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Sammanfattning 

Syftet med studien ”Att leva i två världar" är att försöka ta reda på hur de professionella inom 

socialt arbete resonerar och tänker kring barn 0-3 år som bor växelvis boende och hur barn 0-

3 år påverkas av boendeformen. Frågeställningarna är hur de professionella resonerar och 

tänker kring boendeformen, vilka fördelar respektive nackdelar som de anser finns och vilka 

förutsättningar som enligt de professionella bör vara uppfyllda för att barnet inte ska fara illa. 

Studien är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Den teori som studien utgår 

från är anknytningsteorin som förklarar relationella processer som sker mellan barnet och dess 

omsorgsperson. Resultatet i denna studie visar att om föräldrarna är i stora konflikter med 

varandra har det betydelse för om barnet klarar den växelvisa boendeformen väl eller inte. 

Utifrån barnets psykologiska utveckling i åldern 0-3 år rekommenderas inte växelvis boende 

gällande anknytningen. Kontinuitet, förutsägbarhet och ett gott samarbete mellan föräldrarna 

värderas högt av dem som har intervjuats. Det framkommer i de genomförda intervjuerna 

både för- och nackdelar med växelvis boende. 

 

 

Abstract 

The purpose of the study, "Living in Two Worlds" is to try to find out how the professionals 

in social work reasoning and thinking about children 0-3 years living alternate residence and 

how children 0-3 years are affected by form of housing . Questions are how they professional 

reasons and think about the type of housing, what advantages and disadvantages they consider 

are and the conditions under the professional must be satisfied that the child will not get hurt. 

Study is a qualitative study using semi-structured interviews. The theory that the study is 

based on the attachment theory explaining the relational processes that occurs between the 

child and its care person. 

 The results of this study show that if the parents are in great conflict with each other is 

important for the child cope with the alternating form of housing well or not. Based on the 

child's psychological development at age 0-3 years is not recommended alternate residence 

valid extension. Continuity, predictability and good cooperation between the parents is highly 

valued by those interviewed. It is evident in the completed interviews both pros and cons of 

alternate residence. 

Nyckelord 

Växelvis boende, anknytning, föräldrars konflikter vid separation, skilsmässa, separation. 
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till de personer som ställt upp på våra intervjuer. Ni har på ett 

generöst sätt bidragit med er erfarenhet och kunskap som berikat vårt arbete stort. Ett enormt 

tack till vår handledare Ann Kroon som gett oss den vägledning vi behövt för att lyckas med 

detta examensarbete. Sist men inte minst vill vi tacka våra män Benjamin och Robert för att 

de så tålmodigt stått ut med oss under denna intensiva tid. 

/Anna & Mireille 

 

 

 

”Av femtonhundra soluppgångar, av nätter och dagar har jag lärt mig så mycket; jag kan kombinera 

företeelserna så långt att jag lyckats sträcka mig upp över spiskanten med en skål fylld av bär. Under 

femtonhundradagar dagar har jag mottagit kärlek, irritation, oro. Jag har hört ord som Hitler, Norge, 

sett människor le mot varandra, känt händer över mitt hår, har hört räckor av samtal, som jag både 

förstått och inte förstått. Under femtonhundra dagar på gjorden har jag lärt mig lystra till rop, att 

göra överväganden; akta dig för spisen, gå inte för nära vattnet. Jag har redan minnen av åsknedslag 

och höga stolar, av cykelturer och spöregn, av värme och kyla. Jag har triumfen av att ha lärt mig gå, 

äta, kissa, tala, göra inlägg i små debatter, bedöma maträtter smak och doft: åh jag vet bättre än 

någon annan vilken mat som sväller i munnen och aldrig vill ner, jag vet kort sagt hur världen ser ut.” 

Ur Prästungen av Göran Tunström (Nilsson, 2003) 
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Kapitel 1: Inledning och bakgrund  

Att två personer skiljer sig är inte helt ovanligt. Det är heller inte ovanligt att det är föräldrar 

till små barn som väljer att gå skilda vägar. Både familjerätten och andra professionella inom 

socialt arbete samt forskning inom ämnet är överens om att den mest sårbara åldern för barn 

när det gäller separationer är åldern 0-3 år. Längre separationer mellan barn och föräldrar i 

denna ålder är enligt anknytningsteorin och forskning inte att rekommendera.  

 Hur blir det då om föräldrarna väljer ett växelvis boende för sitt barn om barnet befinner 

sig i åldern 0-3 år. Vi har valt att studera de professionellas erfarenheter och kunskap kring 

barn 0-3 år som lever i ett växelvis boende, för att se hur de anser att barnen påverkas av 

boendeformen med stöd av anknytningsteorin, tidigare kunskapsläge och forskning. 

Anledningen till att detta ämne valts är för att båda författarna har diskuterat ämnet tidigare 

och fann ett stort intresse att studera det närmare. Vi ser också att forskningen kring detta 

ämne är mycket begränsat, vilket gjorde det ännu mer intressant.  

 Socialstyrelsen definierar växelvis boende med att boendeformen innebär att barnet bor 

lika mycket hos vardera föräldern. Enligt Socialstyrelsen blir resultatet ofta när föräldrar 

skiljer sig att barnet får bo växelvis hos föräldrarna (Socialstyrelsen 2012). I föräldrabalken 

kap 6 § 2a står det att barnet ska ha rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar. Därmed 

kan den växelvisa boendeformen enligt Socialstyrelsen vara ett sätt för båda föräldrarna att ha 

ett fortsatt gemensamt föräldraansvar (Socialstyrelsen 2012).  

 Tidigare undersökningar gjorda av Socialstyrelsen visar att växelvis boendeform kan vara 

bra för barnet, just utifrån aspekten att barnet faktiskt får en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna (ibid).  Det växelvisa boendet är något som enligt Socialstyrelsen ökar och på 

grund av detta har professionella (med professionella menar vi personer som jobbar inom det 

sociala arbetet, exempelvis socialsekreterare, familjebehandlare samt familjerättssekreterare) 

ställt sig frågan hur det påverkar ett litet barn samt om det verkligen är det bästa för barnet 

(Socialstyrelsen 2012). Det som de professionella resonerar kring är de dilemman som både 

barn och föräldrar kan ställas inför när växelvis boende används. Bland annat har det enligt 

Socialstyrelsen visat sig att barnet kan ha svårt med det naturliga kompisnätet med tanke på 

att barnet flyttar från vecka till vecka (ibid).  Socialstyrelsen skriver att en del föräldrar har 

svårare att komma överens, vilket enligt Socialstyrelsen kan tänkas bero på att en växelvis 
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boendeform kräver mer samarbete mellan föräldrarna vilket inte alltid är oproblematiskt 

(Socialstyrelsen 2012).  

      

Vidare har författarna funderat över hur de professionella resonerar kring hur barn 0-3 år 

påverkas av att bo växelvis och om de anser att anknytningen påverkas hos barn 0-3 år när de 

utsätts för ständiga växlingar mellan boenden och föräldrar. I den utvecklingspsykologiska 

teorin om anknytning beskrivs det att barn redan från födseln har ett starkt behov av att knyta 

an (Allmänna barnhuset 2007:5).  Socialstyrelsen menar att barnet helst strävar efter att knyta 

an till de vuxna som finns i dess närhet. Hur denna anknytning blir står i relation till hur 

föräldern samspelar rent känslomässigt med sitt barn. Beroende på hur detta samspel fungerar 

bygger barnet upp en trygg bas, under förutsättning att det är ett fungerande känslomässigt 

samspel (Socialstyrelsen 2012). 

 Broberg m.fl. tydliggör i sin bok ”Anknytning i praktiken” att en trygg bas kan definieras 

som en familj där ett pålitligt nätverk finns och anknytningsrelationerna bidrar till möjligheter 

för alla i familjen. Detta innebär enligt Broberg m.fl. att alla i en sådan trygg familj vågar se 

sig om efter nya relationer samt utforska den egna familjen (Broberg 2009). Denna trygghet är 

enligt Broberg m.fl. särskilt viktig för barnen som genom detta inte behöver känna en oro om 

föräldrarna är tillgängliga eller inte eftersom barnet kan söka sig till andra familjemedlemmar 

som därmed fyller samma funktion som föräldrarna (ibid).  Broberg m.fl. hävdar också att 

konflikter inom en familj samt skilsmässor är riskfaktorer för barn (Broberg 2009). Därmed 

inte sagt att det är dessa mekanismer som skapar ohälsa hos barnet, det är hur föräldrarna 

beter sig gentemot barnet och hur de agerar mot varandra som påverkar barnet (ibid).  

 Enligt forskaren Lars Tornstam så innebär utredningar vid vårdnadstvister en del av det 

sociala arbetet, framförallt möter socialsekreterarna på familjerätten dessa familjer och barn. 

Men det behöver inte alltid handla om vårdnadstvister. Som socialarbetare kan man ha olika 

roller ute på det sociala fältet och en del stöter på problematiken inom råd- och stödinsatser. 

Det kan vara av vikt för dem som arbetar inom det sociala arbetet att ha kunskap om barn och 

dess anknytning vid växelvis boende för att på bästa möjliga vis kunna ge råd och stöd utifrån 

barnets bästa. Tornstam menar att de professionella inom socialt arbete bär en viktig roll och 
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ett stort ansvar för att företräda barnets bästa i situationer där föräldrarna är oense och inte kan 

komma överens. En del yrken inom det sociala arbetet kräver enligt Tornstam goda kunskaper 

i samarbetssamtal mellan föräldrar. Tornstam anser att socialarbetaren i större utsträckning 

kommer att komma i kontakt med barn som lever i växelvis boende. Socialarbetaren kommer 

att behöva mer kunskap i att vägleda och ge rådgivning kring separationsboende (Tornstam 

1996). 

 

 

1:1 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera hur professionella inom socialt arbete förhåller sig till 

den växelvisa boendeformen för barn i åldern 0-3 år, samt hur de anser att boendeformen 

påverkar dessa barn. 

1:2 Frågeställningar  

1. Hur resonerar professionella inom socialt arbete kring växelvis boende och anknytning 

gällande barn 0-3 år? 

2. Vilka fördelar samt nackdelar anser de professionella att det finns det med boendeformen? 

3. Vilka förutsättningar bör enligt de professionella vara uppfyllda för att barnet inte ska fara 

illa av boendeformen? 

1:3 Uppsatsens disposition  

Denna studie har följande disposition: I första kapitlet presenteras en inledning och en 

bakgrund där det valda ämnet problematiseras som får läsaren att förstå relevansen för ämnet 

inom det sociala arbetet. Kapitlet mynnar vidare ut i syfte och frågeställningar. I 

nästkommande kapitel förklaras och ges en definition på begrepp som har betydelse för 

arbetet och som kan anses vara svårtolkade eller kan tolkas på olika sätt. Valda begrepp har 

definierats utifrån betydelsen i arbetet. I det tredje kapitlet redogörs för tidigare forskning och 

kunskap inom området växelvis boende och anknytning. I kapitel fyra beskrivs och förklaras 

de relevanta delarna i den teori som valts att användas i arbetet.  

 I denna studie är det anknytningsteorin som är i fokus och grunden i denna förklaras här. 

De inre arbetsmodellerna och anknytning beskrivs utifrån växelvis boende följt av kapitel fem 
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där den metod som valts förklaras. Läsaren får en inblick i vår egen förförståelse och får en 

redogörelse för den metod vi valt och vårt tillvägagångssätt samt urval och avgränsning. De 

etiska aspekterna för detta arbete benämns i kapitlet samt en genomgång av validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Den litteratursökning och de databaser som använts 

presenteras i denna del. I det sjätte kapitlet presenteras kunskap och erfarenheter som utgörs 

av socialsekreterare, familjebehandlare och familjerättssekreterare.  

 Resultat och analys kopplas till empirin. I det sista kapitlet får vi som författare utrymme 

att ge vår egen tolkning av resultat och analys. Vi har i diskussionen valt att använda oss av 

både forskning, teori och resultat. Ett kritiskt förhållningssätt har antagits till ovanstående 

delar. 

 

Kapitel 2: Begreppsförklaringar 

 Vi har valt att förklara de begrepp som varit framträdande i både intervjuer, teori och 

forskning inom ämnet. Begreppen kan i sig vara svårdefinierade och kan behöva en tydligare 

förklaring då de har betydelse för arbetet. Begreppen som tydliggörs är växelvis boende, 

gemensam vårdnad, föräldrafunktion, barnperspektiv, barnets bästa och minnesbilder. 

  Social familjerätt på nätet skriver att växelvis boende för ett barn innebär att barnet får lika 

mycket tillgång till båda sina föräldrar. Vidare skriver social familjerätt att växelvis boende 

också innebär att föräldrarna kan fortsätta att ta lika stort och gemensamt ansvar för barnet 

efter en separation. Vid växelvis boende så brukar barnet bo lika mycket hos båda föräldrarna, 

men barnet kan bara vara folkbokförd hos den ena föräldern (Socfamratt.se familjerätt på 

nätet). 

 Enligt föräldrabalken 6:2§a så har barn rätt till en nära och god kontakt med båda sina 

föräldrar. Utifrån vad lagen säger så anser Socialstyrelsen att gemensam vårdnad kan innebär 

att båda föräldrarna är lika mycket ansvariga för allt som rör barnet såsom barnets uppfostran 

och utveckling (Socialstyrelsen 2012).  

 Stiftelsen allmänna barnhuset beskriver och definierar föräldrafunktion som att man som 

förälder har många viktiga uppgifter. Föräldern behöver kunna ge sitt barn trygghet, mat och 

värme samt hjälpa barnet med dess känslomässiga reglering. Enligt allmänna barnhuset har 
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spädbarn inte förmågan att reglera starka känslor och behöver därför föräldrarnas hjälp, detta 

kallas emotionell reglering. Föräldrarna behöver då kunna se och känna av barnets signaler.  

 Ett barns förmåga att utveckla en trygg anknytning är i allra högsta grad beroende av att 

föräldern lyckas och kan svara upp på barnets behov och ge tröst och beskydd när barnet är 

oroligt (Allmänna barnhuset 2007:5). Allmänna barnhuset skriver att barn som växer upp med 

föräldrar som brister i denna föräldrafunktion i värsta fall kan få bestående brister i sin 

känslomässiga och sociala utveckling (ibid). 

 Enligt Socialstyrelsen finns tre olika definitioner på begreppet barnperspektiv, vilka är: det 

vuxna barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets egna perspektiv. Det vuxna 

barnperspektivet utgår från de vuxnas sätt att se på ett barns perspektiv, de innefattar då egna 

erfarenheter och minnen från barndomen, egna kunskaper och det kulturella sammanhanget 

(Socialstyrelsen 2012). Samhällets barnperspektiv grundar sig på de kollektiva 

barnperspektiven om barn och ungas rättigheter och behov (ibid).  

 Barnets egna perspektiv bygger enligt Socialstyrelsen på vad barnet själv upplever och 

känner i den sociala miljö som barnet vistas i (ibid). Grundläggande för alla tre perspektiv 

beskriver Socialstyrelsen som att det ska finnas en respekt för barns integritet och 

människovärde. Det handlar enligt Socialstyrelsen om att se på saker med ett barns ögon och 

ta reda på hur barnet faktiskt uppfattar sin situation (ibid). Barnets bästa bör enligt 

Socialstyrelsen vara avgörande i alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Enligt 

FNs barnkommitté har alla barn samma rättigheter och lika värde, rätt till liv och utveckling, 

alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. I åtgärder som gäller barn skall 

barnets bästa alltid komma i första hand (Socialstyrelsen 2012). Arne Poulsen beskriver i sin 

bok om barnets utveckling att spädbarnet redan efter några dagar uppvisar att det kan särskilja 

modern från övriga omkring denne. Efter några veckor kan barnet koppla ihop att mammas 

röst hör ihop med hennes ansikte (Poulsen 1995). Om barnet är ifrån sin anknytningsperson 

under för långa stunder i och med växelvis boende kan dessa minnesbilder påverkas. 

