelvis födelsedagar och årsdagar och därutöver 

majoriteten av livscykeltraditioner som bröllop, skolavslutningar, vilka kräver medveten 

planering och förberedelse, upprätthålls våra mera vardagliga och ofta återkommande 

ritualer i det närmaste automatiskt. Ritualerna kan tjänstgöra som en buffert för att 

barnet skall kunna känna tillhörighet med andra, och så för dem viktiga vuxna i 

relationer. De kan ge oss platser att vara lekfulla på för att utforska meningen med våra 

liv. Ritualer visar vägar till vår framtid medan vi för vidare ceremonier, traditioner, 

symboler och sätten att vara tillsammans från tidigare generationer (Carter & 

McGoldrick, 1989; Fiese, 2006; Imber-Black et. al., 2003). 

    Rutiner. Dessa menas oftast vara sådant som vi gör utan att vi själva är medvetna om 

att vi utför dem eller gör dem, och när vi gör dem, när de väl uppstått och finns och 

existerar för oss som människor. Andra människor uppfattar våra rutiner utifrån. Den 

som utför en rutin, eller har en rutin uppfattar den sällan själv. Den som observerar 

utifrån kan också många gånger lättare känna igen rutinen hos den andre i fråga. 

Exempelvis så kan det ofta vara betydligt lättare att förstå för de inbegripna i en 

kärnfamilj att de tillhör den, och några rutiner avkrävs vanligen inte då för densamma. 

Det kan vara svårt att vara inbegripen i helt andra, kanske helt nya former och 

konstellationer för det som på flera vis fortsatt kan betraktas som en familj, och 

samtidigt vara i en ny situation som skilsmässa och separation. Därför kan en ny 

familjekonstellation eller organisationen av familjeförhållandena kräva nya rutiner för 

att tydliggöra för berörda i sammanhanget, detta likväl för vuxna som för barn. Som ett 

exempel kan det vara sådant som tid, dag och plats då och där växlingarna sker, eller 

kan det handla om sätt att upprätthålla etablerade kamratrelationer på bästa vis oavsett 

om den unge befinner sig hos den ene eller den andra föräldern. Vid kriser i livet av 

olika slag, till exempel vid en separation eller skilsmässa, blir det svårt att upprätthålla 

de ritualer som tidigare funnits och tillvaron blir kaotisk fram till dess att man 

överenskommit om nya rutiner. 

Hur rutinerna påverkas av, eller helt omvänt hur familjerna påverkas av rutinerna, är 

beroende på var i sammanhanget den specifika och helt unika familjen befinner sig. Om 
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vid tiden för separationen eller skilsmässan exempelvis en förälder geografiskt flyttar 

lite längre bort är en stor förändring. Eller, om per omgående en eller båda föräldrar 

ingår i ny parrelation med en ny partner sker stor förändring (Carter & McGoldrick, 

1989; Fiese, 2006; Imber-Black et. al., 2003). 

                                                             Syfte  

    Syftet med studien är att undersöka om barn till föräldrar som separerat, och där 

föräldrarna haft gemensam vårdnad med växelvis boende över tid har bibehålligt eller 

utvecklat rutiner och ritualer.  

                                                     Frågeställningar 

    Hur beskriver och uppfattar vuxna skilsmässobarn att rutiner och ritualer utvecklats 

efter separationer där det funnits gemensam vårdnad och växelvis boende? 

Vilka rutiner och ritualer över tid har utvecklats i samband med växelvis boende? 

                                                             Metod  

    Kvalitativ metod är en forskningsmetod som syftar till att ge kvalitativ empiri i 

avseendet att skapa en djupare förståelse för ett fenomen (Starrin & Svensson, 1994). 

Föreliggande studie är kvalitativ och har en fenomenologisk/hermeneutisk ansats där det 

har används en semistrukturerad intervjumetodik med temata. Enligt Pia Langemar 

(2008) finns i litteraturen ingen enhetlig definition att tillgå gällande kvalitativ och 

kvantitativ metod i empiriska studier. Hon pekar bl.a. på att den kvalitativa metoden 

som forskningsmetod lämpar sig för är att ge förståelse av innebörd och mening, 

deskription av kvalitativa egenskaper och variationer, begrepps- och teoriutveckling 

samt exploration.  

    En kvalitativ metod kan belysa frågeställningar som Vad är? Vad innebär? Eller Hur 

försiggår? Med en sådan utgångspunkt är målet att förstå. Kunskap söks för att visa vad 

något består av och hur det kan avgränsas och vad det kan kallas och hur det förhåller 

sig till något annat. Vi har valt att göra en intervjustudie med en främst fenomenologisk 

ansats, vilken syftar till att beskriva fenomenen som de beskrivs. Eftersom vårt 

studieobjekt siktar in sig på upplevelsen, spelar Husserls (Langemar, 2008) begrepp 

livsvärld stor roll. Fenomenologin koncentrerar sig på den upplevda meningen, vilken 

ryms i begreppet livsvärld. Företeelser binds samman av den mening som relateras till 

dem, eller rättare sagt den mening de utgör för den upplevande individen. I individens 

livsvärld är allt relaterat till tid och rum. 
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    Kvalitativa forskare försöker idag, vilket Gilgun (2009) beskriver, än mera lyfta fram 

och mera generellt söka förstå subjektiv mänsklig erfarenhet. Den ansats vi lägger an i 

vår studie kan mera övergripande också sägas inneha ambitionen om att studera hur 

familjerelationer i förhållande till rutiner och ritualer konstrueras och förhandlas fram, 

transformeras och reproduceras efter separationer eller skilsmässor. I vår kvalitativa 

analys av de som vi träffat och intervjuat och som lever eller levt under växelvisa 

boendeförhållanden, har vi låtit oss inspireras av narrativ analys som exempelvis 

Langemar (2008) beskriver. Men den narrativa analysen fokuserar huvudsakligen på den 

innehållsmässiga dimensionen av berättelser. Några hela livsberättelser har inte 

analyserats av oss, utan vårt intresse har endast riktats mot mera givna temata i 

berättelserna, vilka därför mera kan förstås som underberättelser. Därmed har 

angreppssättet mer likhet med en kvalitativ, tematisk analys såsom Kvale (1997) 

beskriver, men har alltså även inslag ifrån den narrativa analys som kortfattat ovan 

beskrivits. 

                                                                Urval 

    Urvalet av informanter har skett med hjälp av den s.k. snöbollsmetoden, d.v.s. de 

första intervjupersonerna kom vi i kontakt med genom att granska vårt eget närområde. 

Några har varit gamla bekantas bekanta, några har varit kollegers vänner, några har varit 

egna före detta arbetskollegors vänners barn o.s.v. Det har inte varit helt enkelt att 

komma i kontakt med intervjupersoner med erfarenheter av växelvis boende över en 

längre period. Vi kontaktade inledningsvis två rektorer och en skolkurator vid 

gymnasieskola. Men detta gav oss tyvärr ingen utdelning. Vi har därför, detta för att nå 

en för studien så homogen grupp som möjligt är, via det sociala mediet ”facebook” 

kommit i kontakt med ca hälften av våra intervjupersoner. Vår ambition och idé har 

tidigt i vårt arbete varit att välja att intervjua ”ickekliniska vanliga” skilsmässobarn. De 

som intervjuades av oss två tillfrågades om de kunde rekommendera någon ny 

intervjuperson till studien. 10 unga vuxna har tillfrågats om de varit villiga till att bli 

intervjuade och har därefter senare blivit våra informanter. De personer som vi 

intervjuat är samtliga fyllda 18 år. Tio personer i åldern 18-24 år har intervjuats, varav 

sex av dessa varit män och fyra kvinnor. Nio av tio intervjuade har helt med 

”regelbundenhet” över längre tid bott växelvis hos båda sina föräldrar efter 

skilsmässa/separation. En av våra informanter har, om än en kortare period, även om 
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denne i likhet med våra andra intervjupersoner främst bott växelvis, bott hos en av sina 

föräldrar en tid och vistats hos den andre föräldern under helg varannan vecka med 

”regelbundenhet”. Vi har från start haft som tydligt mål och noga eftersträvat att finna 

en så homogen grupp informanter till våra intervjuer som möjligt är, detta i förhållande 

till uppsatsens såväl nivå som dess givna inbyggda begränsningar och avgränsningar. De 

personer vi intervjuat kan samtliga betraktas ha delad erfarenhet av att över tid ha bott 

växelvis hos sina respektive biologiska föräldrar. Samtliga intervjupersoner har beretts 

möjlighet att ta del av ett informationsblad i förväg inför intervjutillfället (Bilaga 1). 

