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Abstract 
 
Studiens syfte var att med en kvantitativ metod undersöka och jämföra vad socialsekreterare 
på barn- och familjeenhet och förskolelärare har för syn på växelvis boende för barn 0-3 år 
respektive 4-6 år. Frågeställningarna var: (1) Hur ser socialsekreterare respektive förskollärare 
på växelvis boende för barn 0-6 år och vad är viktigt för att det skall fungera bra? 
(2) Vad kan det finnas för fördelar och/eller nackdelar med växelvis boende generellt för barn 
0-6 år? Resultaten från 61 besvarade enkäter analyserades ur anknytningsteoretiskt och rollte-
oretiskt perspektiv. Resultaten i studien visade att fler respondenter ansåg att växelvis boende 
är mer lämpligt som boendeform för barn 4-6 år än för barn 0-3 år. Socialsekreterarna är ge-
nerellt mindre positiva än förskollärarna. Respondenterna var eniga om att kommunikationen 
och samarbetet mellan föräldrarna måste fungera väl, att de kan enas om beslut rörande bar-
nen och att konflikter mellan föräldrar bör undvikas eller åtminstone hållas borta från barnen. 
Närhet mellan föräldrars bostäder är också av vikt för att växelvis boende ska kunna fungera 
bra. Förskollärarna anser i högre grad att ovannämnda kriterier är viktigt. Utifrån resultaten är 
det svårt att utläsa några tydliga för- eller nackdelar med växelvis boende generellt, det blir 
vad föräldrarna gör det till. 
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Inledning och förförståelse 
 
Växelvis boende, alltså att barn efter en separation bor ungefär lika mycket hos mamma som 
hos pappa, har ökat under senare år. 1992/1993 bodde 4 procent av barn till separerade föräld-
rar växelvis hos båda föräldrarna. År 2001/2002 hade den siffran ökat till 18 procent (Statis-
tiska Centralbyrån, 2004, s. 53).  
 
Barns bästa enligt artikel 3 i FN:s barnkonvention innebär att barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. I Socialtjänstlagens (2001:453) första kapitel, 
2 §, sägs att vid åtgärder som rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bäs-
ta kräver. I Föräldrabalken 6 kap. 2 a § framgår att barnets bästa skall komma i främsta 
rummet när frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs. Det finns inte någon bestämd 
definition i föräldrabalken om vad som är barns bästa. 
 
1998 kom en ny lag som gör det möjligt för rätten att döma till gemensam vårdnad mot en 
förälders vilja. Just nu arbetar regeringen på ett nytt lagförslag. Justitiedepartementet har fun-
nit det angeläget att formellt reglera den gemensamma vårdnaden i de fall där föräldrarna inte 
lever tillsammans och inte är gifta. Justitiedepartementet har utrett ett förslag om att automa-
tiskt ge gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. Man tror att förslaget från Justitiedepartemen-
tet, som i skrivande stund ännu ej trätt i kraft, skulle uppmuntra många frånskilda föräldrar att 
gå in för modellen med växelvis boende och låta barnen bo växelvis hos båda föräldrarna i 
ungefär lika långa perioder (Justitiedepartementet, 1999, s. 31).  
 
Idag finns det knappt någon forskning som utvisar vilka effekter växelvis boende har (Justi-
tiedepartementet, 1999, s. 135). Den tidigare forskning vi tagit del av diskuterar barns anknyt-
ning till föräldrarna under uppväxtåren och på vilket sätt separationer påverkar barns utveck-
ling samt hur föräldrarollen påverkas av en separation. Denna forskning knyter an till vår stu-
die varför vi har valt att använda ett anknytningsteoretiskt och ett rollteoretiskt perspektiv som 
grund för att tolka studiens resultat.  
 
Vi är själva föräldrar och har berörts av frågor kring vårdnad, boende och umgänge, både per-
sonligen och genom bekantskapskretsen. En av oss har gjort sin andra praktikperiod på en 
familjerättsenhet och har efter avslutad praktik arbetat där som timvikarie med samarbetssam-
tal. I mötet med föräldrar under samarbetssamtal kommer det ofta frågor om huruvida det är 
bra eller inte med växelvis boende som boendeform för barn i olika åldrar. Frågan har också 
tagits upp och diskuterats i personalgruppen flera gånger och det är tydligt att det inte verkar 
finnas något entydigt svar på frågan.  
 
Att bo växelvis hos mamma och pappa påverkar barn på många sätt. Syftet med denna kvanti-
tativa studie har varit att undersöka och jämföra socialsekreterares och förskollärares syn på 
växelvis boende som boendeform för barn med separerade föräldrar. Att socialsekreterare och 
förskollärare valdes ut beror på att de arbetar med och möter barn som bor växelvis hos sina 
föräldrar. Dessa yrkesgrupper kan ge kunskap som är allmängiltig och intressant att ta del av 
både för föräldrar som redan är separerade eller på väg att separera och för de professionella 
yrkesgrupper som i sitt yrke arbetar med barn. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Syftet med denna kvantitativa c-uppsats är att undersöka och jämföra vad socialsekreterare på 
barn- och familjeenhet och förskollärare har för syn på växelvis boende för barn 0-3 år re-
spektive 4-6 år som lever med separerade föräldrar.   
 
Med barn avses varje människa under 18 år. Växelvis boende är inget juridiskt begrepp i sig. 
Det är ett förtydligande av hur boendet är ordnat för barnet samt hur umgänget mellan barnet 
och föräldrarna ser ut. Växelvis boende innebär att barnet har ett varaktigt boende hos båda 
sina föräldrar. Barnet kan dock endast vara folkbokfört på en adress, d.v.s. endast hos en av 
föräldrarna. Enligt en dom 1998 (NJA, 1998, s 267) går gränsen från umgänge med en föräl-
der till varaktigt boende när barnet vistas mer än en tredjedel av tiden hos denne.  
 
Att vi valt att dela upp barnen i två åldersgrupper beror på att vi förmodar att yngre och äldre 
barn kan ha olika behov i dessa åldrar. Att just socialsekreterare och förskollärare har valts ut 
beror på att de direkt eller indirekt möter barn i dessa åldrar genom sitt yrkesutövande. Båda 
yrkesgrupperna har dessutom en jämförbar högskoleutbildning sett ur utbildningslängd. 
 
Frågeställningar 

1) Hur ser socialsekreterare respektive förskollärare på växelvis boende för barn 0-3 år 
respektive 4-6 år och vad är viktigt för att det skall fungera bra? 

 
2) Vad kan det finnas för fördelar och/eller nackdelar med växelvis boende generellt för 

barn 0-3 år respektive 4-6 år?  
 

Tidigare forskning 
 
Vi har tagit del av tidigare forskning för att få en allmän bild av hur kunskapsläget ser ut idag 
internationellt sett avseende olika vårdnads-, boende- och umgängesformer för barn till sepa-
rerade föräldrar.  
 
En av de artiklar vi läst som har relevans för vårt område är skriven av Maccoby, Buchanan, 
Mnookin och Dornbousch från Stanford University, Kalifornien. De redovisar i sin artikel 
från 1993 ”Postdivorce Roles of Mothers and Fathers in the Lives of their children” resultaten 
från en undersökning i två delar. Den första handlar om hur familjer löst vård-
nads/boendefrågan för sina barn i samband med separation, och den andra delen är en upp-
följning som undersöker vilken relation barn och föräldrar har fått till varandra i olika boende-
/umgängesformer. Vid tiden för den första delen i undersökningen bodde majoriteten av bar-
nen (ca 2/3) till största delen hos mamman men träffade sin pappa cirka var fjortonde dag 
samt över lov. Cirka 20 % av barnen delade sin tid mellan föräldrarna lika. Artikeln tar även 
upp aspekter kring problematiken som kan uppstå mellan föräldrar efter en separation och 
huruvida föräldrar backar upp varandra eller underminerar varandra i fråga om gränssättning 
och gemensamma regler avseende barnet. Diskussionen mellan föräldrarna handlar främst om 
att den andre föräldern inte är tillräckligt bestämd och sträng när det gäller gränssättning för 
barnet. Artikelförfattarna konstaterar att de flesta barnen i studien vid tiden för uppföljningen 
lyckats bibehålla en god och nära relation med båda sina föräldrar, även om de bodde hos 
endast en av föräldrarna och även om umgänget med den andre föräldern endast var begränsat 
till sommarsemestrar. Författarna skriver vidare angående betydelsen av fortsatt kontakt med 
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båda föräldrar efter en skilsmässa att det framförallt för de barn som bodde med sin pappa 
som kontakten med mamman var viktig.  
 
Barnen i studien är vid uppföljningen mellan 10 – 18 år gamla. Flera av barnen hade vid upp-
följningen valt att flytta från den ene föräldern till den andre. Författarna menar att med en 
fortsatt god kontakt mellan barnet och dess båda föräldrar skapas möjlighet till en mer flexibel 
boendesituation för barnet, vilket de ansåg vara gynnsamt. Slutligen skriver de att de barn 
som var allra mest nöjda med sin situation var de barn som bodde växelvis med båda sina 
föräldrar, trots att de då blev mer utsatta för föräldrarnas konflikter. Artikelförfattarna vill 
med denna studie poängtera att det finns många fördelar för ett barn att bibehålla en nära och 
god kontakt med båda sina föräldrar efter en separation.  
 