 

Kapitel 3: Tidigare forskning och kunskapsläget. 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning samt kunskap inom området växelvis boende för 

barn 0-3 år samt det kunskapsläge och forskning om anknytning och växelvis boende. Det 
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finns en ansenlig mängd forskning inom området anknytning och utveckling, dock råder det 

brist på forskning kring anknytning kopplat till växelvis boende för barn 0-3 år. Det råder 

även brist på kunskap och forskning rent generellt kring växelvis boende för barn 0-3 år.   

 Kontakt har tagits med forskaren Anders Broberg som skrivit mycket om anknytning och 

han bekräftar att forskningsläget är ytterst begränsat inom området anknytning i relation till 

växelvis boende. Han bekräftar även att det finns väldigt lite forskning om barn 0-3 år och 

växelvis boende. Broberg skriver även i sin bok ” Anknytning i praktiken” att det är brist på 

forskning kring anknytning kopplat till växelvis boende (Broberg 2009). Detta är en bok som 

författarna använt mycket kunskap till studien ifrån. 

 

3:1 Forskning och kunskapsområde inom anknytning och växelvis boende  

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ge ut kunskapsöversikter inom olika områden. 

Dessa rapporter bygger på vetenskap och evidensbaserad praktik. Rapporterna innehåller 

samlad forskning och är till för att underlätta samt förbättra arbetet och kunskapen inom 

området. De publikationer som finns på Socialstyrelsens hemsida om bland annat växelvis 

boende från 2004, är märkt med stämpeln inaktuell. Via mail har kontakt tagits med 

Socialstyrelsen angående detta och de hänvisar och refererar själva sina handböcker och 

artiklar utifrån dessa publikationer och rapporter. Författarna ser därför inget hinder med att 

använda oss av dessa publikationer, då de fortfarande aktivt används av Socialstyrelsen och 

därmed bör anses vara aktuella.  

 

3:2 Socialstyrelsens kunskapsöversikt 

På 1990-talet fick Socialstyrelsen i uppdrag att skriva en rapport över hur små barn påverkas 

av växelvis boende. Rapporten ger en mångsidig bild av vad växelvis boende innebär, den 

presenterar nackdelar, fördelar och konsekvenser. I rapporten går att läsa hur detta ställs emot 

barns behov av en god miljö att växa upp i. Socialstyrelsens rapport uppmärksammar en del 

forskare som har haft betydelse för frågor och resultat kring det växelvisa boendet för små 

barn, som i nästkommande stycke presenteras.  

 Socialstyrelsen skriver att det växelvisa boendet hos små barn stadigt ökar, de menar att 

om det finns en kontinuitet samt god samarbetsförmåga hos föräldrarna så är det en 
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boendeform att föredra. Barnet får genom det växelvisa boendet tillgång till båda sina 

föräldrar och slipper känna saknad, dock varnar de för att föräldrar kan komma att hellre se 

till sina egna behov och behovet av egen tid framför barnets bästa. Socialstyrelsen skriver att 

enligt tidigare forskning är växelvis boende för små barn endast att rekommendera när det 

lilla barnet redan har trygga relationer och trygg anknytning till båda sina föräldrar 

(Socialstyrelsen 2004). När det gäller barn 0-3 år är det att föredra kortare perioder av det 

växelvisa boendet, det vill säga att barnet mår bäst av att inte vara ifrån den ena föräldern i en 

hel vecka (Socialstyrelsen 2012).   

 

3:3 Forskning om växelvis boende 

Bente Öberg och Gunnar Öberg har arbetat som familjeterapeuter och har gett ut ett flertal 

forskningsrapporter kring just barn och växelvis boende. Familjerätt på nätet ger en 

sammanfattning av den forskning som Öberg och Öberg skrivit.  

 I deras forskning kommer de fram till att det inte finns några belägg för att barn skulle fara 

illa av växelvis boende, att små barn som ettåringar utan problem kan bo växelvis under 

förutsättning att det är under korta perioder och att ett gott samarbete hos föräldrarna finns. 

Öberg och Öberg menar att det kan vara mer skadligt för ett barn att gå miste om kontakten 

med den ena föräldern än konsekvenserna av det växelvisa boendet (socfamratt.se).  

 Monica Eriksson & Bengt Lindström har också forskat i frågan växelvis boende och 

kommit fram till liknande resultat som Öberg och Öberg. De har i sin studie gjort intervjuer 

med 12 barn som bor växelvis. Barnen berättar om positiva fördelar som att träffa båda sina 

föräldrar men nackdelar med att flytta emellan. Eriksson & Lindström tolkar detta som att 

fördelarna ligger i det emotionella och nackdelarna i det praktiska. Enligt studien klagade 

barnen inte över det växelvisa boendet (Socialstyrelsen 2004). 

 Lars Tornstam har gjort en sammanställning av svenska och utländska studier, främst 

Nordamerika, kring växelvis boende. Han har jämfört enföräldersfamiljer med barn som lever 

växelvis och kommit fram till att de barn som lever växelvis mår generellt bättre och har en 

mer gynnsam utveckling. Hans resultat visar att pojkar mår sämre än flickor vid 

enföräldersfamiljer då det oftast är modern som har vårdnadsansvar.  
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 Studien visar också att kvinnor som lever med sitt barn varannan vecka generellt har bättre 

psykisk hälsa. Han skriver om att konflikter mellan föräldrarna är förödande för barnet och att 

små barn behöver tätare byten vid det växelvisa boendet. Långa separationer för små barn är 

enligt Tornstam inte att rekommendera (Tornstam 1996). 

 Galtung, en norsk forskare har gjort en sammanställning av växelvis boende. Hans 

slutsatser är att forskningen inte kan ge några direkta svar på om boendeformen är bra eller 

dålig för barnet. Han kommer också fram till att det behövs en ömsesidig respekt mellan 

föräldrarna. Socialstyrelsen menar att konflikter kan leda till att föräldrarna glömmer att se till 

barnets bästa, växelvis boende bör inte rekommenderas av professionella vid för stora 

konflikter (Socialstyrelsen 2004). Torgny Gustafsson, barnpsykiatriker har gjort en studie på 

uppdrag av regeringen kring växelvis boende med titeln Barn- och ungdomspsykiatriska 

synpunkter på vårdnad, boende och umgänge. I sin studie rekommenderar Torgny inte 

växelvis boende för små barn (Gustafsson 1999).  

 Gustavsson skriver att utvecklingen hos barnet ta skada. Barn runt två till tre år menar 

Gustafsson mår bäst om de får bo hos en vårdnadshavare på heltid och att den andra föräldern 

träffar barnet ofta, flera gånger i veckan. Han betonar vikten av att barnet får träffa 

umgängesföräldern regelbundet och frekvent så att de kan utveckla en relation i de vardagliga 

bestyren (ibid).  

 Gustafsson menar att det lilla barnet utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan ta 

skada av växelvis boende då det inte har uppnått minnesbilder, det vill säga minnet av 

vårdarna och dess kontinuitet och varaktighet. Barnet är för sin utvecklings skull beroende av 

igenkännbara rutiner, trygga och stabila relationer. Gustafsson menar att ett bra umgänge för 

barnet är när föräldrarna är eniga, barnet upplever då att föräldrarna samverkar och är nöjda. 

Enligt studien är det av stor vikt för barnet att vardagen är så lika som möjligt vid växelvis 

boende, hämtningar och aktiviteter med mera (ibid). 

 En projektgrupp som startade ett projekt vid namn Elvisprojektet beskriver i sin rapport att 

föräldrar till barn under fyra år valde väldigt varierande former av växelvis boende, somliga 

hade kortare perioder medan en del hade längre. Hur det fungerade var avhängt på hur väl de 

kunde samarbeta samt hur förtroendet för den andre föräldern såg ut. Hade föräldrarna en 

problematisk separation bakom sig med konflikter så blev boendeformen enligt rapporten 
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otillfredsställande för alla parter. En del föräldrar som var med i studien beskrev hur de hade 

en bra kontakt med den andre föräldern och samarbetade väl för att barnet skulle må bra hos 

dem båda. Studien i Elvisprojektet som riktade sig till föräldrar vars barn var under fyra år 

visade att de flesta ansåg att växelvis boende var det enda alternativet, trots detta ifrågasatte 

en del om det verkligen var det bästa för barnet. Studien visade också att många pappor kände 

sig rädda för att förlora kontakten med sina barn (Bergström Fransson Hjern 2011-2012). 

 

3:4 Forskning avseende anknytning och växelvis boende 

I litteraturen går det att konstatera att det trots den omfattande mängd av studier som finns om 

anknytning, så saknas det kunskap och studier kring anknytning kontra växelvis boende 

(Broberg 2009). Ett skäl till detta kan enligt Broberg bero på att fenomenet växelvis boende är 

relativt okänt i de länder där merparten forskning inom utvecklingspsykologi pågår, dessa 

länder är USA och England. Dock finns det några områden inom utvecklingspsykologisk 

forskning som man kan dra slutsatser ifrån vad det gäller växelvis boende och barn 0-3 år 

utifrån anknytningsteorin (ibid). 

 Under det första året i barnets liv behövs det en kontinuerlig kontakt med minst en 

omvårdnadsperson, utan längre avbrott. Barnet bör känna de personer som den är hos väl, 

framförallt på natten, och känna en trygghet i att bli omhändertagen av dessa. Barnet behöver 

ha god erfarenhet om dessa personer sedan tidigare (Broberg 2009). Eftersom barnet i denna 

ålder har en begränsad minneskapacitet och håller på att bygga upp sina inre arbetsmodeller, 

så är barnet i hög utsträckning i behov av kontinuitet och att föräldrarna kan samarbeta (ibid). 

 Ur ett barns perspektiv innebär aldrig det växelvisa boendet vad som är bäst för barnet 

menar Broberg m.fl. Det handlar mer om att man som förälder får välja det minst dåliga 

alternativet och att väga kortsiktiga nackdelar mot långsiktiga vinster (Broberg 2009). Trots 

att det för barnet på kort sikt är viktigast att knyta an till en person, så kan man tänka sig att 

det på lång sikt gynnar barnets utveckling eftersom båda föräldrarna blir engagerade och får 

en nära relation till barnet. Barn mår bra av att ha fler anknytningspersoner på lång sikt och 

därmed är det viktigt att båda föräldrarna får vara lika engagerade (ibid). 

 Enligt Broberg m.fl. är det viktigt att beakta anknytningssystemet just i åldersspannet sex 

månader till två år eftersom det befinner sig i en känslig utveckling och det enligt Broberg 
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m.fl. inte är rättvist mot ett barn i denna ålder att lösa en situation som grundar sig i 

föräldrarnas samarbetsförmåga (Broberg 2009).  Därför är det anser Broberg m.fl. viktigt att 

föräldrarna ser till barnets intressen, istället för att det växelvisa boendet blir föräldrars rätt till 

barnet, eller som litteraturen säger “eller ännu värre en åtgärd vidtagen för att inte behöva 

betala underhåll” (ibid). I en forskningsartikel om växelvis boende som är publicerad av 

Malin Bergström som är psykolog och forskare, står det att barn som lever växelvis inte 

behöver gynnas sämre än andra. Malin skriver att det dock är avhängt på föräldrarnas 

konflikter. I hennes artikel tas den aktuella forskning om växelvis boende upp och bland annat 

nämner hon en studie från Arizona som har kommit fram till att anknytningen till mamman 

kan riskeras för barn mellan 0-4 år när de bor växelvis, enligt denna studie beror det 

framförallt på flyttandet fram och tillbaka (Bergström 2011).  

 Sammanfattningsvis enligt ovan nämnda forskning är att ett växelvis boende både kan vara 

en fördel och en nackdel för barn 0-3 år. En del av forskningen säger att det inte bör 

rekommenderas att barn 0-3 år bor växelvis med anledning av att det rent utvecklingsmässigt 

kan ta skada. En del forskning säger att det inte är själva boendet eller separationen som är det 

skadliga utan att det grundar sig i föräldrarnas förhållande gentemot varandra och barnet som 

har betydelse. I annat fall är det växelvisa boendet utifrån anknytning något att föredra om 

föräldrarna kan samarbeta och se till barnets bästa, forskningen visar att barnet då får en 

kontinuitet och god kontakt med båda sina föräldrar.  

Kapitel 4: Teorianknytning 

Anknytningsteorin är en av de psykologiska teorier som går under disciplinen 

utvecklingspsykologi. Det är en psykologisk teori som förklarar människans behov av skydd, 

närhet, omsorg. Teorin betonar också vikten av behoven att vara självständig, kunna känna 

glädjen i att upptäcka saker, den egna styrkan och ens egen förmåga (Broberg 2009). Enligt 

anknytningsteorin handlar anknytning om att människan är en social varelse och är i behov av 

andra människors närhet för att överleva (Allmänna barnhuset 2007:5).   

 Författarna har valt att använda anknytningsteorin i denna studie. Anledningen till detta val 

av teori är för att den kan användas som ett verktyg i vår analys av de professionellas tankar 

och resonemang kring barn 0-3 år och växelvis boende samt hur de professionella ser på barns 

anknytning vid växelvis boende. Nedan följer en beskrivning av grunderna till 
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anknytningsteorin samt de teoretiska begrepp som kommer att användas i analysen. De 

teoretiska begreppen som har valts att användas är trygg bas, anknytningsmönster samt inre 

arbetsmodeller. 

 

4:1 Anknytningsteorin  

Anknytningsteorins grundare, John Bowlby, var barnpsykiatriker, psykoanalytiker och 

familjeterapeut. Bowlby gav 1951 ut rapporten “Maternal care and mental health”. Rapporten 

betonade vilken betydelse föräldrarna har för barnets utveckling och att det finns risker för 

barnet med tidiga separationer och byte av vårdare, allrahelst för barn under och upp till tre 

års ålder (Broberg 2009). 

 Bowlby menar att föräldraomsorg innebär att båda föräldrarna bör vara en trygg tillflykt, 

en trygg bas som finns kvar och är välkomnande när barnet ser sig om i sin omvärld. I denna 

trygga bas skall barnet känna tillförlit att alltid vara välkommet för fysisk och emotionell 

bekräftelse, bli tröstad, lugnad och uppmuntrad (ibid). Ju äldre barnet blir desto längre ifrån 

den trygga basen och under längre tidsperioder vågar barnet ta för sig om de litar på att basen 

är trygg och tar den för given. Bowlby menar i sina studier att de mest emotionellt stabila 

barnen är de vilkas föräldrar uppmuntrat dem till självständighet men alltid funnits till hands 

och bekräftat barnen när de behövt gensvar från föräldern (Bowlby 2009).   