                                                 Validitet och reliabilitet 

    Med de kvalitativa metoderna, skriver Kjaer Jensen, ”upptäcker man alltså – eller 

snarare konstruerar – kvaliteterna först, för att därefter undersöka och beskriva dem” 

(Kjaer Jensen, 1995 s41). Den kvalitativa metoden äger stor giltighet men får ibland 

kämpa med en tillförlitlighetsproblematik. Grundantagandet för fenomenologin är ”att 

vända sig mot sakerna och att vara följsam mot sakerna”. Denna öppenhet kan utvecklas 

så att de även gäller som kvalitetskriterier i kvalitativ metod (Starrin & Svensson, 

1994). Frågor som validitet och reliabilitet är viktiga, men många föredrar att inte 

använda dessa termer eftersom de betecknar en distans från mening och levd erfarenhet. 

I stället använder kvalitativa forskare, enligt t.ex. Gilguin (2009), idag mer termen 

trovärdighet, vilken kräver transparens i meningen att forskaren demonstrerar hur denne 

kommit till sin analys och sina konklusioner och att dessa procedurer lett till trovärdiga 

representationer. Det faktum att vi har varit två intervjuare ger en utökad trovärdighet. 

Genom detta har vi fått fram ett likvärdigt resultat. Samtidigt har det varit en 

försvårande faktor då vi är olika som personer med olika förförståelse och förkunskaper 

inför det här arbetssättet. För att eliminera dessa risker så mycket som möjligt 

utarbetade vi tidigt ett grundligt sammansatt halv- eller semistrukturerat frågeformulär. 

Sedan bearbetades formuläret noggrant utifrån både livsvärldsperspektiv och ett mera 

systemiskt perspektiv där vi båda är väl förankrade i vår profession (Bilaga 2). 

                                                   Insamling av information  

    Vanligtvis är den kvalitativa intervjun varken helt strukturerad eller helt 

ostrukturerad. Vi har valt att använda oss av den intervjuteknik som ofta i litteraturen 

kallats halv- eller semistrukturerad intervju för att så långt möjligt kunna ge ett likartat 

utgångs- och analysläge för intervjuerna. Tillvägagångssättet ligger nära det som Kvale 
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(1997) beskriver som en livsvärldsintervju. Han menar att en livsvärldsintervju är ”en 

intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997 s13).  En intervjuguide med 29 

frågställningar utformades och indelades i fem frågeområden som användes för att täcka 

in vårt studieobjekt (Bilaga 2.). Frågeområdena i guiden har varit a) bakgrundsdata, b) 

rutiner vid växling, c) rutiner i vardag, d) ritualer, och e) rutiner och/eller ritualer? Våra 

informanter ombads beskriva sina upplevelser och erfarenheter över hur rutiner och 

ritualer utformats vid växelvis boende över tid utifrån nämnda indelning i 

frågeområden. Det underlag vi fått till oss genom våra intervjupersoner är att betrakta 

som ett retrospektivt material med beskrivningar över tid. Vid intervjuerna antecknades 

beskrivningarna och svaren i det välkonstruerade intervjuunderlaget med väl tilltaget 

med plats att teckna ned den enskilde informantens egna ord. Intervjun spelades in på 

band, detta för att utgöra stöd till vårt primära och nogsamt nedskrivna underlag till vår 

senare analys i studien. En pilotintervju utfördes inledningsvis, där mycket noggranna 

anteckningar gjordes under själva intervjun, och som efter granskning senare även 

valdes att medtas i studien. Samtliga bandupptagningar har studiens båda författare 

gemensamt grundligt lyssnat igenom ett flertal av omgångar. Endast några få ringa 

tillägg eller korrigeringar har kommit att göras efteråt, detta efter upprepade gånger av 

genomlyssning av materialet i form av de bandade intervjuerna.  

                                                           Analys av data  

    I vår procedur har vi, efter att vi gemensamt grundligt lyssnat igenom samtliga 

bandupptagningar, och studerat det nedskrivna materialet, gått systematiskt tillväga 

indelat i flera steg. Analysen har bestått i att ställa öppna frågor till texten utifrån våra 

redan tidigare utformade temata i vår intervjuguide. Grunden för vår analys ligger linje 

med det som Langemar (2008) beskriver för en tematisk analys och som av henne 

indelas i sju steg. Vårt första steg bestod av att vi läste igenom texten i sin helhet, d.v.s. 

samtliga intervjuer. Ett andra markerat sådant steg som varit relevant i förhållande till 

en frågeställning har varit att söka efter likheter, skillnader samt vad som eventuellt skilt 

ut sig i materialet, samt söka efter eventuella mönster ifrån vilka meningsbärande 

innebörder efterhand väldigt sakta tillåtits få framträda. Genom att ställa frågor till 

texten och fokusera på att observera likhet och olikhet, har i vårt material av mönster, 

upplevelser och innebörder bildats. Utan någon större brådska har alltså dessa tillåtits 
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växa att fram. Citat och nyckelord har i ett tredje steg i analysen, utifrån våra 

preliminära teman sedan grupperats under olika övergripande teman.  

    Allt eftersom arbetet framskridit har vi likt, det som exempelvis Langemar (ibid) 

beskrivit, nödvändigt blivit tvungna att göra erfarenheten, att ju mer empiristyrd en 

kvalitativ undersökning är, desto mer cirkulär, omvänd och baktung blir den. Eftersom 

planeringen skett successivt och över tid ändrats, detta då det skett upprepade ”loopar” 

eller moment av olika slag, kan det vara svårt att i efterhand komma ihåg precis hur allt 

gick till, och hur vi gick tillväga när vi gjorde alla våra val under vägen. Därför förde vi 

medvetet tidigt i arbetet en ”checklista”, som blev till något av en loggbok för oss två att 

hålla oss till under processen. Detta har varit helt nödvändigt för oss för att kunna göra 

en så sanningsenlig metodbeskrivning som möjligt. Valen för oss blev högst troligt än 

mer genomtänkta och välmotiverade då vi valde att redan från start skriva ned hur vi 

tänkte under vår resa. Förhållningssättet som vi använt oss av i förhållande till vårt 

material har genomsyrats av öppenhet, närhet och distans och av reflektion. En 

ledstjärna har för oss två i likhet med som Langemar (ibid) beskriver varit, att under 

arbetet föra våra grundliga anteckningar i det som vi valt att kalla ”checklista”. 

Samtidigt har detta därtill varit ett mycket betydelsefullt sätt att tillämpa ett 

självreflekterande förhållningsätt för oss då vi bearbetat materialet där vi har haft god 

nytta av varandra i analysdelen.  