Denna artikel knyter an till vår uppsats på så sätt att de tar upp hur boendefrågan har lösts och 
hur boendet har påverkat relationen mellan barn och föräldrar. Ur ett anknytningsteoretiskt 
perspektiv är det intressant att ta del av denna artikel för att se hur anknytningen mellan för-
äldrar och barn har sett ut och hur anknytningen ser ut idag. Artikeln är även intressant ur det 
rollteoretiska perspektivet, då den beskriver hur många av mammorna sett sig som ”primär 
förälder”(the primary parent) före skilsmässan, och hur de såg det som en självklarhet att bar-
nen skulle bor hos dem efter skilsmässan. Artikeln diskuterar också hur papporna ser på sina 
chanser och/eller möjligheter att få vårdnaden om barnen i vårdnadstvister.  
 
Vi har även tagit del av artikeln ”Developmental Issues in Relocation Cases Involving Young 
Children: When, Whether, and How?” av Kelly & Lamb (2003). Forskarna utgår i sin veten-
skapliga artikel från en anknytningsteoretisk ansats för att förklara och förstå forskning kring 
vad som händer barn när en förälder väljer att flytta långt från den andra föräldern och vilka 
konsekvenser en avbruten relationsanknytning får för barns utveckling. Författarna menar att 
långväga flytt skapar stress hos barnet och påverkar föräldrar-barn-relationen negativt. Kelly 
& Lamb menar att anknytningen mellan föräldrar och barn är mer sårbar under småbarnsåren 
därför att anknytningsprocessen då formas och konsolideras. De konstaterar att den relation 
barnet har till sina föräldrar avspelar hur den sociala, emotionella, personliga och kognitiva 
utvecklingen för barnet sker i unga år. Författarna fastställer att det har genomförts lite forsk-
ning avseende barns situation efter föräldrars skilsmässa eller separation, där båda föräldrarna 
fortsätter att vara, eller blir, aktivt involverade i sina barns liv. Kelly & Lamb uppger att den 
senaste empiriska forskningen angående skilsmässors effekter visar att ett aktivt föräldraskap 
av båda föräldrarna, oavsett vem som har vårdnaden om barnet, ökar barns välmående på lång 
sikt.  
 
Socialstyrelsen (2004) har i en kunskapsöversikt, på regeringens uppdrag, undersökt hur barn 
påverkas av växelvis boende. Syftet med deras undersökning har varit att få en allsidig och 
bred bild av vad växelvis boende innebär, vilka för- och nackdelar som finns och vilka konse-
kvenser denna boendeform får på sikt för barnet. Socialstyrelsen har i denna kunskapsöversikt 
belyst utvecklingspsykologiska aspekter utifrån anknytningsteori. Barns behov av god kontakt 
med båda sina föräldrar och att föräldrarna har ett gemensamt föräldraansvar har ställts mot 
de eventuella nackdelar som växelvis boende skulle kunna medföra. Studien har en empirisk 
del där föräldrar och ungdomar med olika erfarenhet av växelvis boende har intervjuats. Även 
personal vid familjerätter, familjerådgivningsbyrå och barn- och ungdomspsykiatriska mot-
tagningar har delgivit sina erfarenheter. 
 
De intervjuade föräldrarna som valt växelvis boende tycker att det är en bra lösning på bar-
nens boende och har oftast en positiv inställning till detta. De beskriver att det finns både svå-
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righeter och möjligheter med denna boendeform. Ungdomar som har tillfrågats betonar att de 
genom ett växelvis boende har fått chans till bra och nära kontakt med båda sina föräldrar. De 
har dock upplevt det som stressande att inte ha någon fast punkt (Socialstyrelsen, 2004).  
 
De slutsatser som Socialstyrelsen drar av denna kunskapsöversikt är att växelvis boende inte 
behöver vara bra eller dåligt utan blir vad föräldrarna gör det till. Förutsättningar för bra väx-
elvis boende är att föräldrar, i samband med separationer, kan upprätthålla en någorlunda kon-
fliktfri zon runt föräldraskapet. Andra slutsatser är att det är viktigt att föräldrarna bor nära 
varandra så att barnen kan behålla samma kamrater och ta sig till skolan. Det är också viktigt 
att föräldrarna är flexibla och lyhörda inför barnens behov. Långa avstånd mellan föräldrarnas 
bostäder och stora konflikter mellan föräldrarna talar enligt Socialstyrelsen emot ett växelvis 
boende. Om föräldrar har ihållande och allvarliga konflikter kan det leda till att föräldrarna 
inte samarbetar tillräckligt mycket för barnets bästa.  
 
Margareta Hydén (2001) har lett en utvärdering av samarbetssamtal där trettiofyra av åttiofyra 
par som genomfört samarbetssamtal vid en familjerätt i en mellansvensk stad under ett års tid 
har ingått. Hydén har haft möjlighet att samla in bandinspelade samtal och sedan analysera 
materialet. Några av dessa trettiofyra paren har tillämpat ett 50/50-boende för sina barn, dvs 
ett växelvis boende, och de föräldrarna redovisar olika erfarenheter av detta. Hydén finner i 
utvärderingen att de som är positiva till växelvis boende anser att det fungerar bra förutsatt att 
barnen inte är alltför små samt att föräldrarna kan samarbeta någorlunda och att de bor nära 
varandra. De föräldrar som är positiva till denna uppväxtform menar att denna boendeform är 
mest anpassad efter barnens behov och att den är den tryggaste uppväxtformen. Några av de 
föräldrar Hydén varit i kontakt med har sökt sig till samarbetssamtal för att de behöver hjälp 
att omförhandla sitt 50/50-boende. De föräldrarna bor inte längre nära varandra, barnet ska nu 
börja skolan och vill bo hos den förälder som bor närmast skolan. Föräldrar med en negativ 
syn på 50/50-boende har, enligt Hydén, fört en likartad men omvänd argumentering. Dessa 
föräldrar menar att växelvis boende är otryggt för barnen och ett uttryck för föräldrarnas ego-
ism. Flera av umgängesföräldrarna i undersökningen, dvs de föräldrar som inte har barnet 
boende hos sig då man inte tillämpar växelvis boende, har uttryckt önskemål om att få större 
utrymme i barnens liv, något som boendeföräldern har motsatt sig. Hydén har kallat detta 
önskemål om utrymme för den rumsliga dimensionen av föräldraskapet. Resonemanget för-
äldrarna för handlar också om en tidsmässig dimension av föräldraskapet, dvs ett önskemål 
om att få spendera mer tid tillsammans med sina barn för att utveckla en god relation (Hydén, 
2001, s. 130).  
 
C-uppsatsen ”Med tiden i fokus” (Carlsson & Öhrn, 2004) knyter an till vårt val av ämne. 
Den beskriver hur separerade män och kvinnor vars barn bor växelvis varannan vecka hos 
dem förhåller sig till tid. Författarna menar att dessa föräldrar har två tidsperioder att förhålla 
sig till – tid (vecka) med och utan barn. Studien är kvalitativ, baserad på dagboksanteckningar 
och intervjuer med sex respondenter med syfte att ta reda på hur dessa män och kvinnor pratar 
om och använder sin tid. De teoretiska ansatserna är utifrån Yvonne Hirdmans teori om social 
konstruktion av kön och utifrån Karen Davies tidsbegrepp. Resultaten författarna kom fram 
till visade att respondenterna ansåg att de genom att ha barnen boende växelvis hos sig fått 
mer egen tid samt att respondenterna fokuserat på barnen den vecka de har barnen. Av resul-
taten framkom också att för kvinnorna i studien är den egna tiden en resurs som gett dem ett 
ökat handlingsutrymme.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin har sin grund i psykoanalys, etologi (läran om djurens beteende och orsa-
kerna till det), kognitiv teori och systemteori (Andersson, Andersson & Thorsén, 2001, s.16). 
Anknytningsteorin är en utvecklingspsykologisk teori som berör barns känslomässiga utveck-
ling och vilken effekt separationer har för barns utveckling (Lindén, 2002, s. 215). Teorin 
presenterades och utvecklades av den engelske barnpsykiatern John Bowlby (1907-1990). 
Han menade att en människas tidiga barndom är av avgörande betydelse för den fortsatta ut-
vecklingen i livet (Andersson et al, 2001, s.16). Anknytningsteorin utgår från den tidiga rela-
tionen (anknytningen) mellan spädbarnet och dess närmaste vårdare och att ett psykologiskt 
band uppstår mellan barnet och den/de närmaste som vårdar barnet under barnets första lev-
nadsår. Anknytningsteorin beskriver hur anknytningen utvecklas genom mental utveckling 
hos barnet självt och genom det samspel som sker mellan barnet och vårdare. Anknytningen 
sker instinktivt genom fysisk kontakt mellan spädbarnet och dess vårdare (Allmänna Barnhu-
set, 2004, s. 9). Enligt anknytningsteorin föds människan med en evolutionsbiologiskt grun-
dad genetisk programmering att under det första levnadsåret knyta an till en (eller ett par) för-
äldrar/vårdare. Små barn kan inte låta bli att knyta an, det sker automatiskt och instinktivt och 
oavsett vårdarens kön eller lämplighet. Ett barn knyter an till en vårdare och behöver sedan 
tillgång till den personen då fara hotar för att där söka skydd. Beroende på hur harmonierande 
och lyhört det känslomässiga samspelet mellan barnet och dess vårdare är kan kvaliteten på 
anknytningen variera kraftigt. Det är viktigt att tänka på att minneskapaciteten är outvecklad 
hos små barn och de kan inte hålla minnesbild av föräldern/vårdaren levande länge. Detta gör 
att barn reagerar kraftigt även på kortvariga separationer (Socialstyrelsen, 2004, s. 45-46). 
 