 

4:2 Trygg bas 

Bowlby skriver i sin bok “Trygg bas” om separationsångest kopplat till anknytningsteorin, 

eller bindningsteorin som han också kallar den. Bowlby menar att människor precis som 

andra djur reagerar med fruktan på olika situationer, bland annat på separation från en 

potentiell vårdande gestalt. Hot om att bli övergiven menar Bowlby skapar svår ångest och 

vrede (Bowlby 2009). Psykologen Mary D. Salter Ainsworth har ägnat mycket tid till 

trygghetsteori. Hon skrev om begreppet trygg bas. Hon menar att om det saknas en trygg bas 

det vill säga familjen, hämmas utvecklingen eftersom ingen trygg bas finns att tillgå (Broberg 

2009).  
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4:3 Anknyntingsmönster 

Inom anknytningsteorin finns det olika anknytningsmönster: Trygg anknytning, otrygg 

anknytning (den otrygga delas även in i undvikande och ambivalent anknytning), det tredje 

anknytningsmönstret är desorienterad anknytning. Enligt Broberg m.fl. gav Ainsworth 

anknytningsteorin det empiriska underlag som krävdes och såg det som Bowlby förbisett, 

bland annat individuella skillnader hos barn och hur de knyter an olika till olika 

omvårdnadspersoner (ibid). Ainsworth beskriver med utgångspunkt från Bowlbys 

anknytningsteori olika typer av anknytningsmönster. 

 Trygg anknytning - När ett barn upplever trygghet så vågar den utforska sin omgivning 

mer. Detta beror på att barnet är medveten om att den alltid kan återvända till det som är 

tryggheten, dvs. föräldrarna.  

 Otrygg anknytning - Den otrygga anknytningen delas in i flera mönster, det första är 

Undvikande anknytning - Barnet visar inget behov av att vända sig till sin trygga punkt, detta 

är ofta en effekt av att föräldern tydligt visat att barnet är jobbig när denna klänger eller vill ha 

uppmärksamhet.  

    Ambivalent anknytning - Detta sker när en förälder ibland är tillgänglig och ibland inte. 

Barnet kan ha svårt att tyda förälderns känslor. Samspelet och relationen sker på förälderns 

villkor. Barnen utvecklar en liten tilltro till sina egna förmågor och blir ofta passiva. Andra 

barn blir tvärtom väldigt ängsliga och klängiga, dessa barn vill gärna bevaka föräldern.  

 Desorienterad anknytning - Denna form utvecklas när barnet är 12-18 månader. Här saknar 

anknytningen mellan barn och förälder helt lyhördhet, kontinuitet och förutsägbarhet. 

 Anknytningen kan i dessa fall även innehålla rädsla (Broberg 2009).  

 Sammanfattningsvis kan man enligt Allmänna barnhusets skrift läsa att samspelet mellan 

barn och föräldrar har en avgörande betydelse för barnets utveckling samt att när det gäller 

små barn måste barnet få chans att knyta an till åtminstone en person. Denna person är den 

som barnet behöver ha som en stadigvarande relation till resten av sin uppväxt (Allmänna 

barnhuset 2007:5). Kay Karlsson skriver i sin bok om anknytning att ett litet barn som får 

chans att forma en trygg anknytning till sina föräldrar under det första levnadsåret oftast 

behåller denna trygghet genom resten av livet (Karlsson 2008).  
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4:4 Inre arbetsmodeller 

Något som enligt anknytningsteorin har betydelse för ett barns utveckling är de inre 

arbetsmodellerna. Bowlby myntade begreppet inre arbetsmodeller och med det menade han 

att barnets första relation med sitt anknytningsobjekt (vårdare, förälder) blir en prototyp för 

kommande relationer. Bowlby menar att den inre arbetsmodellen är avgörande för förmågan 

att i framtiden utveckla goda och hållbara relationer till andra människor. Arbetsmodellen blir 

som en inre karta som sorterar intryck utifrån och hur barnet skall agera utifrån dem 

(Andersson 2002).  

 Broberg m.fl. beskriver hur barnets kognitiva förmåga utvecklas vid cirka sex månaders 

ålder, föreställningar om sig själv och andra börjar ta form. Tanken med arbetsmodellen är att 

avbilda verkligheten som ett hjälpmedel för barnet att samspela med omvärlden (Broberg 

2009). I denna modell värderas barnets egen person genom hur accepterad eller icke 

accepterad den blir av anknytningsobjektet. Arbetsmodellen är djupt känslomässigt förankrad 

och det primära anknytningsobjektet kan inte bytas ut vid senare tidpunkt (ibid). Barnet får i 

så fall lära sig en ny arbetsmodell till det nya anknytningsobjektet. Detta kan vara relevant vid 

adoption, fosterhemsplacering med mera (ibid). Broberg m.fl. menar att om samspelet mellan 

barnet och anknytningsobjektet inte fungerar väl kan barnets inre arbetsmodell mista sin 

verklighetsuppfattning och sociala orienteringsförmåga leda till negativa samspel till andra 

barn och vuxna (Broberg 2009). 

 Syftet med att använda oss av anknytningsteorin i denna studie är för att få en förståelse för 

hur de professionellas tankar och resonemang kring växelvis boende för barn 0-3 år kan 

förstås teoretiskt. Författarna har valt att avgränsa sig till de delar i teorin som behandlar barns 

anknytningsteoretiska utveckling i åldern 0-3 år. Avgränsningen har gjorts med målsättningen 

att lyfta fram det som är relevant för detta ämne inom anknytningsteorin, detta på grund av att 

anknytningsteorin är en bred och väl dokumenterad teori. 

 

Kapitel 5: Metod 

I detta kapitel beskrivs hur val av litteratur utförts samt lyfter fram arbetets begränsningar. I 

kapitlet redogörs för vår egen förförståelse samt den metod som valts att användas av oss i 
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denna studie. Tillvägagångssätt vad gäller urval, avgränsningar samt hur vi genomfört våra 

intervjuer beskrivs. I kapitlet belyses och förklaras även validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

 

5:1 Förförståelse  

Som forskare är det viktigt att tillförskaffa sig förkunskaper inom det ämne man ska studera, 

det är bra att ha viss insikt om ämnet innan man studerar det närmare (Svensson & Starrin 

1996). Författarna har en viss typ av förförståelse kring växelvis boende och anknytning, 

såsom att ett växelvis boende för barn 0-3 år kan vara gynnsamt om det finns en god 

samarbetsförmåga och inga konflikter. Författarna har även erfarenheter i form av att ha 

upplevt barn som lever växelvis i vår närhet. Båda författarna har upplevt att människor i 

allmänhet i vår närhet oftare separerar och att det växelvisa boendet utan diskussion varit en 

självklarhet. Detta har fått oss att reflektera över om det verkligen är det bästa för barnen när 

de är 0-3 år.  För att få mer kunskap har författarna fördjupat sig i ämnet växelvis boende för 

barn 0-3 år genom att ta del av de professionellas tankar och resonemang och se på det utifrån 

anknytningsteorin. 

 

 5:2 Forskningsdesign  

Utifrån syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod valts. En kvalitativ metod innebär 

att forskaren tillägnar sig olika forskningsstrategier som ger forskaren en beskrivande data om 

aktörens berättelser och handlingar som går att observera (Larsson 2005).  Bengt Starrin och 

Barbro Renck skriver i boken ”Kvalitativa studier i teori och praktik” att de kvalitativa 

studierna inte har samma mål som den kvantitativa studien, den kvalitativa studien har som 

mål att upptäcka egenskaper eller innebörder dvs. att forskaren vill upptäcka det som händer. I 

kvantitativ forskning vill man i motsats till detta se omfattningen av något som redan i förväg 

är bestämt (Svensson & Starrin 1996).  

 Enligt Jan Backman (2008) så handlar kvalitativa studier om att ta reda på hur olika ett 

visst antal utvalda individer upplever sin verklighet. Backman beskriver den kvalitativa 

verkligheten som något som är konstruerat. Sam Larsson (Larsson 2005) beskriver att 



       
 

 

20 
 
 

 

kvalitativa studier kan utföras på tre olika sätt. Det första är öppna intervjuer som resulterar i 

direkta citat från de personer som intervjuas, det andra är direkta observationer som ger 

detaljerade anteckningar och iakttagelser. Det kan enligt Sam Larsson innebära anteckningar 

och iakttagelser av individers beteenden eller handlingar (Larsson 2005). Det tredje sättet att 

utföra kvalitativa studier på är dokumentanalys som innebär att ta del av citat från skrivna 

källorv(ibid).  

     Larsson beskriver att den kvalitativa studien karakteriseras av att forskaren kan studera 

individers situation och se det från ett helhetsperspektiv (Larsson 2005). Det handlar enligt 

Larsson om att beskriva och förstå en individs egna upplevelser. Det innebär att ”se världen 

med andras ögon”. Eftersom den kvalitativa studien innebär att forskaren behöver sätta sig in i 

och förstå en individs helhetssammanhang så behöver forskaren avgränsa sin studie till vissa 

teman, anledningen till det är för att forskarens syfte inte är att studera alla aspekter som finns 

runt fenomenet (ibid). Utifrån dessa teman kan forskaren sedan analysera dessa beskrivna 

tankar och resonemang utifrån teoretiska perspektiv. 

  Öppen intervju har valts som kvalitativ metod, dessa intervjuer ger direkta citat från 

professionella inom det område som önskas utforskas. Personerna har genom öppna intervjuer 

fått chans till reflektion, tankar, känslor, tilldela kunskaper och attityder (Svensson & Starrin 

1996).  En semistrukturerad intervjuform har valts som innebär att alla personer som 

intervjuas får samma frågor, detta görs för att bringa möjlighet till en god validitet i arbetet. 

Intervjuer är en metod som passar väl för att kunna beakta tankegångar som man inte väntat 

sig och det ger intervjuaren en chans att följa upp dessa tankegångar (Esaiasson 2007). Det är 

också en bra metod då den som blir intervjuad lättare kan rätta till svaret om det blir 

missförstånd eller om svaret behöver klargöras, denna kontroll gör att validiteten ökar (ibid). 

Detta är inte möjligt vid en kvantitativ undersökning som sker via exempelvis enkäter (ibid). 

 

5:3 Tillvägagångssätt  

Författarna har genom personlig kontakt gjort en förfrågan till två socialsekreterare på 

Barngruppen på Socialtjänsten om de vill vara med i vår studie. De har i sin tur 

rekommenderat yrkeskategorier som skulle kunna vara aktuella för vår studie. Författarna har 

då skickat Mail till familjebehandlare samt familjerätten med ovanstående förfrågan om 
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deltagande i vår studie. En familjerättssekreterare svarade på intresse samt en 

familjebehandlare. Var och en har intervjuats enskilt, varje intervju tog maximalt en timme. 

Intervjupersonerna informerades om syftet med intervjun och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Frågorna ställdes i nummerordning och intervjupersonerna fick svara 

på varje fråga. En intervjuguide användes som utformats utefter syfte och frågeställningar, 

detta för att kunna ge en så bra återspegling som möjligt av de begrepp som ämnats att 

undersökas. Vid behov kunde ytterligare frågor ställas för att få svaren förtydligade. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. Transkriberingen genomfördes 

genom att lyssna på intervjuerna och skriva ner det som sades. Efter att materialet 

transkriberats så gjordes en sammanställning av de mest framträdande ämnena i intervjuerna 

och olika teman utformades utifrån dessa ämnen. Under hela analysperioden av intervjuerna 

parallellt läst teori och forskning som en del av analysprocessen.  

5:4 Litteratursökning 

För att få tillgång till relevant litteratur har olika sökmotorer använts såsom Google scholar, 

INFOpsyk, Discovery, Libris och Google. Det har inte varit oproblematiskt att hitta 

information och det har varit en utmaning att finna sökord som ger oss rätt litteratur och 

forskning. Sökningar gjordes bland annat på ordet "separation", det gav många träffar men 

mycket som inte var relevant för arbetet. Ganska snart upptäcktes ganska snart att det blev 

lättare att specificera sökningen och gärna skriva flera sökord i samma sökning. Exempelvis 

söktes på ”växelvis boende barn 0-3 år” eller "växelvis boende och anknytning”. Andra 

vanliga sökord som användes var "gemensam vårdnad", "samarbete", "skilsmässa" och 

"anknytning för barn 0-3 år". Efter den första sökningen kunde nya sökningar göras på sökord 

som kom i andra hand i den sökning som redan gjorts. Antal träffar är något som författarna 

inte räknat. Litteraturen och de artiklar som lästs handlar om växelvis boende, 

anknytningsteori, utvecklingspsykologi, barnpsykologi, svensk lag, föräldrars konflikter vid 

separation och olika metodböcker. 

 5:5 Urval och avgränsning  

Då studiens syfte är att undersöka de professionellas tankar och resonemang kring barn i 

åldern 0-3 år och växelvis boende samt om de anser att barnen påverkas av boendeformen, 

fann författarna det logiskt att intervjua professionella som kommer i kontakt med dessa barn 
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dagligen. Intervjuer har gjorts med socialsekreterare, familjebehandlare samt 

familjerättssekreterare för att få en så bred bild och kunskap som möjligt. Avgränsningen till 

att intervjua socionomer från endast en kommun beror på att tiden för den anvisade studien är 

begränsad. Urvalet som gjorts, ett så kallat snöbollsurval, innebär att de personer som 

intervjuats först har uppfyllt de grundläggande urvalskriterierna och därefter valts ut utav 

författarna (Trost 2010).  Författarna har genom att fråga en fått rekommendation om nästa 

intervjuperson som skulle uppfylla kriterierna för studien osv. Forskningen har avgränsats till 

den nordiska på grund av att den forskning och kunskap som identifierats mestadels är 

nordisk samt att dess samhällsstruktur är liknande den svenska.  

5:6 Etiska överväganden  

 Etik inom forskning har fyra grundläggande krav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera 

intervjupersonerna om syftet med forskningen samt att göra det tydligt för dem att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas när helst det önskas (Vetenskapsrådet). Av samtyckekravet 

framgår att intervjupersonerna har gett sitt fulla samtycke att delta i forskningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna ska hållas på så sätt att inte någon annan 

ska kunna identifiera de som intervjuas. Nyttjandekravet är ett krav som ger en garanti till de 

som intervjuas att deras ord inte kommer att användas till något annat ändamål än just denna 

forskning (ibid).  

 Etiska överväganden är något som en forskare bör ta hänsyn till. Författarna har genom att 

skicka ut information gett intervjupersonerna chans att själva välja om de vill delta. 

Information om syftet med studien, hur lång tid den kommer ta, samt plats har delgivits. 

Information om att intervjun kommer att spelas in och sedan kommer att kasseras har 

delgivits intervjupersonerna. Intervjupersonerna har även informerats om att materialet endast 

skall användas till denna uppsats och inget annat. Personerna är medvetna om att de inte 

benämns med namn utan att de i uppsatsen benämns med siffror 1, 2, 3 och 4. 

 

5:7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet avses att mäta det som skall mätas. Genom väl övervägda frågor i intervjuerna 

har data som ger möjlighet att undersöka det vi avser att studera inhämtats, det vill säga de 
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professionellas upplevelser av växelvisboende för barn 0-3 år samt om hur de tänker att 

barnen påverkas vid boendeformen. Validiteten är ofta högre vid kvalitativa undersökningar 

än vid kvantitativa, orsaken är att den kvalitativa undersökningen är mer flexibel, dvs. att i 

vårt fall fanns stora möjligheter att förtydliga våra frågor när det uppstod oklarheter och 

intervjupersonerna hade också större möjlighet att tydliggöra oklarheter (Djurfält 2010). Med 

reliabilitet menas att måttet är stabilt, det vill säga inte påverkas av tid, rum, intervjuare med 

mera. Reliabiliteten i denna studie kan granskas då frågorna sammanställts i en manual som 

finns bifogad som en bilaga i examensarbetet vilket ger möjligheten för att andra skall kunna 

ställa samma frågor, arbetsmaterialet är därmed transparent (Larsson 2005). De professionella 

som intervjuats har vissa rättsliga aspekter att förhålla sig till så som exempelvis lagstiftning 

vilket gör att även om andra socialsekreterare skulle intervjuas borde svaren anser vi ur ett 

reliabilitetsperspektiv vara tämligen likartade då det påverkar de professionellas tankar och 

resonemang.  