    Våra tio intervjupersoners berättelser sorterades ut och delades in så att varje fråga 

studerades noga. Det vill säga varje frågeställnings information behandlades helt åtskild 

från de andra frågorna, och först och främst var för sig. Varje fråga fick från start 

tilldelat sig ett färgat försättsblad där våra tankar om likhet och skillnad och mönster 

under hand nedtecknades, sedan lämnades frågan åt sidan för att senare i analysen kunna 

återkommas till. Det andra steget bestod i att vi ställde dessa olika tankar, frågor och 

funderingar till vårt material och så sakta växte det så fram något nytt då frågor ställdes i 

förhållande till varandra, detta för att mera objektivt försöka förstå vad varje enskild 

fråga och varje del kunde ge oss för handen. I detta skede tillfördes vårt arbetsmaterial i 

analysen ytterligare ett färgat försättsblad.  

    Ett senare steg i vårt arbete var sedan att på nytt återvända till vårt material och ställa 

frågor till det i ytterligare omgångar. I detta skede av vår analys framträdde efterhand 

sakta men säkert några mera tydlig framträdande nyckelbegrepp i materialet, och senare 
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blev dessa våra temata där de olika frågorna korsbefruktat varandra. Åtta stycken 

huvudteman kom fram i förgrunden, och de blev senare i sin tur indelade i några 

huvudtema och undertema. Ett tema i taget har studerats i förhållande till det som hört 

till just det temat. Vi har gått igenom texten lika många gånger som det funnits teman. 

En slutlig benämning på och definition av varje tema har varit det näst sista steget i 

processen i vår analys. Det sista steget i analysen har varit att sammanfatta materialet 

under varje tema med egna ord. Vi har valt att i mesta möjligaste mån använda 

informanters röster när vi indelat i teman inför resultat och slutdiskussion i denna studie. 

Därpå som ett sista steg har vi kunnat utveckla en teori genom att vi relaterat våra teman 

till varandra så att det blivit till en sammanhängande enhet. 

                                                         Bakgrundsdata 

    Tio intervjuer genomfördes under perioden 2011-04-14—2012-01-12. Det var fyra 

kvinnor och 6 män, varav samtliga var 18 år fyllda. De var födda mellan 1987 och 1995. 

Vid tidpunkten för intervjuerna var minst en av två föräldrar/parter i vårt material, 

(undantaget en utav våra kontexter av växelvis organiserade bioföräldrar), i nuläget inne 

i en etablerad parrelation. Intervjupersonerna var i åldern från 3 år till 11 år vid 

situationen för separationen/skilsmässan och ingång i växelvis boende. Det stora 

flertalet var dock till åldern mellan 8 år och 11 år gamla.  Några hade haft ett relativt sett 

långt avstånd mellan de båda växelvisa hemmen, några hade inte det. Avståndet mellan 

deras föräldrars bostäder var i kilometer räknat allt från 1 km till 20 km. Vid 

intervjutillfället bodde nio kvar under fortsatt växelvisa boendeformer, medan en hade 

skaffat sig ett eget boende med eget hushåll. Samtliga föräldrar till intervjupersonerna 

hade under den vid intervjuerna beskrivna perioden gemensam vårdnad för sina barn.   

                                                       Litteratursökning 

    Vi har gjort litteratursökning i följande databaser: LIB HUB, Elin, Pubmed, Psychnet. 

Vi har även gjort sökning på Google med sökord växelvis boende + blogg vilket 12/3-12 

gav 3321 träffar. 

                                                              Resultat 

Rutiner 

    Stabilitet och föränderlighet. I detta avsnitt av resultatdelen är fokus rutiner, men 

dessa låter sig inte helt enkelt skiljas ut från ritualer. Inslag av båda aspekter tycks i 

någon mening finnas. Det förefaller vara så att det kan utvecklas vardagsrutiner kring en 
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ritual. Rutiner som exempelvis val av veckodag då växlingarna skett för våra 

informanters del är varierande. För nio av tio av de intervjuade skedde växlingarna 

främst vid veckosluten. Alla utom en informant hade växlat boende på fredagen eller 

inför en ny skolvecka och kalendervecka. Antingen på söndagen eller på måndagen 

skedde växlingarna. För den av våra informanter som över hela perioden, konstant 

växlat boende på onsdagar, hade det inneburit att hans föräldrar, mera sällan eller näst 

intill aldrig träffades fysiskt. Däremot hade föräldrarna enligt informanten alltid, vilket 

betonades haft en god tät kontakt per telefon mellan sig och diskuterat saker som 

berörde det gemensamma ansvaret i föräldraskapet. 

    Två av tio informanter uppgav att de med stigande ålder i tonåren mera själv fått 

avgöra om de ville vara mer hos den ena eller den andra föräldern. En av de som 

framträder starkt i vårt material uttalar som följer:  

”Ville hellre egentligen hellre bo hos pappa, hade fler kompisar där och pratade med 

mina föräldrar om det men det blev ju aldrig så” 

    Den ålder som flera bland informanterna uppger vara brytpunkten för ökat inflytande 

när det gäller växlingar mellan hushållen är mellan 15 år och 18 år. Våra informanter 

berättar detta för oss, men vi kan inte i vårt material se att så helt sker i praktiken. 

Utifrån våra intervjuer kan vi inte se att ungdomarnas stigande ålder över tid avsevärt 

mycket kommit att ändra förhållandena över graden i inflytandet över växlingar mellan 

boenden. Någon information som närmre skulle kunnat beröra ifall våra informanter 

önskat bo eller vara mer hos den ene eller den andra föräldern saknas i vår studie. 

Endast två tio av våra informanter berättar att de i takt med stigande ålder kunnat 

påverka ifall de önskat vara mera hos den ena eller den andra föräldern. Dessa två 

representerar därför inte hela vårt material, utan är endast ett uttryck som kan visa på att 

lojalitet i förhållande till föräldrar förekommer. En av informanterna utrycker sig som 

följer:  

”Det kändes konstigt att gå över till pappa för att hämta nåt som jag glömt där om jag 

var hos mamma och än idag är det så. Samma hos mamma” 

Citatet ovan är exempel på vad några av de vi intervjuat säger som kan tolkas som 

lojalitet. Nämnda är intressant, inte minst i förhållande det vuxenperspektiv som vid den 

studie gällande växelvis boende föräldrar som våra kollegor gjort, där resultaten bl.a. 

pekade i en riktning på att rutinerna för barnen, enligt deras föräldrars berättelser i den 
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studien förändrades med stigande åldrar (Persson Lindström et.al., 2009). Våra 

informanter ger åtminstone här uttryck för en annan bild, och i viss mening uttryck för 

en önskan om att få lov att mera tillåtas ta ökat ansvar själva, och att få lov att både 

kunna utöva och beredas att i högre grad få möjlighet till att kunna påverka sina egna 

levnadsomständigheter. 

    Samtliga av våra informanter beskiver att det kunnat skilja sig väsentligen åt gällande 

rutiner vid måltider och mattider som ”fredagsmys” alternativt ”helgmys” eller dylikt.     

Fredagsmys är i sammanhanget växelvis boende det som skulle kunna betraktas som en 

ritual – vår egen samtids ritual. Sju av tio i vår studie hade antingen ätit en något lite 

festligare måltid hos den förälder de kommit till och varit hos, alternativt t.ex. hyrt en 

film eller gjort något liknande och det hade vanligen gjorts olika arrangemang för en 

stund tillsammans för förälder och barn. Sådana stunder hade, utifrån sju av våra 

informanter, varit aktuella såväl hos deras mammor som hos deras pappor. Tre av tio 

hade haft liknande arrangemang, men endast hos en utav sina föräldrar i samband med 

växlingarna.  