Barnet påverkas av hur relationen mellan förälder och barn fungerar, men även föräldrarnas 
inbördes relation påverkar barnet. Om relationen mellan föräldrarna präglas av värme och 
trygghet eller aggressivitet och fintlighet känner barn av detta. Konflikter, våld, missbruk, 
psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning kan påverka anknytningen och samspelet negativt 
både för stunden och på sikt. Problemen kan göra att en eller båda föräldrarna periodvis eller 
permanent är otillgängligt för barnet och att föräldrarnas beteende därigenom blir oförutsäg-
bart för barnet. Barn far illa såväl av att bevittna fysiskt våld som av verbala konflikter mellan 
föräldrarna. Även små barn kan uppfatta ett negativt känslomässigt klimat och aggressivitet 
mellan föräldrarna. Barn föds med ett välutvecklat affektsystem (man har funnit att intresse, 
vrede, avsky, avsmak och förvåning är känslor som kan observeras mycket tidigt under späd-
barnstiden) och barn har god förmåga att redan i unga år uppfatta känslor och stämningar i sin 
omgivning (Allmänna Barnhuset, 2004, s. 53-54). 
 
Barn har förmåga att utveckla anknytningsrelationer till fler än en person om de får möjlighet 
till en nära kontakt. Under spädbarnsåren är anknytningen relationsspecifik. Detta innebär att 
relationen till respektive vårdare utvecklas på basis av den kvalitet som samspelet mellan barn 
och vårdare har. Detta kan innebära att barnet utvecklar en trygg anknytning till en vårdare 
men en otrygg anknytning till en annan. Då spädbarn har en bristande minnesförmåga är det 
viktigt att barnet får en kontinuerlig kontakt med den person som barnet ska utveckla en an-
knytningsrelation till och att kontakten sker utan längre avbrott. Anknytningspersoner kan 
utöver mamman vara pappan, äldre syskon, mormor/farmor eller en dagmamma. Antalet an-
knytningspersoner kan variera med barnets familjesituation. Den person som haft huvudan-
svaret för barnet under dess första levnadsår betyder oftast mest för barnet. Det är oftast 
mamman. Barnet kan utveckla en trygg anknytning till både mamma och pappa. I det här 
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sammanhanget brukar man prata om anknytningshierarki. I stressade situationer väljer barnet 
att vända sig till den person som står överst i hierarkin – mamman. Övriga anknytningsrela-
tioner runt barnet är också betydelsefulla och denna anknytningshierarki förringar inte övriga 
personers betydelse runt barnet. Barn kan utveckla upp till cirka fem anknytningsrelationer. 
Ett barn som har flera fungerande anknytningsrelationer är mindre utsatt om relationen av 
någon anledning skulle svikta än ett barn som bara har en utvecklad anknytningsrelation 
(Allmänna Barnhuset, 2004, s.33). 
 
Ett centralt begrepp i anknytningsteorin är trygg bas. Detta begrepp försöker beskriva föräl-
derns förmåga att utgöra en trygg bas, en trygg hamn (”a haven of safety”) för barnet. Då en 
trygg bas existerar för barnet kan han/hon koncentrera sig på att utforska världen. Om relatio-
nen mellan förälder och barn präglas av osäkerhet inverkar det på barnets nyfikenhet och dess 
utforskande av världen hämmas (Lindén, 2002, s. 217).  

Olika anknytningsmönster 
Inom anknytningsteorin finns tre olika anknytningsmönster; trygg, otrygg och desorganiserad 
anknytning. Den otrygga anknytningen är indelad i undvikande och ambivalent anknytning.  
 
Ett barn som känner trygg anknytning till sina vårdare kan växla mellan utforskande och 
trygghetssökande beteenden och har en flexibel relation till vårdaren därför att barnet vet att 
denne hör, förstår och vill hjälpa barnet. Ett tryggt anknutet barn vet inom sig att det alltid kan 
återvända till sin ”trygga bas” och där få beskydd om det skulle behövas (Allmänna Barnhu-
set, 2004, s. 35).  
 
En form av otrygg anknytning är undvikande anknytning. Vid denna anknytningsform visar 
inte barnet behov av att använda föräldrarna som trygg bas. Ett sådant barn har i högre ut-
sträckning än ett tryggt anknutet barn erfarenheter av föräldrar som inte är förtjusta i barnets 
klängigt behövande känslomässiga behov. Barnet håller sina behov av närhet och säkerhet för 
sig själv (Allmänna Barnhuset, 2004, s. 36). Undvikande anknytning kan exempelvis uppstå 
när föräldrarna inte uppmärksammar barnens signaler (ignorerar barnet) av olika anledningar.   
 
En annan form av otrygg anknytning är ambivalent anknytning. I denna anknytningsform har 
barnet svårt att lära sig att läsa av föräldern. Förälderns samspel med barnet är här mer oförut-
sägbart. Samspelet sker i hög utsträckning på den vuxnes villkor och barnet är mer utlämnat 
till förälderns godtycke. Barnet känner att det själv inte kan reglera samspelet med föräldern 
med hjälp av sina signaler. Barn utsatta för ambivalent anknytning får mindre tilltro till sin 
egen förmåga. Det riskerar att bli väldigt passivt (Allmänna Barnhuset, 2004, s. 36).  
 
Desorganiserad anknytning är en specifik form av otrygg anknytning som uppträder i 12-18-
månadersåldern. I denna samspelsform saknas kontinuitet, förutsägbarhet, tillräcklig lyhörd-
het och samspelet innehåller också element av rädsla. Det kan vara föräldrar med svåra obear-
betade upplevelser som i hög utsträckning feltolkar spädbarnets signaler och reagerar på dem 
med rädsla eller aggressivitet. Det kan vara föräldrar som har obearbetade trauman eller för-
luster med sig i den egna ryggsäcken, föräldrar som själva har blivit misshandlade eller utsatta 
som barn (Allmänna Barnhuset, 2004, s. 37). 

Skäl till att anknytningsteori valts som teoretisk utgångspunkt 
Nyfödda barn är enligt anknytningsteorin genetiskt förprogrammerade att under sitt första 
levnadsår knyta an till en eller ett par vårdare (föräldrar). Denna anknytning sker instinktivt. 
Att barnet knutit an till sin förälder säger dock ingenting i sig om vårdarens lämplighet. I takt 
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med att barnet blir äldre ökar dess kognitiva kapacitet och barnet utvecklar då en inre före-
ställning om sig själv och relationen till dess viktigaste närstående. Detta brukar man benäm-
na inre arbetsmodeller. Barnets inre arbetsmodell är som mest effektiv när den har överens-
stämmelse med verkligheten. Barnet klarar av att ta in även negativa erfarenheter i sin inre 
arbetsmodell, så länge de positiva erfarenheterna överväger. Om de negativa upplevelserna 
överväger de positiva i barnets umgänge med sina närmaste vårdare blir det svårare för barnet 
att handskas med sina upplevelser (Lindén, 2002, s. 215). 
 
Att föräldrar separerar kan innebära en speciell påfrestning för barnet då det därigenom inte 
kan ha dagligt umgänge och en kontinuerlig kontakt med båda sina föräldrar samtidigt. Barn 
0-3 år respektive 4-6 år har olika mycket kognitivt utvecklad förmåga och minneskapacitet 
och detta kan påverka deras anknytning till sina vårdare (föräldrar) vid växelvis boende bero-
ende på hur gammalt barnet är och hur välfungerande anknytningen är mellan förälder och 
barn. Att försöka förklara och förstå socialsekreterares och förskollärares syn på växelvis bo-
ende genom en anknytningsteoretisk ansats kan därför vara intressant då man kan förutsätta 
att respondenterna har resonerat kring att barn i olika åldrar har olika behov. Läsaren återfin-
ner våra resonemang och tolkningar av respondenternas svar utifrån anknytningsteorin i c-
uppsatsens analysavsnitt. 

Rollteori 
Rollteori härstammar från socialkonstruktivism. Mycket förenklat kan socialkonstruktivism 
förklaras som något som konstruerats i sociala sammanhang, och som är föränderligt över tid. 
När människor befinner sig i ett socialt sammanhang skapar de sig en gemensam verklighets-
uppfattning. Det handlar bl.a. om att skaffa sig ett gemensamt språk, om vad man anser vara 
rätt och fel, vilka normer, trender och attityder som skall gälla. Individen påverkas av samhäl-
let och genom sina handlingar är individen också med och påverkar samhället (Payne, 2002, s. 
21). 
 
Rollteori används som en förklaringsmodell för att beskriva hur de sociala mönster vi lever 
med uppstår och hur de påverkar oss. Den handlar om hur relationer skapas och hanteras av 
människor i olika sociala situationer, om identitetsfrågor, om behov och om social förändring 
(Payne, 2002, s. 219). Teorin lägger ingen värdering i huruvida dessa sociala mönster är bra 
eller dåliga. Inom rollteorin finns det heller inga teorier eller metoder kring förändringsarbete 
eller hur man kan hantera de känslor och emotioner som uppstår vid rollkonflikter (Payne, 
2002, s. 224). Teorin kan däremot användas som hjälp att lyfta upp, belysa och tydliggöra vari 
konflikten ligger, vilket i vår mening är en bra start i konflikthantering. 
 