 Det författarna menar är att synen på barn 0-3 år och växelvis boende troligtvis inte sett 

likadant ut om exempelvis föräldrar eller förskolepersonal intervjuats. Reliabilitet avser också 

tillförlitlighet och hur vi väljer att mäta (Djurfält 2010). I denna undersökning är det viktigt 

hur frågorna formuleras och hur de ställs till intervjupersonerna, det har också att göra med 

hur skicklig man är som intervjuare. Enligt Djurfält m.fl. så skulle man kunna öka 

reliabiliteten om de som intervjuade var objektiva och hade standardiserade frågor, dock 

mister man då istället kreativiteten i intervjun och det bör enligt Djurfält vara ett visst mått av 

icke standardiserade intervjuer i kvalitativ forskning (Djurfält 2010).  

 

5:8 Generaliserbarhet  

Tanken med generaliserbarhet är att det skall gå att applicera i andra sammanhang. Nyttan av 

att kunna generalisera består i att vetenskaplig kunskap skall vara giltig för alla människor, 

platser och tider (Kvale 2009). Då vi valt att avgränsa oss till den nordiska samhällsstrukturen 

så tror vi att en generaliserbarhet är möjlig då samhällsstrukturerna är lika varandra. 

Anknytningsteorin är en universell teori, dock ser det växelvisa boendet och synen på 

anknytning olika ut beroende på samhälle och kultur vilket kan göra det problematiskt att dra 

generella paralleller mellan olika länder om samhällsstrukturerna ser olika ut.  
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 Det som kan sägas om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning är att den strävar efter 

kontextuell förståelse mer är generaliserbara resultat (Kvale 2009). Så är det även i denna 

studie då arbetet inriktar sig på ett litet antal intervjupersoner, detta möjliggör att intervjuerna 

kan bli mer djupgående och kan tolkas jämförelsevis (ibid). Det egna tillvägagångssättet 

tolkas som något som skulle kunna ge en analytisk generalisering, detta innebär att vårt 

resultat i arbetet kan ge en vägledning av liknande fall (Kvale 2009). Författarna tror att de 

professionellas erfarenhet och kunskap även finns hos andra professionella inom samma 

yrkesområde. Det kan också ge en vägledning till andra professionella hur de kan se på 

fenomenet. Det bör dock tilläggas att för att generaliserbarheten ska bli möjlig torde studien 

vara större och inte endast inrymma fyra personer. Därför är generaliserbarheten i vår studie 

inte möjlig att uppnå, eftersom det inte går att generalisera utifrån så få personers resonemang 

och kunskap. 

5:9 Metodens begränsningar  

Författarna har medvetet valt att endast intervjua professionella för datainsamling, detta 

utifrån etiska skäl då våra frågor möjligtvis inte är lämpade för att ställa till familjer i en 

sårbar situation. Denna avgränsning gör att resultat möjligen kommer att bli mindre 

mångfacetterat. Frågorna valdes ut i förväg frågor, såsom en semistrukturerad intervjuguide är 

utformad. Intervjupersonerna gavs i och med vald metod möjlighet att reflektera och ställa 

motfrågor under intervjuns gång, dock kan värdefull information kan gå förlorad på grund av 

vår styrning i intervjun dvs. de på förhand utvalda frågorna som ska ställas och ger därför 

intervjupersonerna en inriktning att förhålla sig till. Författarna har i arbetet velat få svar på 

ett visst antal frågor och detta har styrt intervjupersonerna att återgå till ursprungsfrågan. 

Resultatet kunde möjligen blivit annorlunda om intervjupersonerna fått möjlighet att berätta 

fritt om sina tankar och resonemang utan en intervjuguide. 

 

Kapitel 6: Resultatredovisning och analys av empiri 

I detta kapitel presenteras den kunskap och erfarenhet som utgörs av socialsekreterare, 

familjebehandlare samt familjerättssekreterare.  Författarna beskriver resultat och analys 

kopplat till empirin som kommit fram av de intervjuer som genomförts med de professionella.   
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  Kapitlet är tematiserat utifrån våra tolkningar av vad som är det mest framträdande och 

genomgående i intervjuerna. Genom dessa teman kommer resultat och analys att tolkas och 

förstås utifrån teori och forskning. Dessa teman är: 6:1 De professionellas yrkesroll och 

kunskap, 6:2 föräldrars konflikter, 6:3 inre resurser,6:4  anknytning, 6:5 föräldrars samarbete, 

6:6 kontinuitet och förutsägbarhet samt 6:7 växelvis boende. Citat från intervjuerna kommer 

att användas utifrån vad författarna anser vara relevant under de olika teman som beskrivs, 

därefter kommer en analys utifrån vardera tema. De personer som valts ut att intervjuas jobbar 

inom samma kommun men har olika arbetsuppgifter och roller. Två av dem arbetar som 

socialsekreterare, deras roll är att utreda barns behov av skydd och/eller stöd. En av 

socialsekreterarna är en erfaren handläggare inom socialtjänsten och har en så kallad 

förstärkarroll för att kunna handleda och stötta nya socionomer i svåra ärenden. En annan av 

intervjupersonerna arbetar som familjebehandlare och har som yrkesroll att arbeta med 

grupper, bland annat med barngrupper där barnen lever med separerade föräldrar. Dessutom 

är en av dem som intervjuats familjerättssekreterare på familjerätten. De professionella som vi 

har intervjuat benämns i arbetet med namnen 1, 2, 3 och 4. 

 

6:1 De professionellas yrkesroll och kunskap  

De personer som författarna valt att intervjua är av olika professioner. Anledningen till att 

detta är att författarna vill få en bredare bild av hur de sociala arbetarna resonerar kring frågan 

om barn i åldern 0-3 år och växelvis boende. De professionella i arbetet är tydliga med sin roll 

och sina arbetsuppgifter. De har alla olika erfarenhet och kunskap vad det gäller det aktuella 

ämnet växelvis boende. En del av dem har varit osäkra i om det är deras egen uppfattning 

eller om det är kunskap. Nr 3 säger ”alltså man måste ju också våga stå för att vi faktiskt vet 

en del så det är väl lite både och i det där men det behövs ju mer forskning definitivt”. 

 De har alla varit tydliga med att det saknas forskning och att det är ett växande fenomen 

med barn i åldern 0-3 år som bor växelvis och samtliga informanter är aningen kritiska till om 

det är bra. I intervjuerna framkommer det att de professionella har en enhetlig bild gällande 

barn som bor växelvis och de har liknande tankar och uppfattningar om hur barnen skulle 

kunna påverkas vid denna boendeform. Deras resonemang handlar mycket om hur väl barnet 

är anknutet till föräldrarna innan separationen. 
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Men det jag tänker att man måste fundera över innan man funderar över växelvis 

boende det är hur barnet har det? Har de en trygg anknytning till båda föräldrarna 

sedan behöver man ju inte ha en lika trygg tänker jag eller lika utvecklad men 

man måste åtminstone se att den är tillräckligt trygg(Nr 3). 

 

De professionella menar också att barn som är under tre år inte bör vara ifrån den ena 

föräldern mer än ett par dagar och att föräldrarna måste samarbeta väl kring barnet. De 

professionella har utifrån sin yrkesroll och kunskap erfarenhet och tänker att barn i åldern 0-3 

år kan ta skada av boendeformen om barnet inte är tryggt. 

 

Att man faktiskt inte är helt trygg så är det ju förödande tänker jag ur ett 

anknytningsmässigt perspektiv. Att liksom ryckas upp varannan vecka för att vara 

i ett sammanhang där man faktiskt är hos en förälder som inte kan ens rutiner 

alltså det tänker jag är skadligt till och med, ett litet barn självklart tänker jag att 

utsättas för ständiga separationer om barnet är under tre år om de blir för långa 

och om man utsätts för att vara hos en förälder där (Nr 2).  

  

En av de professionella säger ” Det är ett gigantiskt socialt experiment som vi utsätter en hel 

generation barn för utan att faktiskt veta hur det påverkar”(Nr 3). Några av de professionella 

har haft liknande tankar om att det växelvisa boendet är ett ökat fenomen men att det finns 

väldigt lite forskning om det. De professionella är överens om att det har förts diskussioner 

kring ämnet och att det absolut behövs mer information. En del av de professionella berättar 

om en brist på erfarenhet och en större samhällelig förändring som är svår att hänga med i. 

 

Sånt som tidigare inte var acceptabelt är ju mer accepterat nu, jag tänker också att 

pappor börjar bli mer aktiva idag och liksom pappor vill vara med redan från 

början förut var det mammor, nu vill pappor vara med på ett helt annat sätt….och 
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de vill vara delaktiga och det här med att jag kräver 50 % och alla de här bitarna 

är ju mycket mer idag än vad det var för 10-15 år sedan (Nr 4). 

 

De professionella har alla tankar om att det sker en större förändring där fäderna får en mer 

central roll i föräldraskapet. Under intervjuerna framkommer också resonemang kring 

förändringar i utredningsgrupperna och överlag i det sociala arbetet. En av de professionella 

resonerar om att det sker en ökad brist av erfarenhet och kunskap i utredningsgrupperna och 

att detta kan tänkas påverka kunskapen kring ämnet växelvis boende för barn i åldern 0-3 år. 

Den professionelle menar på att ens profession, erfarenhet och kunskap erhåller man med 

åren.  

 

Jag kan ju tänka idag som det tenderar att se ut lite på utredningsenheterna idag så 

är det inte alltid så mycket erfarenhet i grupperna och det kan påverka till då att 

jag skulle säga att nää det kan behövas mer kunskap och erfarenhet kring det här i 

vår profession så för jag tänker mycket av det här får man ju också med tiden att 

man får erfarenhet med tiden som handläggare (Nr2). 

 

 Enligt ovanstående citat så säger en stor del av de professionella att det sker förändringar i 

form av stora personalomsättningar, vilket skapar brist på erfarenhet och kunskap. De anser 

att de professionella bör ta till sig mer forskning inom orådet, men att det också är svårt 

eftersom det är så mycket man ska kunna.  

 

Att jobba med socialt arbete kräver mycket mer kunskap idag än tidigare och 

klienter är överlag mer pålästa, man måste ju kunna mycket mer som 

socialsekreterare, därför att föräldrar kommer också med egen fakta (Nr 4).  
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Något som alla professionella är överens om i sina intervjuer är att anknytningsteorin är viktig 

och något som är centralt i det sociala arbetet. En del av dem har färsk utbildning i 

anknytningsteori men ingen närmare utbildning eller kunskap i hur barn i åldern 0-3 år 

påverkas rent anknytningsmässigt av ett växelvis boende ”vi fick ju gå på en massa typer av 

anknytningsrelaterade kurser som det ju finns material så det är ju bra naturligtvis men precis 

hur det påverkar det vet vi ju inte” (Nr 3).  

   De professionella resonerar mycket kring den brist på forskning och kunskap som finns 

kring barn i åldern 0-3 år och växelvis boende, de beskriver hur man som professionell inom 

det sociala arbetet vill kunna känna sig stolt och våga tro på den erfarenhet och kunskap som 

finns idag men att det kan vara svårt då forskningen är bristfällig. De professionella är i 

intervjuerna överens om i sina åsikter att det bland annat beror på att det faktiskt är ett relativt 

nytt fenomen med växelvis boende för barn i åldern 0-3 år. De professionella berättar att 

anknytningsteorin är en central del i deras arbete och omfattar många gånger deras 

utredningar och bedömningar. 

 

Eftersom det också kanske är ett nytt fenomen så kan man ju inte säga så att vi har 

forskat på det här i 30 år för att för 30 år sedan fanns det inte så det kanske inte är 

konstigt heller (Nr 3). 

 

Anknytningsteorin har ju kommit, .har ju fått en helt annan mer framskjuten 

position teorimässigt idag än vad den hade bara för tycker jag sex år sedan (Nr 

2).  

 

6:1:1 Analys 

De professionella berättar och delar med sig av sin erfarenhet kring andra förändringar som de 

sett genom det växelvisa boendet. Den förändring de tänker sig se genom detta fenomen är 

som det framkommit enligt tidigare citat att mannen fått en större föräldraroll och kan ta mer 

plats idag.  
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 Enligt de professionellas erfarenhet är det dock fortfarande vanligast att barnet bor hos 

mamman om det växelvisa boendet inte blir aktuellt, detta förklarar de professionella med i 

sina intervjuer att det oftast är mamman som varit hemma den första tiden. Detta är enligt de 

professionella framförallt på grund av biologiska orsaker som amning och här belyser de 

anknytningsteorin som något som har betydelse för en sådan bedömning, dvs. 

anknytningsteorin blir central i bedömningen om vem barnet är tryggast anknuten till och 

vikten av att barnet faktiskt får bo stadigvarande hos denne person vilket oftast är mamman. 

De tänker att ett barn som är mycket litet bör bo hos den förste omvårdnadspersonen för att 

känna trygghet. 

  En del av de professionella ställer sig kritiska till sig själva i det resonemanget om att 

barnet bör bo hos mamman första tiden och att ha en förste omvårdandsperson. De tänker att 

resonemanget fortfarande påverkas av tidigare kunskaper och åsikter “lite grann så kanske 

man hänger kvar i gammal forskning och gamla tankar kring barn och så”(Nr 4). 

Sammanfattningsvis är de professionella överens om att fenomenet växelvis boende för barn 

0-3 år är relativt nytt och att det behövs mer forskning och att de upplever att det är den gamla 

forskningen om barn som präglar arbetet eftersom det inte finns så mycket ny forskning. De 

professionella anser att anknytningsteorin är något som är levande och har betydelse för deras 

arbete men att de har svårt att se på den växelvisa boendeformen utifrån anknytning, eller att 

det saknas kunskap både vad det gäller barn i åldern 0-3 år och växelvis boende samt 

kopplingen växelvis boende och anknytning.  

 

6:2 Föräldrars konflikter  

Allmänna barnhuset skriver i sin bok att en del föräldrar som separerar hamnar i permanenta 

konflikttillstånd, det blir ett negativt band mellan föräldrarna. Konflikten innebär att 

föräldrarna har svårt att samarbeta och komma överens i de frågor som rör barnets bästa. I 

vissa fall består denna konflikt och blir en del av barnets uppväxt. Konflikter och bråk mellan 

föräldrar vid en separation är enligt allmänna barnhuset en stor riskfaktor för barn och 

påverkar barnets personliga utveckling (Stiftelsen Allmänna barnhuset 2007:5).   
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 På familjerätt på nätet där man sammanställer forskning inom olika områden som berör 

familjerätt (socfamratt.se) kan man läsa att barnet kan utvecklas ogynnsamt av allt för stora 

konflikter mellan föräldrarna och detta helt oberoende av boendeform (socfamratt.se). Temat 

föräldrars konflikter är ett tema som vi ser är återkommande för ämnet växelvis boende i 

intervjuerna med de professionella och även i anknytningsteorin samt relevant forskning. 

 De professionella har varit överens i sina tankar och resonemang om att barn 0-3 år inte 

bör bo växelvis om föräldrarna har för allvarliga konflikter. ”Att det är mycket tjafs och det är 

mycket sådana saker, då tycker jag inte att det är lämpligt”(Nr 4). Under intervjuerna med de 

professionella framkommer åsikter om att det krävs oerhört mycket kommunikation mellan 

föräldrarna när barnet bor växelvis och ibland blir denna kommunikation ett sätt att fortsätta 

kriget, vilket inte är bra för barnet enligt de professionella. 