    Flertalet av de vi intervjuat nämner tider att passa, tandborstning, läkare- eller 

tandläkarebesök, eller saker som t.ex. kring olika rutiner vid sänggåendet etc. etc. Men 

de beskriver inte att sådana rutiner varit något som varit besvärande för dem vid ett 

växelvis boende mellan två hem där det funnits skillnader. Tvärtom finns beskrivningar 

över att det fungerat bra med skillnader mellan hemmen för dem. Nedan är endast några 

av många exempel som belyser hur skillnaderna sett ut i åtskillnad mellan två sidor av 

två system vid rutiner som exempelvis vid matsituationer i de här fyra respektive 

hemmen. Ett första exempel: Citat:  

”Mamma. Varm mat varje dag. Satt ner tillsammans. Bestämda platser och likadant 

över tiden  Pappa ännu hårdare vill diskutera med mig om veckan, bestämda platser”  

Ett andra exempel: Citat:                                                                                                                        

”Bestämda platser hos pappa. Mer struktur hos pappa. Hos mamma inte så 

organiserat. Slappare”  

    En informant berättar t.ex. hur fredagsmyset upphörde hos morfar i samband med att 

dels intervjupersonens ena förälder inledde en ny relation med en ny partner i samband 

med skilsmässan, och dels genom att morföräldern flyttade. Morföräldern blir här något 

av en bärare av en rutin eller snarare en ritual som försvinner, men som beskrevs ha 
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kommit till precis i samband med att dennes föräldrar separerade.                                                                                

”Två år efter träffade mamma en ny man, fredagsmyset slutade för det var avståndet, då 

morfar flyttade”  

    Det finns i vårt material en mångfald av variationer i våra informanters beskrivningar 

över rutiner. Några av våra intervjupersoner beskiver väldigt stora skillnader när det 

gäller rutinerna mellan de skilda hushållen/hemmen, andra beskriver att deras föräldrar 

mer diskuterat sig fram till mera likartade förhållningssätt som också fått gälla för de 

båda hemmen.   

    Packa lätt. Många av våra informanter berättar om materiella ting, och de nämner vid 

intervjuerna också gärna sina husdjur. Tre av de intervjuade berättar att deras husdjur 

följt med dem vid växlingarna. Alla informanter ger beskrivningar kring att saker som 

spelkonsoler datorer, tangentbord etc. flyttats mellan hemmen. Lite senare upp i åldrarna 

beskrivs att ”laptops” helt naturligen växlats mellan hemmen. Några nämner dubbel 

uppsättning av kläder på båda ställen, andra berättar om hur deras föräldrar gjort 

överenskommelser kring vem utav dem som ansvarat för inköp till gemensam utrustning 

av kläder som växlats mellan hushållen. Många av våra informanter beskriver inte vid 

första anblicken detta som någonting besvärande, utan berättar om det som något 

självklart. Men många ser det som något bökigt och jobbigt inslag i tillvaron vid bytena 

mellan två hem. Tre av de tio uttrycker extra starkt något annat än flertalet andra 

gällande materiella och rumsliga ting. Dessa tre ger uttryck för att det varit ”jobbigt och 

bökigt” att flytta med sina saker fram och åter vid växlingarna. Dessa tre ger ett uttryck 

för att det inte varit helt enkelt för dem. Hälften av våra informanter ger på olika sätt 

uttryck för det som en utav dem betonade mycket starkt vid intervjutillfället  

Citat: ”Packa lätt!!!”.  

En informant berättar om sin lillebror som vid växlingarna hade det bekymmersamt. 

Citat: ”Lillebrorsan lär sig aldrig att packa sina grejor, han får alltid åka och hämta 

saker han glömt” 

Nio av tio ser det som viktigt att alltid se till att organisera det väl med sina personliga 

tillhörigheter, vilket dessa också ger ett starkt uttryck för som betydelsefullt för dem. En 

av dem uttrycker sig så som här följer;  

”Jag skäms för att säga det. Men materiella ting har varit det jobbigaste. Det låter trist, 

men så är det. Exempel när jag har planerat att ha en tröja och den är hos mamma”  
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Tilläggas skall att samma informant som citeras i det föregående citatet betonar, att det 

alltid varit viktigt för honom, att som han själv uttrycker det, ”landa” hos den förälder 

som han kommit till vid växlingarna. Enligt denne informant har det varit lika viktigt 

för honom hos båda föräldrar;  

”Jag har inte haft något eget rum utan mer två sovrum”                                                                                                                                                                                      

    Fri tid och kamrater. Flertalet av våra informanter beskriver att de på ett bra sätt 

kunnat upprätthålla, skapa och vidareutveckla fritidsintressen av olika slag då de växlat 

mellan hemmen. De uttrycker med ord av såväl glädje som med betoning på 

övertygande sätt att det självklart varit så. Nio av tio informanter berättar hur deras 

föräldrar skjutsat dem, engagerat sig i förenings- och idrottsarrangemang. Både 

mammor och pappor beskrivs ha funnits på plats, alternativt varit tillhands som stöd för 

att möjliggöra för utövandet av aktiviteterna. Informanterna ger här uttryck för att deras 

föräldrar aktivt planerat, skjutsat, hämtat och lämnat dem vid olika former av 

fritidsaktiviteter. En av de tio intervjuade sticker ut lite i förhållande till andra, eftersom 

denne själv tagit sig fram på cykel till och från ett idrottsarrangemang som fotboll, detta 

trots att det varit ett betydligt längre avstånd till aktiviteten då personen varit hos en av 

sina föräldrar. Ytterligare en av våra informanter skiljer ut sig från de övriga. För denne 

person har det här mer tangerat föräldrarnas förmåga till att samarbeta. Informanten 

uttrycker under intervjun, hur denne efterhand helt nödvändigt fått behöva lösa det mera 

själv på egen hand. I nuläget och med stigande ålder har det enligt denne mer helt och 

hållet blivit till ett eget ansvar, att på egen hand sköta sådant än mera på egen hand;  

”Har nu börjat ta mig fram mera på egen hand”                                                                                                                                                

    Samtliga informanter har med stigande ålder gällande kamratrelationer och 

fritidsaktiviteter efter åldersnivå tagit mer ansvar själva. Enligt våra informanter sker 

förändringar tydligast i samband med övergången till tonårstid. De har då blivit mera 

självständiga och tagit över mer av ansvaret att själva på egen hand ta sig till sina 

vänner. Flertalet av våra intervjupersoner ger tydligt uttryck för detta. De har med 

stigande åldrar kunnat ta sig fram med hjälp av kollektiva medel mellan bostäderna, 

vilket underlättat för dem i relationerna med jämnåriga kamrater. När det har gällt att 

kunna behålla, och att skapa för dem viktiga relationer med sina kompisar, detta oavsett 

om de befunnit sig hos den ene eller den andra av sina föräldrar, så pekar våra 

informanters utsagor i riktning mot att det geografiska avståndet varit av stor betydelse 



 

 

 28 

 

 28 

för upprätthållandet av goda kamratrelationer över tid. Tre informanter, tillika de som 

haft längst avstånd mellan de båda hemmen uttrycker, att det varit svårare att bibehålla 

kontakt då de varit hos en av sina föräldrar. Stora geografiska avstånd mellan hemmen 

uppges ha påverkat i negativ riktning för dem;  

”När jag var liten hade jag inte så mycket kompisar. Pappa körde och hämtade 

kompisar”  

    En annan informant ger i citatet här nedanför uttryck för att det kan ha varit besvärligt 

då en förälder ingått i en ny parrelation, och flyttat till en annan ort och de geografiska 

avstånden blivit tydliga. Därtill kan ett faktiskt faktum, att förhållandet mellan att bo på 

landsbygden eller att bo i stad, troligt för denne intervjupersons del kommit att kunnat 

ha påverkat dessa skillnader i både frekvens och i tillgång av kamrater något.      

”Jag kände till en början endast grannpojken då jag var hos pappa. Ibland hade jag 

med mig kompisar som jag gick i skolan med” 

     I nästföljande citat beskriver ytterligare en informant liknande upplevelser som 

hänger ihop med geografiska skillnader.  

”Hos pappa var jag mycket med en kompis och på fritidsgården som fanns nära inpå 

pappas hem. Hos mamma fanns min bästa kompis nära mig geografiskt”. 