Ralph Linton införde för första gången 1936 termen roll som ett vetenskapligt begrepp i sin 
bok The Study of Man. Linton menar att vi människor lever i grupper och att vi i dessa grup-
per ser oss själva tillsammans med de övriga medlemmarna som en helhet. Varje enskild 
människa är i sig också en enhet men kan inte fungera utan att samtidigt tillhöra en grupp. 
Genom att tillhöra en grupp får vi förväntningar om hur vi ska handla och förhålla oss riktade 
mot oss både från gruppen som helhet men också från dess enskilda medlemmar (Trost & 
Levin, 1999, s. 136-137).  
 
Vi har valt att beskriva rollteorin genom att förklara nedanstående begrepp. Inom rollteorin 
finns det fyra termer som är av stor betydelse; position, förväntningar, beteende och roll. 
 
Positionen är vilket slags medlemskap en person har. Den talar om vilken ställning personen 
har i en viss grupp. För varje position måste det finnas en motposition. För att en person i t ex 
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gruppen familj ska kunna ha positionen mamma krävs det att någon annan har motpositionen 
barn. När det gäller förväntningar är det hur gruppen och dess medlemmar utifrån de normer 
och regler som finns anser att personen bör bete sig utifrån sin givna position. Personens bete-
ende handlar om vad den gör eller inte gör, säger eller inte säger. Liksom vid förväntningar är 
det regler och normer som styr hur en persons beteende bör vara, kopplat till de andra positio-
nerna i gruppen och dess motpositioner. Roll som term uppstår i processen när personen blir 
medveten om de förväntningar han/hon får på sig i sin givna position. Rollen leder alltså till 
ett beteende som är kopplat till förväntningarna på personen i dess givna position (Trost & 
Levin, 1999, s. 136-138). 
 
Vidare tar rollteorin upp begrepp som rolluppsättning vilket innebär att en person kan ha flera 
positioner inom samma grupp. I exempelvis en familj kan en och samma kvinna ha både posi-
tionen mamma och positionen dotter, samtidigt som hon har positionerna fru och lillasyster. 
När flera personer/positioner skall enas om en uppfattning kan det uppstå konflikter. Rollteo-
rin skiljer på inter-rollkonflikt och intra-rollkonflikt. En inter-rollkonflikt är den konflikt som 
uppstår när de olika roller en och samma person har inte går att förena. Det kan också uppstå 
konflikter om olika personer/positioner har olika uppfattning om vad en viss roll innebär. Den 
eller de konflikter som då kan uppstå kallas för intra-rollkonflikter.  Då en person har olika 
rolluppsättningar och roller liksom samhället i övrigt är föränderligt kan det leda till att en 
person inte är säker på vad en viss roll innebär. Då kan det uppstå rollambiguitet (rollosäker-
het) (Payne, 2002, s. 221-227). 
 
Denna uppsats strävan är att kunna ge en bild av vad socialsekreterare och förskollärare har 
för syn på växelvis boende för barn 0-6 år. Rollteorin kommer att användas för att lyfta fram 
och belysa respondenternas svar i första hand utifrån rollen som professionella. Då de allra 
flesta av dem är kvinnor och många av dem också har egna barn kan man anta att även roller-
na som kvinna och mamma påverkar deras svar. Även dessa aspekter kommer att tas upp och 
problematiseras i analysavsnittet, för att försöka förstå varför de har svarat på det sätt de gjort 
i enkäten.  
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Metod 
 

Val av undersökningsmetod och tillvägagångssätt 
I denna kvantitativa undersökning, vars syfte är att kartlägga socialsekreterares och förskollä-
rares syn på växelvis boende, har vi som datainsamlingsmetod valt att använda oss av ett en-
kätformulär. Utifrån fenomenet som skall undersökas operationaliserades begreppet växelvis 
boende utifrån vad som kunde tänkas vara relevant för att vi med hjälp av respondenternas 
svar ska kunna besvara c-uppsatsens frågeställningar. Detta mynnade ut i fyra underkategorier 
utifrån vilka enkätens påståenden sedan kunde byggas. Enkätformuläret utformades så det 
skulle bli lättifyllt och ge ett för respondenterna positivt intryck (Olsson & Sörensen, 2004, s. 
91). För att undvika felkällor har vi haft i åtanke att frågorna i enkäten ska vara entydiga, dvs 
bara kunna tolkas på ett sätt. Vi har också undvikit att ställa ledande och förutsättande frågor 
eftersom vår forskning strävar efter att vara ”objektiv”. Frågorna skulle inte leda fram till ett, 
på förhand, givet svar (Olsson & Sörensen, 2004, s.92).  
 
Själva enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen innehåller en presentation av respon-
denterna, vilken yrkesgrupp de tillhör, hur länge de varit verksamma inom yrket, deras ålder 
samt om de själva har barn. Den andra delen innehåller de påståenden som skapades utifrån 
ovan nämnda underkategorier. Samarbete, kommunikation och konflikter har fått utgöra den 
första kategorin som i sin tur har legat till grund för de påståenden som handlar om bland an-
nat uppfostran och enighet i beslut i enkäten. Den andra kategorin om anknytning och trygg-
het har fått ligga till grund för påståenden om detta. Den tredje kategorin handlar om föräldra-
rollen och den fjärde och sista kategorin innefattar påståenden om eventuella för- respektive 
nackdelar med växelvis boende.  
 
Respondenterna har besvarat enkäten genom att ta ställning till om de instämmer i påstående-
na eller ej. Påståendena är ställda två gånger, en gång för barn 0-3 år och en gång för barn 4-6 
år, detta för att barn i olika åldrar har olika behov. Det som är sant för en 1-åring behöver inte 
nödvändigtvis vara sant för en 6-åring.  
 
För att pröva enkäten innan den delades ut till respondenterna gjordes en pilotstudie. En grupp 
om sju socialsekreterare på en familjerättsenhet i ett angränsande område ombads att besvara 
och kommentera frågorna. En diskussion fördes efteråt med testgruppen om de ansåg att nå-
gon väsentlig fråga borde omformuleras eller saknades helt (Olsson & Sörensen, 2004 s. 31). 
 
Insamlat material har kodats och matats in i statistikprogrammet SPSS av båda författarna. 
Var femte enkät plockades efter instansningen ut och kontrollästes mot de inmatade uppgif-
terna.  
 
Att ställa yrkesgrupperna mot varandra med så kallat signifikanstest gjordes inte då grupperna 
var för sig bestod av så få personer.  

Vetenskapsfilosofisk position  
Vi har i vår studie utgått från en deduktiv ansats då vår förförståelse bland annat baseras på en 
anknytningsteoretisk och en rollteoretisk grund och vi vet att detta teoretiska perspektiv på-
tagligt kommer att styra oss i vår forskning. Dessa teoretiska perspektiv kom att ge oss rikt-
ning och fokus avseende vilken typ av frågor vi skulle ställa i enkäten samt gav oss en teore-
tisk tolkningsmall när våra svar skulle analyseras (Larsson, 2005, s. 23). Vi har haft en positi-
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vistisk ansats på så sätt att vi betonar kvantitativa eller kvantifierbara data i vår (enkät) under-
sökning (Larsson, 2005, s. 94). Vi har hållit isär insamling av data och tolkning av data. 

Population, urval och avgränsningar  
Vår målpopulation är socialsekreterare och förskollärare. Denna studies rampopulation är 
socialsekreterare på barn- och familjeenhet och förskollärare i Stockholms innerstad. Från 
rampopulationen har det gjorts ett strategiskt urval vilket är ett mindre antal konkreta fall som 
har plockats ut ur rampopulationen (Esaiasson, 2003, s. 174-175). Detta mindre urval är det vi 
fortsättningsvis kommer att kalla våra respondenter.  
 
Strategin bakom urvalet har varit att få respondenter som är verksamma i samma stadsdelar, 
tre stadsdelar i Stockholms innerstad, att besvara enkäten. Tanken med detta urval är att invå-
narna där består av en relativt homogen och stabil socioekonomisk grupp. Vi har uteslutit om-
råden med procentuellt högre förekomst av arbetslöshet, missbruk och invandrare, eller mer 
välbärgade områden där förekomst av t ex barnflickor är vanligt för att minimera omständig-
heter (störande faktorer) som skulle kunna påverka respondenternas svar. 
 
Respondenterna är valda då de i sitt arbete direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn 
samt att de genom sin socionomexamen/förskollärarexamen har en ungefär motsvarande hög-
skoleutbildning sett ur utbildningslängd. Respondenterna möter barnen i olika miljöer och 
arbetar med olika fokus. Förskollärare känner barnen och träffar dem naturligt i deras vardag. 
I förskollärarens utbildning ingår att lära sig se det enskilda barnets behov. Socialsekreterare 
möter barnen på ett mer strukturellt plan. I socionomutbildningen är det mer fokus på att se 
familjen som helhet. Vi tror att socialsekreterare och förskollärare därigenom kan komplettera 
varandra på ett bra sätt och ge en god bild av synen på växelvis boende bland professionella.  

Genomförande 
Efter att ha skrivit ut adress- och telefonlistor från Stockholms Stads hemsida (Stockholms 
Stads hemsida, www-dokument) för de socialkontor och förskolor som fanns i de tre utvalda 
stadsdelarna där enkätundersökningen skulle genomföras togs en inledande kontakt med che-
fer, föreståndare eller motsvarande personer per telefon. Syftet med undersökningen förklara-
des noga för dessa chefer och det betonades även att respondenterna utlovades anonymitet. 
Dessa chefer som den inledande kontakten togs med per telefon blev sedan de kontaktperso-
ner som senare kontaktades för att ge påminnelse om och när enkätsvaren uteblev eller dröjde.  
 