 

När man bor växelvis boende så krävs det ju mycket kommunikation och när den 

kommunikationen blir föräldrarnas sätt att fortsätta kriget på så blir det ju inte bra 

(Nr 2). 

Tydligt är att de professionella har liknande tankar om att de föräldrar som inte kommer 

överens och när det hela tiden sker en strid mellan dem så är växelvis boende för barnet inte 

lämpligt. De reflekterar över att konflikten ofta är en orsak av en oenighet och att man inte 

tänker lika kring barnet. Vid dessa tillfällen är anknytningen extra viktig att ha i åtanke och att 

barnet mår bättre av att bo stadigvarande hos en och samma omvårdnadsperson.  

 

När föräldrar är i konflikt eller inte tänker lika kring sina barn, de här riktigt små 

barnen så är det jätte noga med anknytningsteorin om man tänker det här med 

anknytning och omvårdnadsperson (Nr 4). 

De professionella säger att en förutsättning för att barnet inte ska fara illa av det växelvisa 

boendet är bland annat avhängt på föräldrarnas konflikter och om de svartmålar varandra. 

Barn som lever med föräldrar som är i konflikt med varandra tenderar att fara illa av den 

växelvisa boendeformen enligt de professionella. De professionella delar med sig av sin 
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erfarenhet och kunskap och anser att de vet att barn i åldern 0-3 år påverkas väldigt mycket av 

föräldrarnas konflikter, de professionella anser att man måste hjälpa ett sådant litet barn att 

göra situationen begriplig. 

 

Det vet vi att barn påverkas av konflikter tillexempel väldigt mycket fast de är i 

det här åldersspannet, man måste ju hjälpa ett sånt här litet barn också att göra det 

begripligt liksom (Nr 2). 

 

6:2:2 Analys 

Det som de professionella tänker och resonerar i intervjuerna kring föräldrars konflikters 

betydelse för den växelvisa boendeformens lämplighet finns även uttalad i anknytningsteorin 

och kan utifrån de professionellas resonemang analyseras genom anknytningsteorins syn på 

barn som bor växelvis och utsätts för föräldrars konflikter.  

 John Bowlby som är grundaren till anknytningsteorin säger att om föräldrarna är i konflikt 

kan barnets bästa lätt glömmas bort och barnet inte känna sig tryggt nog för att våga ta steget 

att se sig om i sin omvärld och därmed gå miste om viktiga steg i sin psykologiska utveckling 

(Bowlby 2009). Med barnets bästa menar de professionella att barnets behov och det som är 

bäst för barnet just nu ska vara avgörande när det gäller växelvis boende. Bowlby har i sin 

teori om anknytning beskrivit att föräldrarnas roll är att finnas som en trygg bas för att barnet 

skall kunna känna sig fri att våga se sig om i sin omvärld och utvecklas psykologiskt (ibid). 

Bowlby hävdar utifrån anknytningsteorin att detta inte är möjligt med stora konflikter, då den 

trygga basen blir otrygg och situationen obegriplig för barnet (ibid). Enligt de professionellas 

tankar och åsikter så behöver barnet få hjälp att göra sin situation begriplig i en otrygg 

situation. 

 Även forskare som fördjupat sig i det växelvisa boendet och som berört barn i 

åldersspannet 0-3 år kommer fram till att föräldrars konflikter kan vara något som både stör 

anknytningen hos barnet och skapar en otrygg växelvis boendeform. Enligt Philip Wang och 

Birgitta Wickbergs rapport om spädbarns psykiska hälsa så har föräldrarnas relation stor 
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betydelse för hur barnets känslomässiga anknytning till föräldrarna kommer att te sig (Wang 

& Wickberg 2001).  

 I en studie där man intervjuat föräldrar, i det så kallade Elvis projektet framkommer det att 

även föräldrar anser att det är avhängt på samarbete och konflikter för att den växelvisa 

boendeformen ska vara tillfredsställande. Socialstyrelsen lyfter fram en norsk forskare vid 

namn Galtung.  Enligt Socialstyrelsen så har Galtung i sin studie om barn som lever växelvis 

en åsikt om att föräldrar med allt för stora konflikter bör bli vägledda av professionella till att 

inte låta barnet bo växelvis.  

 Detta är något som de professionella i intervjuerna har många tankar om, de professionella 

vill säga att barnet inte bör leva i växelvis boende när föräldrarna har allt för stora konflikter. 

Socialstyrelsen säger att en av nackdelarna med växelvis boende för barnet är att det tenderar 

bli mer konflikter mellan föräldrarna eftersom det enligt Socialstyrelsen växelvisa boendet 

kräver ett nära och gott samarbete (Socialstyrelsen 2012).  

 Tornstam skriver i sin studie att barn som lever mellan föräldrar som ständigt är i konflikt 

inte mår bra och det blir då en nackdel för barnet (Tornstam 1996). Galtung menar att det 

krävs en ömsesidig respekt mellan föräldrarna. Socialstyrelsen hävdar att konflikterna kan 

leda till att barnets bästa glöms bort (Socialstyrelsen 2004).  Enligt Socialstyrelsen är det inte 

själva skilsmässan i sig som är ogynnsam, då det i vissa fall enligt Socialstyrelsen kan bli till 

det bättre för ett barn men har föräldrarna svåra konflikter så är detta enligt Socialstyrelsen en 

negativ påverkan på barnet (Socialstyrelsen 2012).  

 Socialstyrelsen skriver i sin kunskapsöversikt och vägledning att föräldrarnas betydelse för 

barn är viktigt enligt de flesta utvecklingspsykologiska teorier och har stort stöd i forskningen. 

Socialstyrelsen säger att hur föräldrarna genom sitt sätt att vara och agera mot sina barn är 

avgörande för barnets utveckling (Socialstyrelsen 2012). Något som enligt Socialstyrelsen 

också är avgörande är hur föräldrarna kan svara på barnets grundläggande behov. 

Socialstyrelsen skriver att en separation alltid innebär en stor och dramatisk förändring för 

barnet (ibid).  

 Vidare skriver Socialstyrelsen i sin kunskapsöversikt att separationen blir extra jobbig för 

barnet om föräldrarna har konflikter. Socialstyrelsen hävdar att för ett barn blir en separation 

alltid en förlust av relationen med föräldrarna på något vis. Även om lösningen är växelvis 



       
 

 

33 
 
 

 

boende så upplever barnet förlust av den ena föräldern den tid man är hos den andre, detta kan 

enligt Socialstyrelsen framkalla lojalitetskonflikt hos barnet. Socialstyrelsen hävdar att inte 

sällan blir barnet en slags budbärare mellan föräldrarna och drar på sig mycket egen skuld 

(ibid). Allmänna barnhusets skrift från 2007 hävdar att barn inte bara tar skada av att bevittna 

våld mellan föräldrar utan de skriver att barn också far illa av föräldrars verbala konflikter 

(Allmänna barnhuset 2007:5). Allmänna barnhuset säger i sin skrift att små barn påverkas av 

aggressivitet och att anknytningen påverkas mellan barnet och föräldern (ibid). 

6:3 Barnets egna/inre resurser  

Susan Hart skriver i sin bok Anknytning och samhörighet att barn redan från födseln har sitt 

egna temperament som innefattar bland annat emotionalitet, aktivitetsnivå, irritation, 

självreglering, uppmärksamhetsförmåga samt förmåga att reagera på känslomässiga 

situationer och förändringar (Hart 2009).  Egna och inre resurser är något som de 

professionella återkommer till i intervjuerna. Barn bär på olika resurser, vissa är starka och 

envisa medan andra barn är sköra och mer försiktiga enligt de professionella. Dessa resurser 

hos ett barn tänker de professionella också har betydelse för hur väl barnet klarar ett växelvis 

boende.  

Flickan var ganska duktig flicka, det gick att ha samtal med henne om sin 

situation hon kunde på nåt sätt så liten hon va förstå i vilken situation hon befann 

sig i och det tänker jag kan hjälpa till att ett barn kan klara växelvis (Nr 1). 

De professionella menar att hur ett barn klarar det växelvisa boendet beror till viss del på 

barnet själv. De professionella säger att beroende på om barnet är ett viljestarkt och starkt 

barn eller om det är ett skört och mer försiktigt barn så tenderar det att vara en skillnad.  

Sen tror jag tänker jag också det beror på vad det är för slags barn, är det ett 

oroligt barn eller är det liksom ett barn som är ganska starkt i sig själv, de är så 

himla många olika bitar som behöver ta ställning till just när det gäller växelvis 

boende (Nr 4). 

 I intervjuerna har de professionella tankar om att det bör finnas ett resonemang 

kring barnets temperament och att det är något som bör vara en av de avgörande 
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förutsättningarna för ett växelvis boende, ”en del barn är skörare än andra och då 

måste man fundera särskilt över de barnen” (Nr 1).  

 

6:3:3 Analys 

Det som uttalas av de professionella är att hur väl ett barn i åldern 0-3 år klarar ett 

växelvis boende många gånger beror på vilket temperament barnet har, om det är 

ett nöjt barn eller inte.  

 De professionella tänker och resonerar mycket utifrån det egna temperamentet hos barnet. 

Egna och inre resurser är något som anknytningsteorin inte lyfter fram. Det som 

anknytningsteorin benämner om de egna resurserna är de så kallade arbetsmodellerna, enligt 

dessa arbetsmodeller så utvecklas modellerna genom barnets erfarenheter och egen aktivitet. 

Anknytningsteorin belyser att arbetsmodeller är en inre aktivitet som skapar barnets 

individualitet, den är enligt teorin omedveten precis som andra automatiska färdigheter som 

exempelvis motoriska färdigheter (Hart & Schwartz 2010).   

 Allmänna barnhuset säger i sin skrift från 2007 att vissa barn kan uppnå brister i 

anknytningen orsakat av olika typer av faktorer som exempelvis stress eller trauman. 

Allmänna barnhuset skriver att hur barnet påverkas beror till viss del på barnets temperament, 

om det är ett skört barn eller inte (Allmänna barnhuset 2007:5). Detta egna tempererament hos 

ett barn är något som de professionella återkommer till i intervjuerna och resonerar mycket 

kring, de professionella menar att det inte alltid är miljön som påverkar utan också det 

genetiska. De professionellas tankar stämmer väl överens med vad Broberg m.fl. skriver i sin 

bok om anknytningsteorin att det inte alltid är miljön som orsakar problem hos barn utan att 

det även är genetiskt betingat (Broberg 2009).  

 De som arbetar inom socialt arbete utgår ofta utifrån lagar. De professionella säger att ett 

barnperspektiv är något som alla inom det sociala arbetet ska inta. Med barnperspektiv menar 

de professionella att se utifrån barnets situation och hur barnet upplever sin omvärld. I 

föräldrabalken kap 6 står det att ett barn har rätt att bli behandlad med aktning för sin person 

och egenart.   
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 I ett utredningsarbete, behandling eller samarbetssamtal kan detta enligt de professionella 

vara en viktig del att ha i beaktning då det även i föräldrabalken kap 6 står klart att ett barn 

har rätt att bli behandlad med aktning för sin person och egenart. Socialstyrelsen säger att i 

stort sätt alla barn återhämtar sig från en separation och ofta ganska så snabbt. Enligt 

Socialstyrelsen är de flesta barn rustade att klara livets kriser och är det inte konflikter mellan 

föräldrarna så brukar det gå bra hävdar de i sin kunskapsöversikt (Socialstyrelsen 2012).  

 Socialstyrelsen hänvisar även i sin kunskapsöversikt till barnpsykologisk forskning som 

enligt Socialstyrelsen säger att de flesta barn kommer över en separation, den 

barnpsykologiska forskningen kan inte se att barn skulle reagera på något speciellt sätt menar 

Socialstyrelsen. Dock säger Socialstyrelsen att barn visst kan utveckla symptom vid en 

separation. Enligt Socialstyrelsen är de vanligaste rektionerna att barnet går in i regression, 

vilket enligt Socialstyrelsen betyder att barnet går tillbaka åldersmässigt och reagerar på ett 

barnsligt sätt (Socialstyrelsen 2012). Socialstyrelsen skriver att det lätt blir en oro hos barnet 

eftersom föräldrarna är i en egen kris och har svårt att svara upp på barnets behov.   

 Enligt Socialstyrelsens kunskap är det viktigt att föräldrarna ser till barnets behov just här 

och nu. Ett barn som är 8 månader har inte samma behov som ett barn på tre år, de befinner 

sig inte heller i samma utvecklingsfas menar Socialstyrelsen (ibid). Vidare hänvisar 

Socialstyrelsen till forskning som säger att det är betydelsen av hur föräldrarna kan sätta sitt 

eget åt sidan och se barnets behov i första hand som har betydelse för hur barnet klarar en 

separation och växelvis boende (ibid). 

 I boken Klinisk utvecklingspsykologi så skrivs det om genetisk sårbarhet, boken lyfter 

fram att den genetiska sårbarheten handlar om att barn är olika, de föds olika. Boken förklarar 

att begreppet genetisk sårbarhet många gånger används för att kunna mäta hur stor risk en 

individ löper att exempelvis utveckla en psykisk ohälsa (Broberg 2011).  Enligt klinisk 

utvecklingspsykologi så brukar barns olikheter benämnas som temperament. I boken skrivs 

det att beroende på vilket temperament barnet har är av betydelse för hur barnet tar sig an och 

uppfattar sin omvärld (ibid). 
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6:4 Föräldrars samarbete  

Enligt de professionellas erfarenhet och kunskap är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta 

kring sitt barn om växelvis boende ska fungera bra. Vidare resonerar de professionella att det 

också har att göra med konflikter och hur väl samspelta föräldrarna är i frågor som rör barnet. 

Kan föräldrarna se barnets behov just nu eller utgår man från det rättvisa växelvisa boendet. 

De professionella påtalar att det krävs ett gott samarbete och att föräldrarna fortfarande kan 

resonera på ett bra sätt och komma fram till viktiga lösningar gemensamt gällande barnet. De 

professionella belyser vikten av att föräldrarna inte svartmålar varandra, utan hjälper barnet i 

övergångarna mellan föräldrarna. Det kan vara viktigt enligt de professionella att föräldrarna 

pratar positivt om den andre och förbereder barnet för växlingen.  

 

 

 Om det ska fungera optimalt växelvis då är det viktigt att föräldrarna hjälper 

barnet emellan, nu ska du åka till pappa! Nu ska ni göra de och de och är positiv 

till förstås (Nr 1) 

 

De professionella resonerar kring om alla föräldrar förstår detta och kan se det ur ett 

barnperspektiv, det vill säga se det hela utifrån barnets egna ögon och situation. Den rättvisa 

som finns kring växelvis boende är möjligen än mer ett vuxenperspektiv tänker en del 

professionella, med vuxenperspektiv menar de professionella att de vuxna ser utifrån sina 

egna referensramar och det som de tror är barnets bästa istället för att faktiskt se till barnets 

upplevelser. “Om man inte som förälder lyckas beakta det eller förstå, alltså man är så inne på 

att det ska vara jämlikt, men det är ett vuxenperspektiv” (Nr 4).  Det framkommer också 

under intervjuerna med de professionella att föräldrarnas samarbete är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att barnet inte ska fara illa av det växelvisa boendet.  “Om det ska 

fungera optimalt med växelvis då är det viktigt att föräldrarna hjälper barnet emellan” (Nr 1). 

Återigen kommer de professionella in på tankar om att föräldrarna lätt kan hamna i 

vuxenperspektivet.  
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Vilka förutsättningar krävs vid växelvis boende för att barnet inte skall fara illa? 

att föräldrarna kan samarbeta, jag tänker att det är avhängt på det. Och att man 

kan samarbeta utifrån barnets behov vad barnet behöver och inte föräldrarna 

tillgång till barnet. Det är lite så grunden i det (Nr 2). 