Mötespunkter 

    Det som beskrivs av informanterna och som vi sätter ord på är det vi här kallar 

mötespunkter. De berättar om platser, ting eller saker och inte minst personer vid 

mellanmänskliga möten. Det som tas upp här har informanterna uppehållit sig mycket 

kring vid intervjutillfällena. Dessa beskrivningar tycks vara betydelsefulla för dem och 

förefaller skapa mening och känsla av sammanhang.  

    Tre av tio informanter nämner exempelvis stugan som funnits i släkten på en förälders 

sida som betydelsefull plats. En av dessa tre informanter berättar, att båda av dennes 

föräldrar, tillsammans med både mor- och far föräldrar alltid träffats under sommartid. 

Liksom vid andra släktsammankomster på denna plats.  

”Pappa var med nyår på x-semesterorten och vid påsk, farmor och farfar följde med. 

Midsommar firas där. Mors syskon kommer”  

En av dessa tre informanter berättar om ett lantställe, där dennes båda föräldrar alltid är 

om sommaren, och att de även vid andra tillfällen träffats där tillsammans med denne 

informant för flertalet trevliga sammankomster. 
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    Andra, möjliga mera givna mötespunkter för våra informanter del kan vara i skolan 

och i hemmet. En av de tio som vi intervjuat berättar, att dennes båda föräldrar alltid 

pratat väldigt mycket med varandra i telefon, vilket i sig kanske inte kan förefalla som 

så märkligt. Dessa föräldrar träffades, enligt informanten väldigt, väldigt sällan. Näst 

intill undantagsvis i sådana fall. Om än föräldrarna nu sågs ihop mera sällan, förekom 

det emellanåt mötespunkter vid deras gemensamma barns födelsedagar, men inte alltid. 

Denne informant beskriver som följer på vilket sätt hans föräldrar hade kontakt med 

varandra, och hur växlingarna sett ut.  

”Bytena var alltid på onsdagar i skolan och så var det hela tiden. Har alltid varit så ! 

Dom träffades inte, men pratade alltid med varandra i telefonen och bestämde alltid 

ihop hur det skulle vara för mig och mina bröder”   

En annan informant av de tio vi intervjuat är medlem i en välkänd skånsk 

idrottsförening, där hela hans familj och många av hans släktingar är medlemmar. Där 

träffas båda föräldrar tillsammans med denne informant och ser på matcher tillsammans 

med andra släktingar. 

”Pappa skrev in mig som medlem i x-idrottsklubben när jag föddes, nu går vi och ser 

matcherna med mamma och pappas bror och familj även farmor och farfar är med”                                             

Samme informant berättar att han återkommande åkt på semestrar med innehåll av 

idrottliga inslag, detta i ihop med båda sina föräldrar tillsammans. En av de tio beskriver 

hur denne återkommande gällande påsk- och jul firat hos morföräldrarna tillsammans 

med båda sina föräldrar. Morföräldrarna hem blir en mötespunkt och en bärare av påsk- 

och julritualen. 

    Släktingarna blir även för denne informant både mötespunkt och beröringspunkt för 

mellanmänskliga möten, nämnda för såväl honom själv som barn och för föräldrarna.  

Vi använder även det sammansatta ordet mötespunkter för att beskriva personer som 

kan vara bärare för de mellanmänskliga mötena, vilka några av våra informanter berättat 

om som för dem viktiga och betydelsefulla. En av de tio beskriver hur denne 

återkommande firat påsk- och jul hos morföräldrarna tillsammans med båda sina 

föräldrar. Morföräldrarnas hem blir en mötespunkt och en bärare av påsk- och 

julritualen. Släktingarna blir även för denne informant både mötespunkt för 

mellanmänskliga möten, nämnda för såväl honom själv som barn och för föräldrarna.  
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Ritualer 

    Dubbelt upp. Fram till nu har vi beskrivit utvecklandet av rutiner i vardagslivet 

kopplade till ett växelvis boende nu övergår vi till att belysa ritualerna. En del av 

rutinerna har övergått till att bli ritualer. I en del fall har vi sett att mötespunkten har 

bidragit till stabilitet över tid. Det finns särskilt betydande ritualer som i sin tur 

förknippas med familjehögtider och familjesammankomster. Dessa dagar kan ses ha ett 

symboliskt värde vilka är sammanförande och visar på vilka som hör ihop oftast i 

speciella familjeritualer. Detta är samtidigt tillfällen då familjerelationerna ställs inför 

hårda prövningar. I detta stycke redogör vi hur ritualer har utvecklats eller behållits 

utifrån informanternas retrospektiva beskrivningar vi börjar med att återge berättelserna 

kring Jul och födelsedagar. Likheterna vi ser i intervjuerna kring jul och födelsedagar är 

framförallt att de firas dubbelt upp. I en av berättelserna får vi en beskrivning av att 

julafton firas hela fyra gånger, detta förklaras med att man förutom att fira hemma hos 

mamma och pappa även firar julafton hemma hos mor och farföräldrar. I detta fall ses 

fyra mötespunkter runt en och samma ritual. Firandet av jul och födelsedagar, är ofta 

känsloladdade och julen är en högtid då det finns höga förväntningar. En av 

respondenterna har uttryck sig kraftfullt:                                                                                                           

”Jularna har alltid varit för jävliga”                                                                                              

Denna ungdom menar att det varit för mycket längtan efter den andra föräldern och att 

jularna inte blivit så som det var tidigare. Förväntningarna var höga och tidigare 

konflikter blossade upp kring jul, Skilsmässan gjorde sig påmind.                                                                                                             

Det stora flertalet av våra respondenter har beskrivit att man i familjerna förhandlat fram 

ett dubbelt firande, föräldrarna växlas om att fira jul och man firar julafton två gånger 

företrädesvis lilljulafton och julafton.                                                                                                   

Den av de som beskrev att båda föräldrarna firade jul tillsammans med barnet beskrev 

samtidigt att det firandet skedde på moderns lantställe där man även firade högtider 

innan skilsmässan. Detta lantställe har genomgående i denna respondents berättelser 

varit en mötespunkt för såväl jul, midsommar och studentfirande. Fadern har varit 

välkommen dit och man har upprätthållet högtidsritualerna trots ändrade 

familjerelationer. Vi kan i vårt material genomgående se att ritualerna kring Jul varit 

relativt konstanta över tid, även om jularna firats dubbelt upp så har mötespunkterna 

varit i stort sett detsamma. Mötespunkterna tenderar även att ligga i ett 



 

 

 31 

 

 31 

flergenerationsperspektiv. En av respondenterna beskriver att han och hans syster har 

utvecklat en egen rutin kring julfirandet.                                                                                                         

”När storasyrran fick körkort började vi köra mellan mamma och pappa, vi firar först 

hos mamma sen kör vi hem till pappa och firar där. Vi sover alltid hos mamma på 

julafton”.  

    Här kan vi se att syskonen hjälps åt att hantera den lojalitetskonflikt som är inbyggd i 

boendeformen genom att utveckla en rutin runt julritualen.                                                                                                                   

    Födelsedagar. Firandet kring denna högtid beskrivs inte fullt så rigid som firandet 

kring jul. Enligt vårt material finner vi en följsamhet i ritualerna kopplat till mognad och 

utveckling gällande födelsedagar. Fyra av respondenterna har gemensamt kalas med 

båda föräldrarna och i dessa fall firar dom där ungdomen för tillfället bor. Fem av de 

intervjuade uppger att de har ”dubbelt upp” således har de två kalas som firas i 

respektive hem. I det stora flertalet av berättelserna ges uttryck för att det i samband 

med skilsmässan och tiden därefter fanns oklarheter kring hur ritualen skulle utformas. 