På de socialkontor och förskolor där cheferna gett sitt godkännande per telefon delades enkä-
terna därefter ut personligen till de tidigare uppringda kontaktpersonerna eller annan personal 
som blivit informerad om enkätundersökningen och dess syfte.  
 
Vid den första telefonkontakten tog vi reda på hur många socialsekreterare respektive förskol-
lärare som arbetade på respektive arbetsplats och motsvarande antal enkäter delades sedan ut 
(numrerade med ett id-nummer) på dessa arbetsplatser i ett förfrankerat kuvert. Med varje 
enkät bifogades ett följebrev till varje respondent där syftet med enkäten framgick och varför 
just dessa respondenter var utvalda och ombads besvara enkäten. Med i kuvertet följde även 
ett personligt, kortfattat, brev till kontaktpersonen där vi än en gång tackade för att de valt att 
medverka i undersökningen samt vilket datum de senast ombads returnera de ifyllda enkäter-
na.  
 
Kontaktpersonernas inställning till att ta emot och delta i enkätundersökningen har varit skif-
tande när den inledande telefonkontakten togs. Ett stressigt arbetsklimat har fått många till-
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tänkta respondenter att tacka nej till att delta. Då har andra möjliga respondenter på den aktu-
ella listan ringts upp istället. Målet var hela tiden att 50 socialsekreterare respektive 50 för-
skollärare skulle ta emot och besvara enkäten. När det målet var uppnått skulle inte fler soci-
alkontor eller förskolor kontaktas. 
 
Varje enkät numrerades med ett id-nummer för att det sedan skulle vara möjligt att ha kontroll 
över vilka socialkontor respektive förskolor som inte besvarat enkäten så att de när viss tid 
gått skulle kunna kontaktas och påminnas att fylla i och skicka tillbaka enkäterna. Esaiasson 
nämner att beroende på vilka resurser man har och hur många svar som inkommer första om-
gången så kan det behövas minst en och ibland även två eller tre påminnelser för att man ska 
få en acceptabel svarsfrekvens (Esaiasson et al, 2003, s. 267). Detta gäller även för denna en-
kätundersökning. När cirka en vecka passerat från det att respondenterna fått enkäterna och 
det fortfarande var någon dag kvar på svarstiden kontaktades kontaktpersonerna per telefon 
och fick en påminnelse eftersom svarsfrekvensen var förhållandevis låg. De ombads då att 
snarast skicka in enkäterna. Efter ytterligare tre-fyra dagar, då fortfarande ett stort antal re-
spondenter inte skickat tillbaka enkäterna i de förfrankerade kuverten togs beslutet att förskju-
ta svarstiden med ytterligare fyra dagar. Kontaktpersonerna ringdes upp och delgavs denna 
information och ombads ännu en gång att skicka in enkäterna. De enkäter som inte inkommit 
detta datum, trots upprepade påminnelser, räknades därefter som bortfall. 

Etiska överväganden 
Med varje enkät som har delats ut till respondenterna har ett följebrev bifogats. I detta brev 
har respondenterna fått tydlig information om syftet med den enkätundersökning de ombeds 
deltaga i. De har fått information om enkätens utformning och varför just de ombeds besvara 
enkäten (varför de är utvalda som respondenter). De har även fått information om den förvän-
tade nyttan det skulle innebära att få in just dessa respondenters enkätsvar, alltså att det fram-
kommit att enkätsvaren kommer att utmynna i en c-uppsats där dessa professionella yrkes-
gruppers syn på växelvis boende för barn med separerade föräldrar redovisas. I följebrevet har 
det tydliggjorts att respondenterna ska få förbli anonyma och att deras identitet, alltså vare sig 
personlig identitet eller arbetsplats, inte röjs i den färdiga rapporten.  
 
Vi har försökt utforma frågorna så att så många som möjligt av deltagarna skulle kunna och 
vilja svara på dem. Frågorna har i möjligaste mån formulerats så att de inte ska kännas onö-
digt långa eller obehagliga att svara på för respondenterna, t ex har frågor som har haft kopp-
ling till respondenternas privatliv undvikits. Frågor av känslig eller personlig karaktär skulle 
kunna få respondenterna att undvika att fullfölja sitt deltagande i enkätundersökningen (Giota, 
2005, s. 260).  

Bortfall 
Som underlag till denna c-uppsats delades 100 enkäter ut, 50 stycken vardera till socialsekre-
terare och förskollärare. Av dessa besvarades 61 stycken varav 28 stycken av socialsekretera-
re och 33 stycken av förskollärare. Trots de ansträngningar som gjorts (se avsnittet genomfö-
rande) blev det externa bortfallet således 39 stycken. Att svarsfrekvensen endast blev 61 % 
kan tänkas bero på att de båda respondentgrupperna har en pressad arbetssituation generellt.  
 
På påståendet angående om mamma eller pappa har större betydelse för flickor respektive 
pojkar i de två ålderskategorierna samt påståendet om huruvida barn i de båda ålderskategori-
erna knyter an till sina föräldrar lika mycket vid växelvis boende, har ett internt bortfall mot-
svarande 10-15 % förekommit vilket kan bero på att påståendena trots ansträngningar om att 
göra dessa så allmängiltiga som möjligt ändå har varit svåra att ha en generell inställning till. 
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Många av respondenterna har också gett den typ av kommentarer. Speciellt har de pekat på att 
ålderskategorierna är för vida – det sker stora förändringar hos barn från 0 till 3 år liksom från 
4 till 6 års ålder. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Detta avsnitt kommer att behandla begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ut-
ifrån vad som är relevant för denna studie. Det tar även upp de validitets- och reliabilitetspro-
blem som har upptäckts. För att kunna bedöma studiens validitet och reliabilitet i sin helhet 
hänvisas läsaren till de tidigare avsnitten population, urval, avgränsningar, enkäten och ge-
nomförande. 
 
Validitet 
Graden av validitet i en undersökning beror på hur väl man lyckats undersöka det fenomen 
man avsett att undersöka samt hur väl den teoretiska och den operationella definitionen av 
fenomenet överensstämmer (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002, s. 108). När alla delar som 
omfattar ett fenomen mäts och undersöks och de överensstämmer med varandra, har under-
sökningen hög innehållsvaliditet. Om dess resultat överensstämmer med resultat från andra 
undersökningar som gjorts om fenomenet kallas det att undersökningen har hög överens-
stämmelsevaliditet (Olson & Sörensen, 2004 s. 74 –75). 
 
Validitetsproblem 
Påståendena i enkäten är ställda om barn i två åldersgrupper, 0-3 år och 4-6 år. Det har fram-
kommit att några av respondenterna ansett att för barnen 0-3 år har detta varit en för bred ål-
dersindelning. De menar att det skiljer sig för mycket mellan barns åldersrelaterade behov 
inom denna grupp. 
 
Det råder en aktuell debatt kring jämställdhetsfrågor som att man med lagstiftning ska få för-
äldrar att dela på föräldraledigheten och att barnbidraget skall delas ut till båda föräldrarna 
osv. Vid tiden då denna undersökning gjordes publicerade också Svenska Dagbladet en arti-
kelserie om just växelvis boende. Med detta i åtanke finns det en risk att respondenterna inte 
har svarat helt sanningsenligt utan styrts av att ge politiskt korrekta svar.  
 
Reliabilitet 
Graden av reliabilitet i en undersökning beror på hur noggrann man varit i sina mätningar och 
uträkningar. Det beror också på hur noggrann man varit i alla led och hur väl man lyckats 
eliminera felkällor (Bergström & Boréus, 2005, s. 35). En förutsättning för att lyckas är att 
frågorna i undersökningen är tydligt och entydigt formulerade (Lilja, 2005, s. 294).  
 
Reliabilitetsproblem 
Båda respondentgrupperna i denna uppsats tillhör yrkesgrupper som har en pressad arbetssitu-
ation. Svarsfrekvensen från yrkesgrupperna var endast 56 % för socialsekreterarna och 66 % 
för förskollärarna, trots två påminnelser. Ett reliabilitetsproblem i undersökningen kan då vara 
att respondenterna har haft bråttom eller varit stressade då de har fyllt i enkäten, vilket kan ha 
påverkat svaren. 
 
Generaliserbarhet 
Enligt Esaiasson et al (2003, s. 25) bör forskning stäva efter att uttala sig om det allmängiltiga 
och inte det unika eller specifika. I kvantitativ forskning strävar man efter att hitta mönster, 
regelbundenheter och återkommande samband. Man gör skillnad mellan möjligheten att dra 
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slutsatser inom ramen för de undersökta fallen (intern validitet) och möjligheten att generali-
sera resultaten till andra fall (extern validitet) (Esaiasson et al, 2003, s. 61 ff).  
 
När man gör en enkätundersökning vill man kunna göra materialet generaliserbart, dvs an-
vända materialet för att uttala sig på ett rättvisande sätt om hela befolkningen. För att kunna 
uttala sig generellt behövs i första hand ett representativt urval som besvarar enkäten (Trost, 
1994, s. 28).  
 