6:4:4 Analys 

De professionella resonerar mycket kring att en del föräldrar tenderar att fastna i det egna 

vuxenperspektivet och den ständiga rättvisan, att det ibland händer att barnperspektivet 

hamnar i skym undan. Dessa resonemang finns uttalat i anknytningsteorin som påtalar att 

föräldrarna behöver ha i beaktning att anknytningssystemet just i åldersspannet sex månader 

till två år befinner sig i en känslig utveckling och det är inte enligt Broberg m.fl. rättvist mot 

ett barn i denna ålder att lösa en situation som grundar sig i föräldrarnas samarbetsförmåga 

(Broberg 2009).   

     Anknytningsteorin belyser vikten av att det är viktigt att föräldrarna ser till barnets 

intressen, som enligt de professionellas tankar handlar om att se det hela utifrån ett 

barnperspektiv, istället för att det växelvisa boendet blir föräldrarnas rätt till barnet (ibid). 

Anknytningsteorins resonemang om att samarbetet mellan föräldrarna inte bör vara något som 

barnet ska ta ansvar för då det är i en känslig fas mellan sex månader och två år hänger ihop 

med de professionellas tankar som beskrivits ovan kring samarbete. Man kan i svensk lag och 

föräldrabalken 6 kap 5§ läsa att om det står och väger vem barnet ska bo hos eller om det blir 

fråga om växelvis boende ska en bedömning utifrån föräldrarnas samarbetsförmåga vara 

avgörande (Svensk lag 2013).  

 Socialstyrelsen säger att det inte alltid är lämpligt för ett barn att bo växelvis eller att 

föräldrarna har gemensam vårdnad om de inte kan samarbeta kring barnet på ett bra sätt, 

enligt Socialstyrelsen kan då vårdnaden anförtros den förälder som bäst kan samarbeta 

(Socialstyrelsen 2012).  Tornstam skriver i sin studie om en forskare vid namn Friedman, som 

menar att det inte alls behöver gynna barnen sämre med ett växelvis boende även om 

föräldrarna är i konflikt med varandra så länge de kan kommunicera med varandra om barnets 

bästa även om de själva inte är överens. (Tornstam 1996). 



       
 

 

38 
 
 

 

6:5 Anknytning  

De professionella är eniga i sitt resonemang om hur viktigt det är med anknytning och att det 

är en stor del av deras arbete och resonemang. Anledningen till att anknytningen är en stor del 

beror enligt de professionella på att det berör en stor del av ett barns utveckling och har 

betydelse för om barnet utvecklas gynnsamt eller inte. Hur de kopplar det till växelvis boende 

och barn 0-3 år var svårt för dem att riktigt svara på. Gemensamt för de flesta av de 

professionella var ändå att barn mellan 0-3 inte borde bo växelvis utifrån anknytning och 

anknytningsteorin. Detta enligt de professionellas egen kunskap och erfarenhet kring 

anknytning och anknytningsteorin. 

 

 

Men alltså växelvis boende det kan man ju inte ens tänka innan barnet är 3år det 

går ju inte heller för man tänker ju en vecka är ju för lång tid utifrån att barnet inte 

har utvecklat förmågan att kunna ha kvar liksom bilden (Nr 1). 

 

En del av de professionella benämner vikten av att barnet från början är tryggt anknutet och 

om barnet skall bo växelvis bör den vara tryggt anknuten hos båda föräldrarna.  

 

Men det jag tänker att man måste fundera över innan man funderar över växelvis 

boende det är har barnet det? Har de en trygg anknytning till båda föräldrarna 

sedan behöver man ju inte ha en lika trygg tänker jag eller lika utvecklad men 

man måste åtminstone se att den är tillräckligt trygg (Nr 4). 

 

De professionella är alla överens enligt deras erfarenhet och kunskap om att det är viktigt med 

en trygg anknytning till båda sina föräldrar om ett växelvis boende ska vara bra för barn i 

åldern 0-3 år. Denna tanke delar även Socialstyrelsen som rekommenderar att barn i 

åldersspannet 0-3 år inte bör bo växelvis om det inte är så att barnet är lika tryggt anknutet till 
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båda föräldrarna innan separationen (Socialstyrelsen 2004). De professionella har tankar om 

att det krävs mycket jobb av föräldrarna om barnet är litet och ska bo växelvis. Enligt de 

professionella kan ett riktigt litet barn det vill säga 0-2 år inte ha växlingar på en vecka, utan 

det behöver kortare perioder och oftare byten.  De professionella har erfarenhet av att detta 

kräver ett stort samarbete mellan föräldrarna och en lyhördhet för barnet. 

 

Ett litet barn självklart tänker jag att utsättas för ständiga separationer om barnet 

är under tre år om de blir för långa och om man utsätts för att vara hos en förälder 

där man faktiskt inte är helt trygg så är det ju förödande tänker jag ur ett 

anknytningsmässigt perspektiv. Att liksom ryckas upp varannan vecka för att vara 

i ett sammanhang där man faktiskt är hos en förälder som inte kan ens rutiner 

alltså det tänker jag är skadligt till och med (Nr 3). 

 

 Enligt de professionellas tankar är det viktigt att en trygg anknytning till båda föräldrarna 

innan separationen finns. Enligt de professionellas erfarenhet är barn i åldern 0-3 år i en 

känslig fas där de är mitt i processen att utveckla anknytning. Något som framkommer under 

intervjuerna är resonemanget om resursstarka familjer, de professionella tänker att det handlar 

om familjer som fungerar väl och uppfyller goda förutsättningar för ett växelvis boende. 

 

Men i välfungerande resursstarka familjer så kan det ju fungera på det sättet och 

då tror jag inte att det behöver bli några bekymmer utan att barnet kan knyta an på 

ett fint sätt till båda föräldrarna (Nr 1). 

 

De professionella återkommer till sina erfarenheter om betydelsen av hur det varit den första 

tiden för barnet i dess liv och de benämner återigen vikten av att föräldrarna arbetar aktivt 

”man behöver som förälder jobba väldigt aktivt på det, träffas ofta och så” (Nr 2). De 
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professionella resonerar också kring barns tidsperspektiv i åldern 0-3, de tänker att ett barn i 

den åldern behöver hjälp att minnas och att förstå tiden emellan växlingarna. 

 

Då du ska till mamma då är pappa borta för alltid för det här barnet för det har ju 

ingen annan tidsuppfattning och det är klart att det försvårar anknytningen det gör 

det ju (Nr 2). 

 

 I intervjuerna är de professionella eniga om att barnet behöver få känna en trygghet hos båda sina 

föräldrar och om denna trygghet hos den ena föräldern inte finns så bör ett växelvis boende inte ske.  

 

De föräldrar som faktiskt inte klarar av det, som faktiskt inte har rätt 

förutsättningar där det faktiskt finns brister i anknytningen, där det är otryggt då 

är det ju viktigt att barn befinner sig där trygga basen är den tryggaste basen hos 

den föräldern (Nr 3). 

 

6:5:5 Analys 

 De professionellas kunskap och erfarenhet kring anknytning för barn 0-3 år och det växelvisa 

boendet kan återfinnas i anknytningsteorin. Den erfarenhet som de professionella delar med 

sig av visar på att kunskapen om hur anknytningen skulle kunna påverkas hos barn 0-3 år 

finns och stämmer väl överens med anknytningsteorins syn på det hela. Enligt 

anknytningsteorin bör barnet känna personen som den ska vistas hos väl, enligt teorin behöver 

barnet känna en trygghet i att bli omhändertaget av denna person (Broberg 2009).   

 John Bowlby menar att utifrån anknytningsteorin så behöver båda föräldrarna vara en trygg 

tillflykt och en trygg bas (Broberg 2009). Enligt anknytningsteori är det viktigt med trygg 

anknytning och trygg bas då barnets minneskapacitet är begränsat (ibid). Enligt 

anknytningsteorin innebär en hel vecka från den ena föräldern när barnet är 0-3 år att barnet 

inte ges utrymme att utveckla sina inre arbetsmodeller i samma utsträckning, då det enligt 

anknytningsteorin blir för långa perioder och när växlingen sker så blir det återigen en 
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separation och en ny värld att ta sig an (ibid).  Enligt anknytningsteorin så behöver ett barn 

under det första levnadsåret en kontinuerlig kontakt med minst en omvårdnadsperson, utan 

längre avbrott.  

 Enligt barnpsykiatriker Torgny Gustavsson bör inte växelvis boende för barn i åldern 0-3 

år rekommenderas av de professionella. Gustavsson kommer i sin studie Barn- och 

ungdomspsykiatriska synpunkter på vårdnad, boende och umgänge fram till att utvecklingen 

hos barnet kan ta skada (Gustafsson 1999). Det Gustavsson säger är att barn runt två till tre år 

mår bäst om de får bo hos en och samma omvårdnadsperson på heltid och att den andra 

föräldern träffar barnet ofta, flera gånger i veckan.  Gustavsson skriver i sin studie att det är av 

vikt att barnet får träffa umgängesföräldern regelbundet och frekvent så att de kan utveckla en 

relation i de vardagliga bestyren. Torgny har i sin studie belyst att det lilla barnet utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv och i detta fall anknytningsförmågan då kan ta skada av 

växelvis boende eftersom barnet inte uppnått minnesbilder (ibid). 

  Tornstam skriver i sin studie tvärtemot vad Gustavsson hävdar. Tornstam menar att barn 

utvecklas mer ogynnsamt av att en förälder inte finns tillgänglig än av det växelvisa boendet 

(ibid). Det som Tornstam hävdar är något som i sig mer skulle handla om att barnet utifrån det 

växelvisa boendet bara hade tillgång till en förälder. Detta är något som de professionella i 

sina intervjuer inte resonerar kring, deras resonemang och tankar är att barnet kan bo växelvis 

i åldern 0-3 år men med kortare perioder, alternativt resonerar de professionella kring att 

barnet har täta umgängen med den förälder som barnet inte bor hos. 

 

6:6 Kontinuitet och förutsägbarhet  

 Att definiera ord som kontinuitet och förutsägbarhet är inte helt lätt då det kan betyda olika 

saker beroende på sammanhang, dvs. att det i vår studie är fokus kring barn 0-3 år och 

växelvis boende och en definition av kontinuitet och förutsägbarhet i detta sammanhang 

behöver beskrivas. I denna studie definieras betydelsen av kontinuitet att barnet har det 

ungefär lika hos båda föräldrarna, att man har samma förskola och att tiderna ser ungefär lika 

ut hos båda. Förutsägbarheten menar författarna vilar i att barnet vet hur vardagen kommer att 

se ut exempelvis genom rutiner och föräldrarna hjälps åt i växlingarna så att det blir tydligt för 

barnet. Denna hjälp har även diskuterats av de professionella i resonemang kring anknytning.  
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 För ett barn i åldern 0-3 år så är vikten av kontinuitet och förutsägbarhet av stor betydelse 

enligt de professionella. De tänker att ett barn i den åldern inte bör ha för långa perioder borta 

från sin förste omsorgsperson och att det bör se ungefär likadant ut hos båda föräldrarna. 

Enligt de professionella behöver barnet mycket hjälp i att minnas den andre föräldern när 

denne inte är där. Resonemang om vikten av kontinuitet och förutsägbarhet för ett barn i 

åldern 0-3 år uppkommer ofta av de professionella, de tänker att barnet ska känna igen sig 

eftersom minneskapaciteten inte är utvecklad helt.  

 

 Man pratar ju väldigt mycket om kontinuitet och förutbestämdhet och att det ska 

se likadant ut, man ska känna igen sig när man inte har objektkonstans och man 

kommer inte ihåg, man behöver ju mycket hjälp som liten att komma ihåg den 

som man inte är hos (Nr 4). 

 De professionella tänker att det kan vara betydelsefullt att barnet får med sig de saker som 

står för trygghet, exempelvis ett gosedjur eller en speciell napp. “Att saker och ting får följa 

med barnet, man kanske behöver ha sin lilla snuttefilt med sig eller sin nallebjörn eller 

trygghet som man har“ (Nr 4). Viktigt är också enligt de professionella att tänka lika kring 

barnet som föräldrar och försöka hålla liknande rutiner på båda ställena. Barnet behöver enligt 

de professionella hjälp att komma ihåg den som man inte är hos. Tankar hos de professionella 

om att barnet behöver få känna en förutsägbarhet vilket enligt dem kan uppfyllas med hjälp av 

att föräldrarna pratar om den andre och att den andre föräldern också har det lika hos sig. 

 Denna kontinuitet kan enligt de professionella vara att barnet går på dagis ungefär samma 

dagar och samma tider oavsett vilken förälder den är hos, eller att barnet har samma sovtider 

och mattider.  

Att det finns kontinuitet i alla de här olika arenorna. Hos mamma, hos pappa och 

sen på dagis, om man nu går på dagis. Så att man hela tiden får den här 

kontinuiteten och inte tappar (Nr 4). 

 Under intervjuerna resonerar de professionella om att föräldrarna behöver kunna vara flexibla 

gentemot barnets behov och inte fastna i rättvisa. De professionella säger att barn generellt 
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behöver kontinuitet och stabilitet om växelvis boende skall fungera över tid.  Barnet behöver 

få hjälp att minnas den föräldern som för tillfället inte finns närvarande ”Ju mer flexibilitet 

och ju mer föräldrarna har gentemot barnets behov och varandra desto bättre” (Nr 3). Denna 

flexibilitet gentemot barnets behov som de professionella tänker är enligt dem viktigt och den 

kontinuitet som de professionella resonerar kring för att barnet ska må bra av växelvis boende 

är också något som anknytningsteorin belyser. 

   

6:6:6 Analys 

I anknytningsteorin beskrivs vikten av ett gott samarbete mellan föräldrar och en kontinuitet 

för att barnet ska kunna utveckla anknytning på ett bra sätt, och då speciellt viktigt vid 

växelvis boende (Broberg 2009). Detta är något som de professionella resonerar om i sina 

intervjuer, att kontinuitet behövs för att växelvis boende ska fungera. Enligt anknytningsteorin 

kan ett barn utveckla ambivalent anknytning när en förälder ibland är tillgänglig och ibland 

inte. Enligt teorin om anknytning kan barnet ha svårt att tyda förälderns känslor eftersom 

samspelet sker på förälderns villkor (Broberg 2009).  Det är därför enligt 

anknytningsteorin viktigt att föräldrarna ser till barnets intressen, istället för att det växelvisa 

boendet blir föräldrars rätt till barnet (ibid).  

 Broberg m.fl. anser att under det första året i barnets liv bör det finnas en kontinuerlig 

kontakt med minst en omvårdnadsperson, utan längre avbrott. Broberg m.fl. skriver att barnet 

väl bör känna de personer som den är hos, framförallt på natten och känna en trygghet i att bli 

omhändertagen av dessa (Broberg  2009). Vidare skriver Broberg m.fl. att barnet behöver ha 

god erfarenhet om dessa personer sedan tidigare detta för att barnet i denna ålder har en 

begränsad minneskapacitet och att barnet håller på att bygga upp sina inre arbetsmodeller. 

Dessa inre arbetsmodeller kan jämföras med de professionellas tankar kring barnets inre 

resurser.  