”Vi försökte först med att alla firade tillsammans men det blev en konstig stämning, 

varken mamma eller pappa är bekväma när dom är tillsammans. Nu firar vi med två 

kalas”. 

 Vi kan i berättelsen ana en ambition hos föräldrarna att hålla kvar vid 

födelsedagsritualen men att det i vissa fall är svårt för föräldrarna att hantera samvaron. 

Å andra sidan har vi ca hälften som beskriver att föräldrarna mäktar med att fira sitt 

gemensamma barn tillsammans.  

”De senaste fem åren har jag mamma och pappa gått ut och ätit på samma restaurang. 

Nu är även styvföräldrarna med. Mamma kom på detta, det var hennes idé”.                                    

Efterhand kan vi i studien se att det utvecklas till en eller flera tydliga ritualer som håller 

över tid. Innehållet ändras som vi tidigare nämnt utifrån utveckling och mognad, dock 

kvarstår i de flesta fall mötespunkterna över tid. Vi kan även se att styvföräldrar och 

styvsyskon är med och firar till skillnad mot julfirandet. Dom som bara haft ett kalas 

med båda föräldrarna visar på att det är och varit en mer stabilitet kring 

födelsedagsritualen. Vi kan utifrån berättelserna se att åtta av tio nämner att de får hjälp 

med att inhandla presenter till sina respektive föräldrar när den fyller år. Den ena 

föräldern hjälper till att påminna om att den andre fyller år och hjälper också till att 

handla eller snarare köper själv presenten och ser sedan till att barnet har en present att 
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ge sin förälder.  

”Hos pappa eller mamma fick jag hjälp att fixa present till den andre föräldern, så jag 

kunde fira när jag skiftade boende”. 

Här ser vi att samarbetet mellan barn och förälder i ena hemmet gynnar relationen med 

eller mellan barn och den andre föräldern. I två av historierna beskrivs att styvföräldern 

är behjälplig med present inköp.                                                                                      

    Studentexamen. Julfirandet framträder som tidigare beskrivits som en viktig högtid 

dock är berättelserna kantade av en klar uppdelning mellan de olika föräldrarna och 

hemmen. Studentexamen beskrivs som en mer sammanlänkande ritual och är mer 

sammanförande av den utökade familjebildningen. Den stora skillnaden mellan 

julfirande och studentfirande är att julfirandet och ritualiserandet kring den förändras i 

takt med mognad, utveckling och förändrade familjerelationer. Andra skillnader i 

jämförelse med julhögtiden är att den infaller vid ett ända tillfälle och att barnet 

vanligtvis är 18-19 vilket innebär att man är myndig. Samtliga respondenter har gett 

uttryck för att dem ser det som en självklarhet att föräldrarna skall samarbeta kring 

planering och genomförandet av studenten. Nio av tio beskriver att föräldrarna också 

delat på de ekonomiska åtagandena. Det blir också tydligt att vid studentfirandet 

inkluderar man även föräldrarnas nya partners i festligheterna. En del beskriver att de 

tidigare konflikterna mellan släktingar och närstående förbises och inbjudes till 

studentfesten.                                                                                                                                       

”Vi bjöd även dem som var ovänner, mamma kanske inte pratade med alla, men det 

funkade ändå”.                                                                                                                                                

Denna planering gjordes tillsammans med föräldrarna och här visar det sig att 

respondenten i allra högsta grad var delaktig. Samtliga uppfattar att de varit delaktiga i 

planeringen. I flera fall har de intervjuade beskrivit att de har blivit tillfrågade och att de 

deltagit i diskussionerna om vilka som skall bjudas och hur festen skall se ut och var 

den skall hållas. Genomgående i intervjuerna beskrivs att man i samförstånd har valt att 

fira hemma hos den som har trädgård och i de fall där båda har haft tillgång till trädgård 

har man valt den som rent geografiskt ligger mest centralt. Utifrån våra respondenter 

beskrivningar ger ritualen kring studentfirandet den unge en hög känsla av sammanhang 

och mening.  

    En av de intervjuade beskriver att det fanns en flexibilitet i planeringen i form av. 
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”Om det varnats för regn kvällen innan fanns det beredskap att flytta hela festen till 

pappa som bor i en stor lägenhet i stan”.                                                                                                

Samma ungdom beskriver att fadern i sitt hem bjudit hela klassen på champagne frukost 

på bakgården. Vi kan överlag se genom berättelserna att föräldrarna gör stora 

ansträngningar för att studentfirandet skall bli en lyckad tillställning. Ungdomarna 

beskriver i flera fall att styvföräldrar, styvsyskon, kusiner m.fl. bjudes in och i en del 

berättelser tas ingen hänsyn till tidigare relationella konflikter. De uppenbara likheterna 

i intervjuerna ges i form av att man förutsätter att föräldrarna skall samarbete kring 

denna ritual samt att mötespunkten blir hemma hos den som har störst utrymme för 

festen. Studenten ses också som ett avstamp ut i vuxenblivandet och kan av oss, 

retrospektivt jämföras med hur konfirmationen tidigare sågs som en ritual med stora 

inslag av vuxenblivande. Som ritual har studenten generellt sett och med största 

sannolikhet övertagit konfirmationen som en viktigare markör för självständighet. 

    Föräldrarnas samarbetsförmåga. Vi kan genomgående i denna studie se att 

respondenterna i sina svar på de olika frågorna kring utvecklandet och bibehållandet av 

rutiner och ritualer hamnar i vikten av föräldrarnas samarbetsförmåga. Samt att 

relationen mellan föräldrarna är något som upplevs vara viktig för välbefinnandet kring 

det växelvisa boendet.                                                                                            

”Mamma och pappa var inte ovänner, även om det var ”bittersweet” mellan dem, Jag 

vet andra som det varit katastrof för”.                                                                                                    

Flera av respondenterna har beskrivit att föräldrarna inte behöver vara världens bästa 

vänner men att de åtminstone måste anstränga sig och vara trevliga speciellt då barnet 

hör på eller är närvarande.                                                                                                                                                

På frågan om vad som varit mest hjälpsamt och betydelsefullt kring att växla mellan 

hemmen beskrev åtta av de tio spontant att just föräldrarnas samarbetsförmåga var 

viktigt. En av dem svarade: 

”Att de samarbetade och höll kvar vid traditioner, och höll sams var mest hjälpsamt. 

Det är inbyggt trygghet i det, när de är vänner”.                                                                               

Här kopplar informanten själv samman trygghet med att föräldrarna håller sams och 

upprätthåller traditioner. I beskrivningen kan man tolka det som att det ena -att hålla 

sams- är en förutsättning för det andra – att upprätthålla traditioner. Detta kan förstås 

genom att rutiner ritualer och traditioner ses som betydelsefullt och upprätthålls genom 
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att föräldrarna är vänner.  

    Om barnet lever i växelvis boende så krävs ett mer omfattande samarbete och 

kommunikation mellan föräldrarna. Vid slutna system kan barnen allt för lätt spela ut 

föräldrarna mot varandra och i förlängningen hamna i en icke gynnsam roll av att agera 

budbärare. Familjer med större öppenhet kan underlätta för barnet och samtidigt ge 

signaler om att de kan röra sig friare mellan hemmen. Det finns enligt Öberg & Öberg 

(2004) stora fördelar med att se de olika hemmen som ett större system som samarbetar.  