Det strategiska urvalet i denna studie utgörs av respondenter som genom sitt yrkesutövande 
direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn och har barn i fokus. Det som undersöks i 
denna c-uppsats är förskollärares och socialsekreterares syn på växelvis boende som boende-
form för små barn. Respondenterna har valts ut eftersom de är yrkesverksamma förskollärare 
vid förskolor och socialsekreterare på barn- och familjeenhet. De är utifrån sitt yrkeskunnande 
lämpliga att besvara frågeställningarna i denna studie. Respondenterna har inte valts ut utifrån 
ålder eller kön. Däremot efter utbildning (förskollärare eller socionom), yrke (förskollärare 
eller socialsekreterare på barn- och familjeenhet) och vid vilken stadsdel de arbetar i. Kan 
respondenterna säga något allmängiltigt om det studerade, dvs är resultaten generaliserbara? 
Vi är medvetna om att vårt strategiska urval av respondenter inte är representativt i statistisk 
mening när det gäller att uttala sig på ett rättvisande sätt om hela befolkningen i stort (Esaias-
son et al, 2003, s.178). ”Strategiskt utvalda fall är visserligen inte representativa för popula-
tionen som helhet i alla dess detaljer, men genom att analytiskt generalisera resultaten till en 
teori lyfter man fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas säga något väsentligt om också 
övriga närliggande fall i populationen” (Esaiasson et al, 2003, s. 178). De utvalda responden-
terna som med hjälp av enkäten besvarat c-uppsatsens frågeställningar kan i förlängningen ge 
en bred bild och säga sådant som är allmängiltigt avseende förskollärares och socialsekretera-
res syn på fenomenet växelvis boende för små barn i Sverige idag. Resultaten skulle därmed 
till viss del kunna vara generaliserbara till förskollärare och socialsekreterare i hela landet. 
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Resultatredovisning 
 
Resultatredovisningen är indelad i fyra delar. Den första delen förväntas besvara den första 
frågeställningen ”Hur ser de olika yrkesgrupperna på växelvis boende för barn 0–3 år respek-
tive 4–6 år och vad är viktigt för att det ska fungera bra?”. Den andra delen avser att besvara 
den andra frågeställningen ”Kan det finnas fördelar och/eller nackdelar med växelvis boende 
generellt för barn 0-3 år respektive 4-6 år?”. Den tredje delen består av en sammanfattning av 
de egna synpunkter respondenterna har lämnat i enkäterna. I den fjärde, avslutande, delen 
kommer en kort sammanfattning av hela resultatdelen. 
 
Materialet består av 61 besvarade enkäter, varav 28 enkäter har besvarats av socialsekreterare 
(46 %) och 33 enkäter av förskollärare (54 %). Resultaten redovisas genomgående i procent. 
Varje fråga redovisas först utifrån hur stor del av respektive yrkesgrupp som instämmer i det 
aktuella påståendet. Därefter redovisas hur stor del av det totala antalet respondenter, alltså 
både socialsekreterare och förskollärare, som instämmer. Svarsalternativen ”stämmer helt” 
och ”stämmer ganska bra” har slagits samman till svarskategorin ”stämmer”. I enkäten pre-
senterades påståendena växelvis positivt och negativt för att respondenterna skulle få tänka till 
på alla påståenden och därigenom undvika ett vanemässigt ifyllande av en viss svarsalterna-
tivkategori. I denna resultatredovisning har de negativt presenterade påståendena vänts till 
positiva påståenden. Detta har gjorts för att läsaren lättare ska kunna följa med i resonemang-
en. Givetvis har svaren då anpassats så att de överensstämmer med det som respondenten av-
sett i sitt svar.  
 
I tabell 1 presenteras respondenterna utifrån kön, ålder, yrkeserfarenhet de har inom yrket 
samt om de har egna barn eller ej. Antal och andel i (%).  
 
 
Tabell 1. Presentation av respondenterna utifrån kön, ålder, yrkeserfarenhet och om man har barn eller ej. 
Andel (%) samt antal. 
  socialsekreterare förskollärare 
  % antal % antal 
Kön        
Kvinnor 89 25 97 32 
Män 11 3 3 1 
Ålder        
23-35 år 25 7 50 16 
36-45 år 29 8 19 6 
46-55 år 29 8 25 8 
56-63 år 18 5 6 2 
ej svarat       1 
Erfarenhet inom yrket        
mindre än ett år 0 0 9 3 
1-2 år 7 2 3 1 
2-5 år 11 3 19 6 
5-10 år 19 5 25 8 
10-20 år 33 9 19 6 
mer än 20 år 30 8 25 8 
ej svarat   1   1 
Egna barn        
Ja 82 23 53 17 
Nej 18 5 47 15 
ej svarat       1 
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Som man kan utläsa av tabell 1 är det stora flertalet i båda respondentgrupperna kvinnor. En-
dast tre av socialsekreterarna är män och bland förskollärarna finns det endast en man. Tabel-
len visar att erfarenhet inom yrket inte skiljer sig särskilt mycket mellan grupperna. I båda 
respondentgrupperna har en majoritet arbetat mellan fem och tjugo år inom sitt yrke. Man ser 
vidare att socialsekreterarna har en något högre medelålder än förskollärarna. En annan skill-
nad är att fler socialsekreterarna (åtta av tio) än förskollärare (fem av tio) har egna barn.  

Hur ser de olika yrkesgrupperna på växelvis boende för barn 0–3 år re-
spektive 4–6 år och vad är viktigt för att det ska fungera bra? 
Respondenterna fick inledningsvis i enkäten ta ställning till hur de generellt ställer sig till 
växelvis boende för barn 0-3 respektive 4-6 år.  
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Figur 1. Inställning till påståendet ”Växelvis boende är generellt en bra boendeform för barn 0-3 år respektive 
4-6 år”. Andel (%).  
 
För åldersgruppen 0-3 år anser få av respondenterna att växelvis boende är en bra boende-
form. Framförallt är det socialsekreterarna som väljer att inte stämma in i påståendet.  
För de äldre barnen, 4-6 år, anser däremot cirka hälften av respondenterna, både socialsekrete-
rare och förskollärare, att växelvis boende generellt kan vara en bra boendeform. 
 
Nedan i tabell 2, 3 och 4 redovisas hur respondenterna ställer sig till påståenden angående 
kommunikation, samarbete och enighet mellan föräldrar, vikten av enhetliga regler och rutiner 
kring uppfostran samt om respondenterna anser att avstånd mellan föräldrars bostäder påver-
kar deras syn på växelvis boende för barn upp till sex år. Påståendena har i enkäten ställts, och 
här redovisats, för att få en bild av vad respondenterna anser vara väsentligt för att växelvis 
boende skall fungera för barn 0-3 år respektive 4-6 år. Genom att redovisa svaren nedan för-
väntas den första frågeställningen i uppsatsen gå att besvara.  

Kommunikation och samarbete mellan föräldrarna 
Det råder stor enighet bland både socialsekreterare och förskollärare om att det är nödvän-
digt/viktigt med muntlig kommunikation, att kommunikationen är god samt att föräldrarna har 
ett gott samarbete vid växelvis boende oberoende av om barnet är 0-3 år eller 4-6 år (se tabell 
2). Svaren skiljer sig obetydligt mellan socialsekreterare och förskollärare.  
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Tabell 2.  Andel (%) respondenter som instämmer i att muntlig kommunikation, samarbete och enighet är nöd-
vändigt/viktigt totalt samt efter yrkesgrupp.  

 Barn 0-3 år Barn 4-6 år 
Påstående:  Soc.sekr F.lärare Totalt Soc.sekr F.lärare Totalt 
god kommunikation är viktigt vid växelvis 
boende 

100 100 100 96 100 98 

gott samarbete är viktigt vid växelvis boende 
 

100 100 100 96 97 97 

muntlig kommunikation är nödvändig för ett 
växelvis boende 

93 97 95 89 97 93 

föräldrarna bör vara eniga i beslut rörande 
barnen vid växelvis boende 

74 79 76 68 78 73 

inga eller få konflikter får förekomma mel-
lan föräldrarna för att växelvis boende ska 
vara lämpligt 

96 100 98 96 100 98 

 
Även en majoritet av respondenterna anser att föräldrarna bör vara eniga i beslut som rör bar-
nen men här är inte de svarande lika eniga. Ungefär en fjärdedel håller inte med om att detta 
är nödvändigt.  

Enighet när det gäller uppfostran 
För att exemplifiera och tydliggöra vad som kan avses med begreppen kommunikation, enig-
het och samarbete gavs nedanstående påståenden (se tabell 3) i enkäten.  
 
 
Tabell 3.  Andel (%) socialsekreterare och förskollärare som tycker det är viktigt att föräldrar är eniga om 
uppfostran, läggtider och matbordsregler. 

 Barn 0-3 år Barn 4-6 år 
Påstående:  Soc.sekr F.lärare Totalt Soc.sekr F.lärare Totalt 
enighet rörande barnens läggtider är viktigt 
 

69 69 69 64 66 65 

enighet rörande barnens matbordsregler är 
viktigt 

46 59 54 43 59 52 

enighet rörande barnens uppfostran är viktigt 
 

74 91 83 79 91 85 

 
Mer än 80 % av respondenterna anser att det är viktigt att det finns enighet rörande barnens 
uppfostran oavsett om barnen är 0-3 år eller 4-6 år. Här finns dock en skillnad mellan social-
sekreterare och förskollärare. Socialsekreterarna betonar detta i mindre utsträckning än för-
skollärarna.  
 
Ungefär två tredjedelar av såväl socialsekreterare som förskollärare tycker att det är viktigt att 
man är eniga om läggtider medan endast cirka hälften tycker det är viktigt med enighet kring 
barnens matbordsregler. I det senare fallet tycker förskollärare som grupp att det är viktigare 
med enighet än vad socialsekreterare tycker.  
 