 Enligt Broberg m.fl. behöver barnet i hög utsträckning kontinuitet och att föräldrarna kan 

samarbeta (Broberg 2009). Broberg m.fl. hävdar att det ur ett barns perspektiv aldrig är det 

bästa för barnet med ett växelvis boende, med ett barns perspektiv tänker de professionella att 

det handlar om barnets egna upplevelser av sin omvärld och situation. Det handlar mer enligt 
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Broberg m.fl om att man som förälder får välja det minst dåliga alternativet och att väga 

kortsiktiga nackdelar mot långsiktiga vinster (Broberg 2009).  

 Trots att det för barnet på kort sikt är viktigast att knyta an till en person, så kan man enligt 

Broberg m.fl. tänka sig att det på lång sikt gynnar barnets utveckling eftersom båda 

föräldrarna blir engagerade och får en nära relation till barnet. Vidare säger Broberg m.fl. att 

barn mår bra av att ha fler anknytningspersoner på lång sikt och därmed är det viktigt att båda 

föräldrarna får vara lika engagerade (ibid). De professionella har i sina intervjuer resonerat 

om att ett barn inte har full minneskapacitet i åldern 0-3 år och behöver därför hjälp att 

minnas den andre föräldern. De tänker att detta kan uppfyllas med hjälp av en god kontinuitet 

och förutsägbarhet för barnet.  

 Torgny Gustafsson som är barnpsykiatriker anser att ett barn i åldern 0-3 år kan ta skada av 

det växelvisa boendet utifrån att barnet inte uppnått minnesbilder. Barnet behöver enligt 

Gustavsson för sin utvecklings skull igenkännbara rutiner, kontinuitet, varaktighet, 

förutsägbarhet samt trygga och stabila relationer. Gustavsson menar att det är av stor vikt att 

allt i vardagen ser lika ut vid växelvis boende så som aktiviteter, hämtningar på förskolan och 

så vidare (Gustafsson 1999). Denna likhet i vardagen benämner de professionella i sina 

intervjuer som något viktigt för att barnet ska klara det växelvisa boendet. Öberg & Öberg 

skriver i sin studie att barnet behöver korta perioder från den ena föräldern och enligt deras 

studie skulle det vara mer skadligt för ett barn att inte ha en kontinuerlig kontakt med en av 

föräldrarna (Öberg & Öberg 2000).  

 

6:7 Växelvis boende för barn 0-3 år  

Det växelvisa boendet har valts att användas som ett eget tema, detta för att det är något som 

berör hela studien och är en del av syftet. De professionella har mycket tankar om det 

växelvisa boendet för barn o-3 år och det är viktigt att belysa det. 

   De professionella är alla överens om att växelvis boende för barn i åldern 0-3 år inte är att 

rekommendera ”de här riktigt små barnen tycker jag inte att ett växelvis boende ska vara 

överhuvudtaget ” (Nr 4). De benämner att det dock är skillnad mellan ett barn som är ett år 

och barn som är tre år men att det fortfarande är litet och en stor utveckling sker under dessa 

första tre år i barnets liv. De professionella säger att desto mindre barnet är, desto tydligare 
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försöker man vara i informationen till föräldrarna om att det bör vänta så länge som möjligt 

med växelvis boende.  En av de professionella menar att det också kan vara individuellt 

utifrån barnet.   

  De professionella är dock överens i sina tankar om att barn under 3 år ändå inte bör bo 

växelvis, i alla fall inte med perioder som en hel vecka. Återkommande i intervjuerna är den 

utveckling som sker hos barnet och minnesbilderna som inte är utvecklade “växelvis boende 

för barn under tre år kan man ju inte ens tänka sig, barnet har ju inte förmågan att hålla kvar 

bilden”(Nr 1). De professionella tänker att ett barn som är mellan två och tre år kan klara ett 

växelvis boende bättre än de riktigt små barnen. 

 

Rent generellt när det gäller små barn så tänker jag att man bör vänta så länge som 

möjligt när det gäller såhär riktigt små barn. Men mellan två och tre år kan man ju 

också ha tankar och idéer om att det kan vara möjligt, mer än för de här riktigt 

riktigt små barnen (Nr 4). 

Under intervjuerna tar de professionella upp tankar om att det finns fördelar med det 

växelvisa boendet, som en god och nära kontakt med båda föräldrarna. De resonerar också 

kring att det växelvisa boendets fördelar är avhängt på föräldrafunktionen och barnets 

resurser. Alla barn klarar inte växlingar på det viset. En del av de professionella anser att man 

inte bör prata om barn rent generellt. 

Jag tror att det är viktigt att i inte prata barn generellt i det avseendet utan att man 

faktiskt tittar på just det här barnet som vi har framför oss nu, alla barn mår inte 

väl av att bo växelvis även om det är det mest vanliga( Nr3) 

De professionella som delar dessa tankar tror att det kan vara splittringen som blir 

jobbigt för en del barn och att den blir svår att hantera. 

Jag tänker att det är väl den möjliga splittringen som kan bli för barnet att vara på 

två ställen och det tror jag inte passar alla barn och där tror jag man måste titta på 

vårt barn. Hur blir det för vårt barn(Nr 2). 
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6:7:7 Analys 

Enligt anknytningsteorin och dess kunskap om växelvis boende så benämns det att ett 

växelvis boende för barn i åldern 0-3 år aldrig är en fördel utifrån barnets perspektiv i det 

korta loppet utan det handlar då mer om ett vuxet perspektiv och rättvisa mellan föräldrarna. 

Dessa perspektiv är återkommande i intervjuerna med de professionella och berör alla teman 

på något sätt, detta för att de professionella både är insatta i anknytningsteorin och har det 

som arbetsmetod, men också för att de jobbar utifrån lagen och barnperspektivet. Dock finns 

det fördelar i det långa loppet med förhoppningsvis en god relation till båda föräldrarna 

(Broberg 2009.)  

 I föräldrabalken kap 6 § 2a står det att barnet har rätt till en god och nära kontakt med båda 

sina föräldrar, Socialstyrelsen menar att det växelvisa boendet kan vara ett sätt att uppfylla 

denna lag (Socialstyrelsen 2004). Enligt föräldrabalken 6 kap står det också att barns bästa ska 

vara avgörande när det gäller frågor angående vårdnad, boende och umgänge. I enlighet med 

föräldrabalken så skulle fördelarna med växelvis boende enligt socialstyrelsen för barnet vara 

att denne får en kontinuerlig och god kontakt med båda föräldrarna. Barnet behöver inte 

känna saknad av den andre föräldern i så stor utsträckning. Socialstyrelsen beskriver att barnet 

får känslan av att båda föräldrarna är tillgängliga, därmed blir inte separationen lika dramatisk 

för barnet när det blir en mer rättvis fördelning mellan föräldrarna (Socialstyrelsen 2012). De 

professionella är tydliga i sina resonemang om att en fördel med det växelvisa boendet 

framförallt är att goda relationer till båda föräldrarna blir möjligt, men att det också enligt de 

professionella är avhängt på föräldrarnas förmåga att hjälpa barnet i situationen och se utifrån 

barnets behov. Enligt de professionella är det också viktigt att se till barnets egna resurser och 

att barn 0-3 år behöver tätare byten.  

 I Tornstams studie där han jämförde barn som levde med en förälder och barn som levde 

växelvis så kom han fram till att de barn som levde växelvis hade en mer gynnsam utveckling 

än de barn som inte levde växelvis. Tornstam förespråkar också täta byten för mindre barn då 

längre separationer för små barn inte är att rekommendera. Tornstam skriver i sin studie om 

separationsbarns boende att lagstiftningen avseende barnets bästa skapade en ny policy och 

gjorde det möjligt för föräldrarna att ha gemensam vårdnad i större utsträckning (Tornstam 

1996). 
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  Vidare hävdar Tornstam att det kan vara nackdelar om det är för stora skillnader i de olika 

hushållen, detta kan tänkas bli en splittring för barnet. Denna splittring påtalar de 

professionella med att en del barn inte klarar det. I Tornstams studie framkom att framförallt 

pojkar utvecklade beteendestörningar när de saknade en fadersgestalt. Även risker som 

missbruk och avbruten skolgång ökade (Tornstam 1996). Tornstam skriver att både pojkar 

och flickor tar skada av att deras föräldrar separerar men att pojkar tenderar att må sämre 

(ibid). Tornstam skriver att pojkar reagerar starkare än flickor på en eventuell förlust av 

relation med en fadersgestalt (Tornstam 1996). Öberg & Öberg beskriver i sin forskning 

varför denna fördelning är bättre för barn i åldern 0-3 år. ”Fördelen med detta system är att 

både barn och föräldrar har fasta återkommande dagar med varandra. En mamma kan gå på 

kurs varje onsdag och veta att hon alltid är barnledig den kvällen. Ett barn kan spela cello på 

tisdagen och inte behöva släpa instrumentet mellan hemmen varje vecka” (Öberg & Öberg 

2000). 

 

Kapitel 7: Sammanfattning & slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att försöka ta reda på hur de professionella inom det sociala 

arbetet förhåller sig till växelvis boende för barn 0-3 år och hur det påverkar barnen. 

Frågeställningarna författarna ville få svar på var hur de professionella resonerar kring barn i 

åldern 0-3 år och växelvis boende, vilka för- och nackdelar de professionella anser att det 

finns med boendeformen samt vilka förutsättningar de ser som krävs för att barnet inte ska 

fara illa av det växelvisa boendet. För att få svar på frågeställningarna intervjuades olika 

professionella inom socialt arbete samt undersökte vad anknytningsteorin beskrev och hur 

tidigare forskning ser på fenomenet. 

7:1 Sammanfattning  

I resultat- och analysdelen visar det sig att de professionella har en ganska enhetlig bild i sina 

resonemang och tankar kring den växelvisa boendeformen för barn 0-3 år. Den spontana 

reaktionen hos samtliga var att det är ett ovanligt fenomen med växelvis boende för barn i 

åldern 0-3 år, vilket innebär att barn i det åldersspannet oftast bor stadigvarande hos en 

omvårdnadsperson och har en umgängesförälder. Författarna tolkar deras resonemang som att 



       
 

 

48 
 
 

 

ingen av dem skulle rekommendera boendeformen till föräldrar som väljer att gå skilda vägar 

och har barn i åldern 0-3 år. Det framkom under intervjuerna att det ändå är en ökad trend för 

barn 0-3 år att bo växelvis hos föräldrar som separerar eftersom föräldrarna tror att det är bäst 

för barnet. Författarna ser det som att de professionella anser att de flesta föräldrar väljer 

boendeformen i god tro att det verkligen är det bästa för barnet, men att det i vissa fall enligt 

de professionella mer handlar om rättvisa mellan föräldrarna. 

 Forskningen påtalar att det finns fördelar med den växelvisa boendeformen då barnet får 

möjlighet till en god kontakt med båda sina föräldrar, men att de ändå bör avvakta tills barnet 

är över 3 år eftersom anknytningssystemet är i en extra känslig fas kring 0-3 år (Gustavsson 

1999). Detta är något som de professionella i intervjuerna också har resonerat kring. De 

professionellas tankar och resonemang tolkar vi som att fördelarna och nackdelarna bör vägas 

mot varandra när det är fråga om växelvis boende och att barnets egna och inre resurser bör 

tas i beaktande. Anknytningsteorin påtalar att det aldrig är till barnets fördel med växelvis 

boende i åldersspannet 0-3 år på kort sikt, men i det långa loppet ger det barnet goda 

relationer till båda sina föräldrar.  

 I intervjuerna framkommer nackdelar såsom konflikter och samarbetssvårigheter mellan 

föräldrarna. Både de professionella, forskning och teori hävdar att dessa två mekanismer är 

rent utav skadliga för ett barn och man bör då rekommendera en annan boendeform. Vår 

spekulation kring varför man resonerar så är att det i stort handlar om små barn och att det är 

rent utvecklingsmässigt som barnet kan ta skada, men vi har också tolkat det hela som att 

utvecklingen inte alls behöver ta skada om föräldrarna har förmågan att hjälpa barnet i 

processen vid det växelvisa boendet.  

 En ytterligare nackdel är om det ser för olika ut hos föräldrarna, att det förutsägbara inte 

finns och att barnet blir otryggt. En kontinuitet för barnet är viktigt och är något som ofta 

brister vid denna boendeform. Varför det ofta brister vid denna boendeform tolkar vi utifrån 

de professionellas tankar att det ofta uppstår konflikter mellan föräldrarna och det blir svårt att 

samarbeta. 

 Författarna tolkar efter intervjuerna med de professionella att fördelarna med växelvis 

boende är att boendeformen ger barnet möjlighet till bra och nära kontakt med båda 

föräldrarna, det ger pappan en mer central roll i föräldraskapet än tidigare och båda tar ett mer 
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gemensamt ansvar. Finns det inga konflikter eller samarbetssvårigheter och att föräldrarna 

hjälper barnet i växlingarna så kan det fungera bra. Dock är det ändå ingen boendeform som 

man rekommenderar för barn 0-3 år, just utifrån anknytningsaspekten. I denna låga ålder 

behöver barnet ha en trygg bas.  

 Förutsättningarna som bör vara uppfyllda är enligt de professionella, forskning och teori att 

barnet bör vara över tre år men är det så att barn under denna ålder ändå bor växelvis så finns 

det vissa kriterier som skall vara uppfyllda som är av vikt för barnet. En konfliktfri relation 

mellan föräldrarna, att de kan resonera och samarbeta väl kring barnets behov och att de ser 

barnets behov här och nu. Föräldrarna ska kunna hjälpa barnet i växlingarna och hjälpa denne 

att minnas den andra föräldern eftersom minneskapaciteten håller på att utvecklas. Barnet 

behöver få känna förutsägbarhet och kontinuitet (Broberg 2009). 

 Något som författarna tolkat som en viktig del för att det växelvisa boendet ska fungera för 

barn 0-3 år är att det bör finnas en flexibilitet och att det växelvisa boendet inte bör vara hela 

veckor ifrån den andra föräldern. Boendeformen vore bättre om växlingarna innebar korta 

perioder och däremellan träffar den andre föräldern barnet ofta, detta kräver mycket 

engagemang och samarbete från båda föräldrarna.  Det framkommer också av resultat och 

analys att de professionella resonerar kring att det är avhängt på hur väl barnet är anknutet till 

båda föräldrarna vid separationen. Detta är något som styrks av både teori, forskning och 

kunskapsläge.  

 Sammanfattningsvis visar det sig också tydligt att de professionella själva anser sig sakna 

forskning och mer kunskap inom området. De professionella ser alla ett växande fenomen 

kring växelvis boende och ställer sig frågande till om det verkligen är utifrån ett 

barnperspektiv och barnets bästa. Dock kan man tyda ur deras intervjuer att det ändå finns 

tankar om en positiv aspekt som växer ur denna trend och det är att barnet idag får tillgång till 

båda sina föräldrar mer idag än för 10 år sedan när det inte fanns växelvis boende i samma 

utsträckning. 

7:2 Slutdiskussion  

Författarna har under studiens gång försökt att hitta en röd tråd i hur de professionella 

förhåller sig till att barn 0-3 år bor växelvis och om de anser att det påverkar barnet. Samband 
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har sökts mellan de professionellas erfarenheter och kunskap kontra teori och forskning inom 

ämnet.  

7:3 Föräldrars konflikter, samarbetsförmåga, kontinuitet och förutsägbarhet 

Författarna kan efter undersökningens gång se att det finns en röd tråd i hur de professionella 

förhåller sig till det växelvisa boendet för barn 0-3år samt om de anser att det påverkar barnen 

med boendeformen. Det mest framträdande i arbetet, enligt författarnas tolkning av vad de 

professionella har delat med sig av för erfarenheter, är föräldrars konflikter och 

samarbetsförmåga samt kontinuitet och förutsägbarhet.           