I denna andemening beskriver en av ungdomarna sina erfarenheter på detta vis.                                                                                                                                               

”Mina föräldrar har skapat två hem med samma regler”.                                                                                                                                                                                                                           

Detta stämmer väl med tidigare forskning kring samarbete i olika boendeformer då vi 

ser att Öberg & Öberg (1985) i sin undersökning fann att föräldrar med växelvis boende 

hade bättre samarbete än föräldrar som valt att bo ensam med barnet. Öberg & Öberg 

(2002) tänker att detta beror på att föräldrar med växelvis boende tvingas till samarbete 

för att boendet överhuvudtaget skall fungera. Samt att de genom detta tvingats att 

utveckla bättre samarbetsrutiner.                                                                                                                         

De som har beskrivit att samarbetsförmågan är hjälpsam beskriver även en önskan om 

ökad flexibilitet och delaktighet och tycker sig blivit lyssnade på .                                                

”Jag får lov att bryta växlingen och sova hos mamma eller pappa, om jag vill det. Det 

känns bra att jag är välkommen hem fast att det är tänkt att jag skall bo hos den 

andre.” 

Denna respondent beskriver på ett för henne självklart sätt att föräldrarna samarbetar, 

samtidigt innehåller berättelsen uttalanden om att finna en balans mellan att växla 

mellan stad och landsbygd hon ser fördelarna med det. Nio av tio har upplevt att om 

föräldrarna har en bättre kommunikation har det ökat sina möjligheter till att kunna vara 

med och påverka eller förhandla samt att det känts ok att röra sig lite friare mellan 

hemmen. Kring detta resonemang gällande föräldrarnas kommunikation finner vi 

uttalande som.                                                                                                                         

”Låt inte barnet spela ut sina föräldrar, då kan man ju bli manipulativ”.                                         

Att föräldrarnas samarbetsförmåga värderas högt beskriver ytterligare en genom att 

berätta med stark känslomässig inlevelse. Den unga kvinnan befann sig i Mellansverige 

hos sin pojkvän och blev mycket sjuk.                                                                                                     

”Mamma och pappa körde tillsammans och hämtade hem mig, jag låg i baksätet och 
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det kändes som jag verkligen hade två föräldrar”.                                                                                    

Ur denna berättelse kan skymtas en längtan efter att sammanföra föräldrarna, dock 

benämns inte föräldrarna som familj utan just ”två föräldrar”. Denna berättelse lyfts 

fram som en viktig berättelse kring föräldrarnas samarbetsförmåga. Denna unga kvinna 

ger även beskrivningar kring hur hon vid ett tillfälle tillsammans med mamma och 

pappa samt två kompisar åkt till Köpenhamn för att gå på konsert. Samma respondent 

beskriver att hon även kan njuta av att ha två familjer och kan se det som en förmån, 

hon uppmanar andra som bor växelvis att försöka se det positivt. Vi kan i en av 

berättelserna se att när svårigheter uppstår så samlades ursprungsfamiljen. 

Respondenten beskriver att när ”familjehunden” avled (som varit växelboende 

tillsammans med barnen) så har föräldrarna stöttat varandra och barnen, samt arrangerat 

en gemensam begravningsritual. 

Tre av de tio till frågade menar att det varit hjälpsamt att ha syskon som växlar 

samtidigt, de har upplevt detta som en trygghet. Framförallt har det för en lillebror varit 

hjälpsamt att bröderna ”alltid” varit med. Å andra sidan beskriver en storasyster att hon 

tyckte att det blev ”jätte jobbigt” att växla tillsammans med sin lillasyster.                                                                                                      

”Hon snodde all uppmärksamhet, mest hos pappa”.                                                                        

Efter ett tag hade denna storasyster tillsammans med föräldrarna förhandlat fram att hon 

fick lov att växla en dag tidigare än systern. Här ges åter exempel på samarbete, 

förhandling och ungdomens inflytande kring en flexibel lösning som beskrivs öka 

välbefinnandet. 

                                               Resultatdiskussion 

    När vi studerade vilka rutiner och ritualer som utvecklats och hur den unge har 

organiserat sig kring dessa fann vi inte några knivskarpa gränser mellan vad som är rutin 

respektive ritual.       

    I intervjuerna valde vi att utgå från frågor utifrån idén att rutiner och ritualer växer 

fram ur nya familjesammanhang. Rutinerna visade sig variera beroende på var 

familjerna befann sig i familjelivscykeln, och var individerna befann sig i sina 

personliga livscyklar. Familjekultur, tidsperspektiv, kontext och geografiska avstånd 

tycks påverka utvecklandet och bevarande av rutiner och ritualer.  

    Det framträder i analysen ett mönster där mötespunkter blir betydelsefulla relaterat till 

upprätthållandet av ritualer. Platser, saker, mor- eller farföräldrar, telefoner, utgör 
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exempel på mötespunkter för mellanmänskliga beröringspunkter för de ombildade 

familjesystemen.      

    Framförallt är studentexamen en sammanförande och inkluderande ritual där det 

intressant nog inkluderas både nya och gamla familjemedlemmar som finner 

gemensamma berörings- och mötespunkter. I vår studie framför respondenterna 

önskemål om ökad förståelse av föräldrarna. Respondenterna efterfrågar ökad 

flexibilitet och öppenhet i takt med stigande ålder visavi hur rutiner och ritualer vid 

växling ska se ut. Föräldrars berättelser i en studie (Persson et.al., 2009) visar upp en 

bild av att föräldrarna beskrivit sig som att vara mera lyhörda för flexibla lösningar runt 

växlingen. Våra intervjupersoner delar inte den upplevelsen.  

    I vårt material kan vi se att ritualen kring studentfirandet förefaller ge ungdomarna en 

hög känsla av sammanhang och mening. I beskrivningar som görs av våra unga tycks 

mötespunkter och fritidsintressen även vara något som befrämjar en känsla av 

sammanhang och mening. Samtidigt ser vi att föräldrarna tycks ha betydligt svårare för 

att hantera våra informanters möjlighet att upprätthålla goda kamratrelationer jämfört 

med fritidsintressena för dem, vid den växelvisa boende formen. I hög grad har, enligt 

våra intervjupersoner, så gott som alla föräldrar över tid utvecklat goda rutiner för 

fritidsintressena för dem. 

    Samtliga av de intervjuade har i sina berättelser gett många exempel på att föräldrarna 

utvecklat samarbetsrutiner. Vi kan i förelagd studie samtidigt ana och får vid handen 

beskrivningar över att de olika hemmen efter förändring utgör ett större system som 

samarbetar. Detta till trots att som Öberg & Öberg (2004), intressant nog beskriver att 

föräldrar ofta gör det misstaget att de strävar efter att vara två fristående familjer. Med 

en önskan om att inte behöva vara beroende av varandra samt att ha så lite kontakt som 

möjligt. 

    Vår studie bekräftar Öberg & Öberg (ibid) i deras bilder över att barn, om de lever 

växelvis boende, kräver ett mer omfattande samarbete och kommunikation mellan 

föräldrar. Vi kan se i vårt material att rutiner vid växlingar varierar bland våra i 

informanter. Återkommande rutiner, oavsett hur de ser ut, upplevs som en trygg bas för 

ungdomen, vilket ligger väl i linje med anknytningsteoretiska grunder (Broberg et. al., 

2006). I det område där vi ser att rutiner starkt utvecklas är bl.a. saker som att ”packa 

lätt”, dagar och mötespunkter för växling. Den huvudsakliga och gemensamma rutinen 
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är inom området ”packa lätt”!! Ungdomarna har i väldigt hög utsträckning på egen hand 

skapat och utvecklat rutiner. Här lär sig ungdomarna genom egen erfarenhet och i 

många fall att pröva sig fram i utvecklandet av vardagsrutiner. Trots att ”packa lätt” och 

att flyttande fram och tillbaka är en bökig rutin beskriver våra ungdomar i sina 

tillbakablickanden helt i linje med vad som Bergström (2011) ger utryck för i sin 

forskning. Kontakten med båda föräldrar är överordnat böket med att flytta.  