Cirka två tredjedelar av socialsekreterarna och förskollärarna anser att det är viktigt med enig-
het och samsyn när det gäller barnens läggtider.  

Betydelsen av att föräldrar bor nära varandra 
Totalt anger en klar majoritet ur båda respondentgrupperna att närhet mellan föräldrarnas bo-
städer är överordnat tiden, dvs att det är viktigare att föräldrarna bor nära varandra än att bar-
nen får lika mycket tid med båda sina föräldrar (se tabell 4). 
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Tabell 4. Andel (%) respondenter som anser att det är av betydelse att föräldrar bor nära varandra. 
 Barn 0-3 år Barn 4-6 år 
Påstående:  Soc.sekr F.lärare Totalt Soc.sekr F.lärare Totalt 
närhet mellan föräldrars bostäder är avgö-
rande för att ett växelvis boende ska vara 
lämpligt 

67 63 64 57 69 63 

vikten av närhet mellan föräldrars bostäder 
är viktigare än att ha lika mycket tid med 
båda föräldrar 

96 71 83 93 74 83 

 
Det finns skillnader mellan de båda yrkesgrupperna, socialsekreterare anser detta viktigare. 
Däremot anser inte lika många att det är avgörande i sig att föräldrarna bor nära varandra.  
Knappt två tredjedelar tycker dock att det är avgörande att föräldrarna bor nära varandra för 
att ett växelvis boende ska fungera. Socialsekreterarna anser att närhet mellan föräldrarnas 
bostäder har något mindre betydelse för åldersgruppen 4-6 år, medan förskollärarna tvärtom 
anser att dess betydelse ökar. 

Trygghet och anknytning 
För att kunna besvara frågeställningen hur yrkesgrupperna ställer sig till växelvis boende och 
vad som krävs för att det ska fungera har det i enkäten funnits påståenden kopplade till den 
frågeställningen. Det är bland annat påståenden rörande hur respondenterna anser att barns 
anknytning till föräldrarna ser ut och hur anknytningen kan påverkas av ett växelvis boende. 
Det finns även påståenden om huruvida respondenterna anser att någon av föräldrarna kan 
vara viktigare än den andre för flickor respektive pojkar när barnen är 0-3 år respektive 4-6 år. 
Allt detta återfinns i tabell 5 och figur 2 respektive 3.  
 
 
Tabell 5. Hur påverkar växelvis boende barnens trygghet och anknytning? Andel (%) som instämmer i olika 
påståenden. 

 Barn 0-3 år Barn 4-6 år 
Påstående:  Soc.sekr F.lärare Totalt Soc.sekr F.lärare Totalt 
en förälder är viktigare än den andre ur an-
knytningssynpunkt 

33 26 29 15 3 9 

det är möjligt för barn att känna lika mycket 
trygghet med två boenden  

42 36 39 77 59 67 

barn knyter an till båda föräldrar lika mycket 
vid växelvis boende 

35 55 46 58 62 60 

barn som bor växelvis hos sina föräldrar 
knyter an tillräckligt mycket till minst en av 
föräldrarna 

76 90 84 96 90 93 

 
De båda yrkesgrupperna skiljer sig klart när det gäller påståendet att barn kan knyta an till 
båda sina föräldrar lika mycket vid växelvis boende. Något mindre än hälften av de tillfrågade 
anser att detta är möjligt för barn 0-3 år. Av socialsekreterarna är det endast en tredjedel som 
stämmer in i påståendet medan mer än hälften av förskollärarna instämmer. För de äldre bar-
nen (4-6 år) är skillnaderna mellan respondentgrupperna obetydlig. Totalt anser 60 % av re-
spondenterna att det stämmer.  
 
En klar majoritet i båda respondentgrupperna anser att barn vid växelvis boende generellt 0-6 
år kan knyta an till åtminstone en förälder tillräckligt mycket. Socialsekreterarna anser att 
barnens förmåga att knyta an till åtminstone en förälder ökar i åldersgruppen 4-6 år.  
 
Endast var tredje respondent anser att en förälder är viktigare än den andre ur anknytnings-
synpunkt för barn i åldersgruppen 0-3 år. För åldersgruppen 4-6 år sjunker andelen som in-
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stämmer till en av tio. Socialsekreterarna håller i högre grad med i påståendet än vad förskol-
lärarna gör. Detta gäller båda ålderskategorierna av barn. 
 
Strax under hälften av respondenterna (39 %) anser att det är möjligt för barn 0-3 år att känna 
stor trygghet med två boenden. Respondenterna anser i högre grad att detta stämmer för de 
äldre barnen (67 %). Även här tenderar socialsekreterarna att i högre grad hålla med i påstå-
endet än vad förskollärarna gör, främst i den äldre åldersgruppen.  

Är den ena föräldern viktigare än den andre för pojkar respektive flickor? 
Enkätfrågorna 21a-h behandlar socialsekreterares respektive förskollärares syn på om den ena 
föräldern är viktigare än den andre för flickor och pojkar 0-6 år. Dessa enkätfrågor har an-
vänts som en fördjupning till påstående 19 ”om en förälder är viktigare än den andre ur an-
knytningssynpunkt”. 
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Figur 2. Andel (%) socialsekreterare och förskollärare som instämmer i påståendet ”Mamma är viktigare än 
pappa” utifrån barnets kön och ålder.  
 
 
Genomgående gäller att fler tycker att mammor är viktigare än pappor för de yngre än för de 
äldre barnen, men man skall dock komma ihåg att det endast är högst en fjärdedel som in-
stämmer i påståendet. Huvuddelen tycker antagligen att mammor och pappor är lika viktiga 
för barnen. Endast var tionde tycker att mammor är viktigare än pappor för de äldre barnen. 
Det finns en relativt genomgående skillnad mellan de båda yrkesgrupperna, socialsekreterare 
instämmer något oftare in i påståendet.  
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Figur 3. Andel (%) socialsekreterare och förskollärare som instämmer i påståendet ”Pappa är viktigare än 
mamma” utifrån barnets kön och ålder. 
 
Av figur 3 kan man utläsa att ingen av respondenterna anser att pappa är viktigare än mamma 
för flickor 0-3 år och endast 6 % för pojkar 0-3 år. När det gäller åldersgruppen 4-6 år anser 4 
% av respondenterna att pappa är viktigare än mamma för flickor och 19 %, alltså var femte 
respondent, att papporna är viktigare för pojkarna i den åldersgruppen. Socialsekreterare in-
stämmer i högre grad än förskollärare även i detta påstående.  

Möjliga fördelar och/eller nackdelar med växelvis boende för barn 0-6 år 
För att kunna besvara den andra frågeställningen i denna c-uppsats, dvs vad det kan finnas för 
fördelar och/eller nackdelar med växelvis boende, så har nedanstående påståenden ställts (se 
tabell 6). 
 
Att påståendet om att barn skulle få mer kvalitetstid med sina föräldrar vid växelvis boende då 
föräldrarna har jobbat undan ”måsten” den andra veckan inte har valts att ställas separat för de 
båda åldersgrupperna 0-3 år och 4-6 år är ett medvetet val som gjorts och beror på att den 
aspekten inte är åldersrelaterad utan gäller för växelvis boende generellt.  
 
 
Tabell 6. Möjliga för- respektive nackdelar med växelvis boende för barn 0-6 år. Andel i (%). 

 Barn 0-3 år Barn 4-6 år 
Påstående:  Soc.sekr F.lärare Totalt Soc.sekr F.lärare Totalt 
barnens kontakt med sina kompisar försvåras 
inte av ett växelvis boende 

85 78 81 74 66 69 

om det förekommer olika regler hos respek-
tive förälder är det förvirrande för barnen  
 

44 69 58 21 56 40 

olika levnadssätt hos respektive förälder kan 
fungera som komplement i barnens vardag 

27 34 31 62 41 50 

barn utvecklar tydligare könsidentitet vid 
växelvis boende än om barnet bor med en-
dast den ena föräldern 

20 29 25 31 36 33 

 Barn 0-6 år    
Påstående: Soc.sekr F.lärare Totalt    
barn får mer kvalitetstid med sina föräldrar 
vid växelvis boende då föräldrarna har job-
bat undan ”måsten” den andra veckan 

74 58 66    

 
De svarande instämmer i högre utsträckning in i påståendet att barnens kontakt med kompisar 
inte försvåras av ett växelvis boende. Detta gäller båda ålderskategorierna och då framförallt 
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barnen 0-3 år där åtta av tio respondenter instämmer. För ålderskategorin 4-6 år är det något 
färre, sju av tio som instämmer.  
 
Respondenterna anser inte i någon större utsträckning att barn utvecklar tydligare könsidenti-
tet av att bo växelvis med två föräldrar jämfört med att bara bo med en förälder. Endast var 
fjärde respondent instämmer i detta påstående när det gäller de yngre barnen, 0-3 år. För de 
äldre barnen håller något fler respondenter med om påståendet. Socialsekreterarna, liksom 
förskollärarna, visar alltså en tendens till att tycka att denna fråga är beroende på barnens ål-
der. För de äldre barnen 4-6 år som bor växelvis hos föräldrarna skulle könsidentiteten kunna 
utvecklas tydligare jämfört med om barnen bor med endast en förälder.  
 