 Enligt anknytningsteorin kan föräldrars konflikter påverka den trygga basen genom att 

barnet inte vågar se sig om utanför ramarna, enligt teorin kan konflikterna göra att situationen 

inte blir begriplig för barnet(Broberg 2009). De professionella resonerar kring att konflikterna 

kan leda till att den kommunikation som sker mellan föräldrarna blir ett sätt att fortsätta 

striden och barnet hamnar emellan. Författarnas tolkning blir att barnet kan bli en bricka i 

spelet och att fokus på att försöka härbärgera den kris som separationen innebär för barnet 

mer hamnar i att försöka göra situationen kring föräldrarnas konflikt begriplig.  

 Socialstyrelsen (2004) hävdar att enligt forskning så klarar de flesta barn en kris och är 

anpassningsbara vilket säkerligen många gånger stämmer men författarna resonerar kring att 

när barn ständigt upplever konflikter i samband med en separation kan det tänkas bli svårare 

för ett barn att hantera situationen (Socialstyrelsen 2004). Enligt anknytningsteorin så är det 

inte rättvist mot ett barn att försöka klara och göra sin situation begriplig utifrån föräldrarnas 

bristande samarbetsförmåga, detta då anknytningssystemet är i en känslig fas(Broberg 2009). 

 De professionella tänker att en förutsättning för att växelvis boende ska gynna barnet är 

avhängt på gott samarbete. Forskaren Friedman hävdar dock att en konflikt inte alls behöver 

skada vid växelvis boende. Det som krävs enligt Friedman är att det finns en kommunikation 

mellan föräldrarna och att de ändå kan vara överens om att de inte behöver tycka lika, dock 

tror författarna att det kan vara svårt att vara överens och ha en fungerande kommunikation 

om man är i konflikt med varandra. Att vara överens om att inte tycka lika är en sak men då 

behöver fokus också ligga på respekt för varandra.  

 Det framkommer i studien att barn i åldern 0-3 år har ett stort behov av kontinuitet och 

förutsägbarhet. De professionellas erfarenhet och tankar hamnar i att det bör se ungefär 
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likadant ut hos båda föräldrarna gällande rutiner, det är också av vikt att barnet får hjälp att 

komma ihåg den andre föräldern som den inte är hos.  

 Barnpsykiatrikern Torgny Gustafsson (1999) anser att barn i åldern 0-3 kan ta 

utvecklingsmässig skada av växelvis boende eftersom barnet inte har färdiga utvecklade 

minnesbilder. Gustafsson menar att barnet behöver kontinuitet, förutsägbarhet samt trygga 

och stabila relationer. Enligt Gustafsson så är det viktigt att vardagen ser ungefär likadan ut 

hos båda föräldrarna och enligt anknytningsteorin så krävs en god kontinuitet för att barnet 

skall kunna utveckla en god anknytning (Gustafsson 2009). 

 Detta är något de professionella också resonerar kring och menar att barnet behöver hjälp 

att minnas då minneskapaciteten är begränsad. Utifrån detta är vår tolkning att det blir ett ökat 

krav på dagens separerade föräldrar, det krävs mer arbete än vad det kanske gjorde när de 

levde tillsammans. Det kan enligt vår tolkning orsaka konflikter och svårigheter i att se 

barnens behov då föräldrarna är fullt upptagna med sin egen frustration.  

 Författarna tolkar att alla dessa fyra olika delar, det vill säga föräldrars konflikter, 

samarbete, kontinuitet och förutsägbarhet krävs för att ett växelvis boende skall fungera och 

vara till fördel för barnet. Författarna resonerar kring att dessa delar hör ihop, om någon av 

delarna inte är uppfylld bör risken för att allt för stora brister uppstår öka, i vissa fall bör man 

då fundera över det växelvisa boendet och barnets bästa.  

 

7:4 Nackdelar, fördelar och förutsättningar för växelvis boende 

Författarna har under studiens gång tolkat det som att växelvis boende för barn 0-3 år är 

övervägande en nackdel, detta för och att det känns nästintill övermäktigt för dagens föräldrar 

att kunna leva upp till de förutsättningar som krävs om barnet ska bo växelvis. Vår mening är 

att båda föräldrarna idag förväntas uppbringa en heltidstjänst vilket i sig inte behöver innebära 

problem för de som lever tillsammans och har ett tryggt nätverk runt familjen som kan finnas 

till hands och stötta. Däremot kan det tänkas innebära en stor press på de föräldrar som lever 

separerade och kanske har förlorat ena halvan av det naturliga nätverket som fanns tidigare.  

 Är det verkligen rättvist att ge dessa föräldrar krav som absolut kontinuitet för barnet och 

ett engagemang att prata om den andre föräldern, ha lika rutiner osv. En anledning att man 

gick ifrån varandra var kanske att man inte hade samma värderingar och tyckte lika. Hur ska 
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man resonera kring barn som har föräldrar som lever ihop men den ena har ett jobb som 

innebär långa perioder ifrån hemmet? Är dessa barn också utsatta för skador i utvecklingen 

rent anknytningsmässigt när de är 0-3 år?  

 Barn är också enligt utvecklingspsykologin anpassningsbara och klarar ofta livets kriser 

relativt bra och snabbt. Däremot innebär svåra konflikter och samarbetssvårigheter att barn 0-

3 år inte lika lätt kommer ur denna kris och det händer att barnet blir oroligt ( Socialstyrelsen 

2012). Men att det ser olika ut vad gäller rutiner hos mamma och pappa torde inte vara ett så 

stort problem om föräldrarna kan göra situationen för barnet begripligt. Återigen blir vår 

tolkning av resultatet att det egentligen inte är det växelvisa boendet i sig som är problemet 

eller det som är skadligt, utan att det är föräldrarnas eventuella konflikter och 

samarbetssvårigheter som är avgörande för hur ett barn 0-3 år klarar växelvis boende.  

 Enligt de professionellas tankar och resonemang är en förutsättning också barnets egna och 

inre resurser. Vår tolkning är att det är en viktig punkt och något som bör ta större plats i 

forskningen kring växelvis boende dock har ändå resonemang hos oss om att barn som är 

resursstarka kanske lättare kan glömmas bort i en situation som växelvis boende innebär. Vår 

tolkning är att dessa resursstarka barn kanske inte visar lika starkt att de far illa av situationen. 

Vidare är vår tolkning att ett barn som förstår sin situation också kan fara illa även om det inte 

är allt för stora konflikter. 

 De professionellas tankar kring förutsättningarna för att ett växelvis boende ska vara 

gynnsamt för barn 0-3 år är att föräldrarna har en god samarbetsförmåga. Under intervjuerna 

så resonerar de professionella kring att anknytningen är ett stort användningsområde inom 

socialt arbete men däremot så tänker de att det är svårt att koppla det till växelvis boende. De 

flesta av de professionella benämner att det är viktigt att barnet är lika tryggt anknutet till 

båda föräldrarna och om barnet skall bo växelvis så bör det vara tryggt hos båda.  

 Detta stämmer överens med vad anknytningsteorin säger. Bowlby (2009) säger att båda 

föräldrarna behöver kunna vara en trygg bas. Och enligt anknytningsteorin så bör inte barnet 

vara borta en hel vecka från den andre föräldern eftersom det begränsar barnet i dess 

utveckling av sina inre arbetsmodeller. 

 Här ställer sig författarna kritiska till det anknytningsteorin hävdar, eftersom det enbart är 

de separerade familjerna som får stå till svars för detta. Det finns familjer där den ena 
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föräldern har ett arbete som kräver längre perioder borta och hur blir det för barnets inre 

arbetsmodeller? Begränsas verkligen barnets utveckling av att familjer ser olika ut och har 

andra invanda mönster än det normaliserade sju till fyra jobben?  

 Kan det vara så att dagens samhälle lever kvar i en föreställning där en förälder tar ett 

större ansvar hemma och med barnen? Å andra sidan är författarna också självkritiska då man 

inte vet på vilket sätt det nya samhället kommer att ge för effekter på våra barn och deras 

utveckling. Vår kritik till oss själva kan även kopplas till en av de professionella som 

resonerade kring om det hela är ett stort socialt experiment som vi utsätter en hel generation 

för detta då vi faktiskt inte har empirisk kunskap om hur resultatet kommer att bli eftersom 

växelvis boende är ett så pass nytt fenomen. 

 

7:5 Framtida forskning 

 Något som författarna funnit intressant och något som skulle kunna vara ett ämne för 

framtida forskning är kunskapen om barnets egna och inre resurser vilket också kan benämnas 

som barnets egna temperament. Detta var något som blev genomgående i intervjuerna och var 

enligt de professionella en stor förutsättning för att barnet skulle klara växelvis boende. I 

svensk lag, föräldrabalken kap 6 står det att barnet har rätt att bli behandlad med aktning för 

sin person och egenart, vilket betyder att alla som arbetar inom socialt arbete med barn bör se 

till de individuella egenskaper som barnet har samt särdrag och behandla dem därefter. Enligt 

barnpsykologisk forskning så har barnets temperament betydelse för hur barnet tar sig an och 

uppfattar sin omvärld.  

 Vår tolkning är att det saknas mycket forskning kring detta och anknytningsteorin och i 

den litteratur som vi använt oss av benämns det i stort sett inte alls. I och med detta så ställer 

vi oss kritiska till om anknytningsteorin kan tillämpas på alla barn. Författarna ställer sig 

också kritiska till den forskning som finns inom växelvis boende.  

 Det är mycket viktigt att ta fram brister som konflikter, samarbete, kontinuitet och 

förutsägbarhet samt anknytning. Men att glömma en så pass stor del som barnets egna 

resurser är enligt oss en brist i den aktuella forskningen. Det kan tänkas att många viktiga 

aspekter tappas bort när man drar alla barn över en kam och tror att det blir lika för alla. Ett 

skört barn kanske inte ens klarar växelvis boende trots att alla fyra viktiga ovanstående delar 
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är uppfyllda, likaså kan ett starkt barn också påverkas negativt utan att det märks på samma 

sätt. Författarna tror att det är viktigt att forska vidare kring denna bit för att se hur de egna 

resurserna kan ha betydelse för den växelvisa boendeformen, har det betydelse eller är det 

andra förutsättningar som väger tyngre?  

 Vår tolkning efter att ha tagit del av de professionellas tankar och resonemang är att en 

tydlig likhet i förhållningssätt och kunskap kan ses mellan de professionellas erfarenhet och 

kunskap, forskning och anknytningsteorin. Författarna tolkar detta som att både de 

professionella och forskning beaktar anknytningsteorin. 

 Möjligtvis hade de professionellas resonemang sett annorlunda ut om andra teorier 

använts. Enligt vår tolkning skulle resultat kunna tolkas på annat sätt än det som framkommit. 

Det sätt varpå resultatet skulle kunna tolkas annorlunda är att mycket bygger på samarbete 

och konflikter och tolkningen skulle då istället kunna bli att ett växelvis boende inte alls är 

skadligt under förutsättning att föräldrarna är överens, att det egentligen inte är det växelvisa 

boendet i sig som är det skadliga, utan konflikterna.  

 Författarna ser en del skillnader i den tidigare forskningen, exempelvis hävdar Tornstam i 

sin studie att ett barn skulle ta mer skada av avsaknad av förälder än ett växelvis boende, detta 

tolkas av oss som att forskningen är otydlig och kritisk riktas mot om det verkligen behöver 

vara varken eller. Andra som forskat i ämnet exempelvis Gustavsson säger att det rent utav är 

skadligt för barn 0-3 år att bo växelvis, av oss tolkas det också som att det är varken eller, 

alltså ingen anpassning i det växelvisa boendet. Andra säger att det mer är avhängt på 

föräldrarnas konflikter, exempelvis nämner Bergström i sin artikel om att det växelvisa 

boendet inte alltid är det sämsta alternativet och att det mer är avhängt på föräldrarnas 

förmåga att samarbeta och komma överens. Hypotesen författarna har kring dessa olikheter är 

att det i viss forskning tenderar att bli väldigt ensidigt, att forskningen handlar om antingen 

eller. I vårt resultat tolkas det hela som att ett växelvis boende inte behöver innebära en vecka 

hos vardera eller ingen alls, utan att det kan handla om kortare perioder. Alternativt att barnet 

bor hos en stadigvarande vårdnadshavare och har täta umgängen med den andre föräldern.  

 Författarna håller med de professionella om att det kan vara lätt att hänga kvar i äldre 

forskning och i vissa avseenden anses att den forskning som finns är gammalmodig och 

behöver utvecklas för dagens samhälle. 
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7:6 Slutord 

Vår tolkning efter att ha tagit del och analyserat de professionellas förhållningsätt till växelvis 

boende för barn 0-3 år är att om alla nämnda förutsättningar är uppfyllda så är växelvis 

boende för barn 0-3 år ett bra alternativ på lång sikt, vilket inte tolkas utifrån de 

professionellas syn på boendeformen att det måste innebära en vecka hos vardera föräldern 

utan kortare perioder av växlingar som resulterar i att barnet får en god kontakt och 

kontinuitet till båda sina föräldrar. Dessutom tolkas de professionellas erfarenhet kring den 

växelvisa boendeformens framfart att fäderna mer och mer tar för sig av föräldraskapet idag 

och att det har betydelse, framförallt för pojkar.  Dock ses också ett dilemma i utvecklingen 

av växelvis boende. Samhället förändras och det kan tänkas att man idag ser växelvis boende 

som något normaliserande och en självklarhet. Det kan tänkas att man ses som en frånvarande 

och dålig förälder om man väljer att vara umgängesförälder.  

 Som författarna tolkar de professionellas förhållningsätt så bör det intas en försiktighet vid 

val av boende för barn 0-3 år och att föräldrar behöver bli vägledda av de professionella i rätt 

riktning och att de får förklarat för sig att det inte är en sämre förälder som väljer att låta sitt 

barn bo stadigvarande hos den andre föräldern första tiden.  

 Vår tolkning är att man kan uppfylla alla delar av god kontinuitet och förutsägbarhet, inga 

konflikter, och en god samarbetsförmåga kring barnet även om barnet inte bor växelvis, det 

gäller enligt de professionella att som professionell se till hur föräldrarna förhåller sig till 

barnet och utgå från barnets egna resurser samt föräldrarnas förhållande till varandra inför 

barnet. Växelvis boende tolkar vi som att det väldigt många gånger handlar om rättvisa mellan 

föräldrar och inte barnets behov just nu även om det på lång sikt eventuellt kan gynna barnet 

och dess relationer.  
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Intervjuguide 
1. Berätta om din profession och yrkesroll på arbetsplatsen? 

 

2. Hur ofta kommer du i kontakt med barn 0-3 år som bor växelvis? 

 

3. Hur resonerar du kring barn 0-3 år som bor växelvis? 

 

4. Hur lång tid anser du att ett barn 0-3 år kan vara ifrån den ena föräldern? 

 

5. Hur ser du på ett barns behov av en trygg bas och nära anknytning till båda föräldrarna vid växelvis 

boende? 

 

6. Anser du att ett barn noll till tre år får en trygg bas och nära anknytning när den bor växelvis? 

 

7a. Vilka fördelar finns det med växelvis boende för barn 0-3 år? 

 

7bVilka nackdelar finns det med växelvis boende för barn 0-3 år? 

 

8. Hur tänker du att ett barns anknytning påverkas av det växelvisa boendet när barnet är 0-3 år? 

 

9. Vilka förutsättningar krävs för att barnet inte ska fara illa av boendeformen? 

 

10. Anser du att du har tillräckligt med kunskap inom området växelvis boende avseende barn 0-3 år 

utifrån anknytning? 