    Vi har sinsemellan diskuterat om vad respondenterna tyckt om våra frågor. Vi 

uppfattade tidigt utifrån respondenternas perspektiv att frågorna i vår intervjuguide 

uppfattades som snäva och smått nördiga. Detta kopplat till slutfrågan vid intervjun där 

våra ungdomar berörde mera emotionellt laddade frågor kring separation och 

skilsmässa. Frånsett dessa upplevelser och kanske tack vare att frågebatteriet var 

fokuserat på rutiner och ritualer nådde vårt instrument sitt syfte och frågeställningar.  

    Vi har inte specifikt frågat om föräldrars samarbetsförmåga. Dock var det inom detta 

område som vi fick de tydligaste svaren. I analysen av deras berättelser får vi 

genomgående fördjupad förståelse samt ett starkt intryck av hur beroende ungdomarna 

är av föräldrarnas förmåga till samarbete, samt hur lojala de är gentemot dem. 

Utvecklandet eller bevarande av rutiner och ritualer förefaller utifrån vårt material vara 

nära kopplat till samarbetsförmågan hos föräldrar. 

                                                               Slutsats 

    Hos de unga vuxna som vi intervjuat är frågan om föräldrarnas samarbete det som 

framförallt beskrivs vara det viktigaste inslaget i deras vardag. Barn som lever i denna 

boendeform har gett oss en ökad förståelse kring att välbefinnande hänger samman med 

föräldrars förmåga till att samarbeta.  

    Vi kan utifrån vår studie se att studentexamen är en sammanförande och inkluderade 

ritual som det verkar lättare att organisera sig kring efter separation och skilsmässa. 

    Vi har i vårt begränsade material funnit att mötespunkter förefaller vara viktiga i 

upprätthållandet av rutiner och ritualer vid den växelvisa boendeformen. Vår studie ger 

en fingervisning i riktning mot att föräldrar uppmuntrar och stödjer sina barn kring 

fritidsintressen, medan de av någon anledning inte i samma utsträckning hjälper barnen 

att upprätthålla deras kamratrelationer.  
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Institutionen för psykologi             

Psykoterapeutprogrammet 

 

 

 

 

DELTAGARE SÖKES TILL STUDIE OM UNGDOMAR MED ERFARENHET 

AV VÄXELVIS BOENDE!  

 

Vi söker ungdomar över arton år som bor växelvis hos sina föräldrar och som vill 

träffa oss och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  

 

Information om studien  
Växelvis boende är en förhållandevis ny boendeform och det är därför värdefullt att få ta 

del av de kunskaper och erfarenheter barn- och ungdomar har av detta. 

  

Undersökningen bedrivs inom ramen för Psykoterapeutprogrammet med 

Familjeterapiinriktning vid Institutionen för Psykologi vid Lunds universitet. Syftet med 

studien är att undersöka om rutiner och ritualer över tid utvecklats eller bibehållits kring 

barn- och ungdom som bor växelvis hos sina föräldrar.   

 

För dig som väljer att delta innebär det att Du medverkar i en intervju som fokuserar på 

upplevelsen av växelvis boende. Intervjun kommer att vara i cirka 45-60 minuter.  

Det Du säger vid intervjun behandlas med sekretess och kan därför inte härledas till Dig 

personligen.  

 

Du kan när Du vill och utan att behöva ange skäl avbryta Din medverkan. 

 

Handledare för studien är Docent Ingegerd Wirtberg vid Institutionen för Psykologi vid 

Lunds universitet. Du kan komma i kontakt med henne via telefon 0708-804150 eller 

Ingegerd.Wirtberg@psychology.lu.se  

 

Vi som studerar vid Psykoterapeutprogrammet och som vill träffa Dig för en intervju 

heter Bo Toft och Mats Höjing. Du kan nå oss via telefon eller e-post enligt 

nedanstående.  

 

Bo Toft   Mats Höjing  

tfn 0705-125635  tfn 0708-748898 

bo.toft@telia.com  mats.hojing@comhem.se   
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INTERVJUGUIDE     

 

 
A. Bakgrundsdata 

 

Datum för intervju…………………………………..  

 

1. Nr…………  

 

2. Namn…………………………….  

 

3. Kön……………………………..  

 

4. Födelseår...........................  

 

5. Skilmässoår…………….. 

 

6. Civilstånd……………………..  

 

7. Sysselsättning…………………………………….  

 

8. Antal syskon………….…. 

 

9. Boendeform…………………  

 

10. Hur långt mellan föräldrarna……………………………  

 

11. Kan du beskriva din familj? (Familjekarta i två generationers perspektiv ritas upp 

tillsammans med informanten).  

 

12. Hur bor du?     

-Flyttar du mellan hemmen? 

-Har det alltid sett ut så ?(När ändrades det? Vem kom på det?) 

-När du flyttade mellan hemmen, hur såg det ut? (Hur har det sett ut?) 

 

 

B. Rutiner vid växling  

 

13. Hur var det i början när du flyttade mellan hemmen?  

(Skillnader över tid. I början, i mitten, idag).   

-Var skedde överlämnandet?  

-Hemma, skolan  

-Gick du själv mellan hemmen?  

-Hur gör du idag? 
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14. Hur gjorde du med dina prylar? (I början, i mitten, idag)                                Bilaga 2 

 

-Kläder 

-Personliga saker 

-Husdjur      

-Hur gör du idag? 

 

 

C. Rutiner i vardag  

 

15. Kan du berätta om när ni äter? 

-Hur såg det ut förut? 

-Har det varit likadant hela tiden? 

-Kommer du ihåg hur det var i början? 

-Hur ser det ut när du äter hos mamma /pappa? 

 

16. Hur var det när du skulle gå och lägga dig? 

-Hur såg det ut hos mamma/pappa? 

-Eget rum? 

-Vad var mest olikt mellan hemmen? 

 

17. Har du några fritidsaktiviteter? (typ dans, idrott etc)  

(Avbrott, bibehållande över tid) 

-Hur gjorde ni i början? 

-Hur var det hos mamma/pappa? 

-Hur är det idag? 

 

18. Hur är det med kompisar? 

-Hur var det i början när du var hos mamma/pappa? (Fick du hjälp med att sköta dina 

kompiskontakter?). 

-Hur ser det ut idag?  

 

19. Är det något speciellt som ni gör i er familj? (Skillnader över tid) 

-Fredagsmys, filmkväll. 

-Vid skiften. 

-I början.  

 

20. Vem gick med dig till doktorn, tandläkaren? 

 

 

D. Ritualer 

 

21. Hur firar ni födelsedagar? 

-Mamma/pappa. (Hur gör (och gjorde) ni hos mamma/pappa?) 

-Början, mitten, nu.  

 

22. Hur firar ni jul?                                                                                                  

-Mamma/pappa. (Hur gör/gjorde ni hos mamma/pappa?)                                     
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-Början, mitten, nu.                                                                                                Bilaga 2 

 

23. Hur firar ni andra högtidsdagar? (Påsk, pingst, midsommar osv)                     

-Mamma/pappa. (Hur gör/gjorde ni hos mamma/pappa?) 

-Början, mitten, nu.      

-Släktträffar. 

 

24. Hur gör ni med presenter? 

-Mamma/pappa. (Hur gör/gjorde ni hos mamma/pappa?) 

-Början, mitten, nu.  

 

25. Hur gör ni under semestrar och lov? 

-Mamma/pappa. (Hur gör/gjorde ni hos mamma/pappa?) 

-Början, mitten, nu. 

 

26. Hur tänker du fira din studentexamen? (Om tagit stud., hur gjorde du?) Beslutsgång. 

(”Var fanns mamma/pappa?”) 

 

 

E. Rutiner och/eller ritualer?   

 

27. Vad har varit till hjälp för dig när du flyttat mellan hemmen? 

-Mest betydelsefullt. 

 

28. Är det något jag borde frågat som du tycker jag har glömt? 

 

29. Vilka råd skulle du vilja ge till andra som står inför situationen med växelvis 

boende? 

-Föräldrar. 

-Barn. 

                                                                                                                                                      