Över hälften av respondenterna anser att det kan vara förvirrande för barn 0-3 år att ha olika 
regler hos respektive förälder. Färre respondenter instämmer i påståendet när det gäller barn 
4-6 år. Socialsekreterare och förskollärare skiljer sig åt åsiktsmässigt när det gäller konse-
kvens av olika regler för barn. Knappt hälften av socialsekreterarna anser att olika regler är 
förvirrande för barn 0-3 år men att det inte nödvändigtvis behöver vara förvirrande för äldre 
barn. Endast 21 % av socialsekreterarna anser att olika regler förvirrar barn som är 4-6 år. När 
det gäller förskollärarna skiljer sig inte åsikterna åt lika mycket mellan åldersgrupperna. För 
de små barnen 0-3 år anser 69 % av förskollärarna att olika regler förvirrar och för de äldre 
barnen 4-6 år stämmer 56 % av förskollärarna in i påståendet.  
 
En tredjedel av respondenterna anser att olika levnadssätt hos föräldrarna kan fungera som 
komplement för barn 0-3 år. För den äldre åldersgruppen 4-6 år ökar antalet respondenter som 
instämmer i påståendet till 50 %. Störst skillnad när det gäller hur man ser på detta för de båda 
åldersgrupperna av barn finns bland socialsekreterare. Ungefär en fjärdedel håller med om 
detta för barn 0-3 år, nästan två tredjedelar för barn 4-6 år. För förskollärarna är inte ökningen 
lika påtaglig. Endast 3 av 10 förskollärare instämmer för de yngre barnen och 4 av 10 förskol-
lärare instämmer för barnen i den äldre åldersgruppen.  
 
Över hälften av de tillfrågade respondenterna (66 %) håller med om att separerade föräldrar 
med barnen boende växelvis hos sig generellt kan erbjuda barnen mer kvalitetstid då de kan 
ha hunnit jobba undan ”måsten” under den tid de inte har barnen boende hos sig. Socialsekre-
terarna instämmer i större utsträckning i detta påstående (74 %) än vad förskollärarna gör (58 
%). 

Respondenternas egna synpunkter 
Respondenterna har i enkäten fått utrymme att skriva egna synpunkter. Dessa kan sammanfat-
tas i tre kategorier: 
 

1) Ett antal respondenter har ansett att åldersgruppen 0-3 år är för stor och vid. De anser 
att de inte kunnat uttala sig generellt för hela åldersgruppen, man borde istället delat 
denna åldersgrupp i två. En respondent uttrycker det som ”Det finns inga generella 
svar. 0-3-åringar går igenom tider då de är både mer mammiga alternativt pappiga” 
(förskollärare, 30 år).  

 
2) När det gäller påståenden om anknytning och vilken av föräldrarna som är viktigast 

för barnen i de olika åldersgrupperna anser de även här att det inte går att uttala sig 
generellt. Flera av respondenterna menar att anknytning inte handlar om boendeform 
eller faktisk tid med respektive förälder utan om hur relationen mellan förälder och 
barn ser ut som avgör. En respondent säger t ex ”Går ej att generalisera. Mam-
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ma/pappa är viktiga på olika vis och barn brås på och knyter an till den som ger tid 
och kärlek till barnet” (socialsekreterare, 43 år).  

 
3) Som kommentarer till påståenden angående konflikt och samarbete mellan föräldrarna 

har flera av respondenterna tyckt att konflikter får förekomma så länge de hålls ifrån 
barnen och att barnen inte används som slagträn i föräldrarnas konflikt. En av respon-
denterna säger så här: ”Konflikter får förekomma – det viktiga är att/hur man löser 
dem” (socialsekreterare, 45 år).  

 
En annan tänkvärd friliggande kommentar är följande: ”Växelvis boende är främst en kon-
struktion för den vuxnes välbefinnande. Vilken vuxen skulle vilja flytta varje vecka?” (social-
sekreterare, 41 år).  

Sammanfattning av resultaten 
 
Generellt 
Båda respondentgrupperna är generellt mer negativt inställda till att växelvis boende är en bra 
boendeform för barn 0-3 år än för barn 4-6 år. För de äldre barnen (4-6 år) är cirka hälften av 
respondenterna positiva till växelvis boende som boendeform, ungefär lika många i båda yr-
kesgrupperna. 
 
Hur ser de olika yrkesgrupperna på växelvis boende för barn 0–3 år respektive 4–6 år 
och vad är viktigt för att det ska fungera bra? 
Hög kommunikation och samarbete samt få konflikter är önskvärt för barn i båda åldersgrup-
perna anser båda respondentgrupperna. Det råder diskrepans mellan respondentgrupperna 
avseende påståenden kring regler och uppfostran. Förskollärarna är generellt mer benägna att 
tycka att det är viktigt med enighet mellan föräldrarna gällande regler och uppfostran.  
 
En majoritet av respondenterna från båda yrkesgrupperna anser att närhet mellan föräldrarnas 
bostäder är av betydelse för barn i båda åldersgrupperna. En ännu större andel av den totala 
respondentgruppen instämmer i påståendet att närhet mellan föräldrarnas bostäder till och 
med är viktigare för barn än att ha lika mycket tid med båda sina föräldrar. Detta gäller för 
båda åldersgrupperna.  
 
Få respondenter har ansett att en av föräldrarna generellt kan anses vara viktigare än den and-
re för flickor respektive pojkar i de olika åldersgrupperna. Från båda yrkesgrupperna är det 
endast cirka en fjärdedel som instämmer i att mamma är viktigare än pappa för både flickor 
och pojkar 0-3 år. För den äldre åldersgruppen, 4-6 år, instämmer cirka en femtedel i påståen-
det att pappa har större betydelse än mamma för pojkarna. Betydligt fler socialsekreterare än 
förskollärare anser detta. Respondenterna har vidare svarat att det är svårare för barn 0-3 år att 
känna trygghet med två boenden än för barn 4-6 år. Respondenterna anser också att det svåra-
re för barn 0-3 år att knyta an lika mycket till båda föräldrarna än vad det är för barn 4-6 år 
vid växelvis boende.  Dock är respondentgrupperna relativt eniga om att barnen i båda ålders-
grupperna ändå kan knyta an tillräckligt mycket till minst en av föräldrarna vid växelvis bo-
ende  
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För- och nackdelar vid växelvis boende 
Båda respondentgrupperna håller i stor utsträckning med om att barn får mer kvalitetstid med 
båda sina föräldrar vid växelvis boende.  
 
De anser vidare att barns kontakt med sina kompisar inte påverkas av växelvis boende Re-
spondentgrupperna är relativt eniga överlag. Påståendet stämmer något mer in för barn 0-3 år.  
 
Växelvis boende påverkar inte barns könsidentitet i någon större utsträckning. Det anser båda 
respondentgrupperna och det gäller för båda åldersgrupperna.  
 
Olika regler kan vara förvirrande för barn vid växelvis boende, främst för barn 0-3 år. Här 
råder diskrepans mellan respondentgrupperna då förskollärarna instämmer i högre grad än 
socialsekreterarna.  
 
På påståendet att olika levnadssätt kan fungera som komplement för barn svarar socialsekrete-
rarna att detta stämmer betydligt bättre för barn 4-6 än för barn 0-3 år. Båda respondentgrup-
perna anser att påståendet stämmer in mer på barn 4-6 år än barn 0-3 år.  
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Analys 
Varje tabell och figur kommer att analyseras först utifrån anknytningsteori och följas av en 
analys utifrån rollteori. Slutligen kommer den tidigare forskning som är relevant för respekti-
ve del att redovisas i analysavsnittet. Tabell 1 har endast analyserats utifrån det rollteoretiska 
perspektivet då tabellen inte tar upp aspekter som är relevanta för anknytningsteorin. Tabell 1 
knyts inte heller till den tidigare forskningen.   
 
Analys utifrån anknytningsteori 
Förutsättningar för analysen utifrån anknytningsteori är teorins utgångspunkter om att barn 
behöver stabilitet, kontinuitet och förutsägbarhet för att utvecklas och knyta an på ett välfun-
gerande sätt till föräldrar och andra anknytningspersoner. Konflikter mellan föräldrar kan på-
verka denna anknytning negativt. Detta analysavsnitt har, utifrån anknytningsteorin, fokuserat 
på respondenternas svar på enkätens olika påståenden utifrån de två ålderskategorierna 0-3 år 
respektive 4-6 år. Barn i olika åldrar kan ha olika behov och olika förmåga att förstå den si-
tuation och det sammanhang de befinner sig i. Barns minneskapacitet och kognitiva förmåga 
utvecklas hela tiden varför behov och förståelse kan se olika ut för en ettåring respektive en 
sexåring.  
 
Analys utifrån rollteori 
En person är oftast delaktig i flera olika sammanhang parallellt. Varje sammanhang kan oftast 
ses som en del för sig, men de olika rolluppsättningar som personen har genom dessa olika 
sammanhang påverkar alltid varandra på olika sätt, olika mycket. Det går alltså inte att helt 
isolera en persons roll och tro att beteende endast är relaterat till det specifika sammanhanget. 
I tabell 1 presenteras respondenterna utifrån yrke, ålder, kön, erfarenhet inom yrket samt om 
de har barn eller inte. Dessa egenskaper ger respondenterna ger dem olika roller eller positio-
ner som alla på något sätt påverkar deras ställningstagande till påståendena givna i enkäten. 
Denna analys kommer ändå att i möjligaste mån fokuseras på respondenterna utifrån deras 
yrkesroller. Till de påståendena där det kan tänkas att någon av respondenternas andra roller 
eller positioner, exempelvis att de är kvinnor eller om de själva är föräldrar, till stor del ha 
påverkat svaren kommer även det tas upp. 

Presentation av respondenterna (tabell 1) 
 
Rollteori 
Respondenterna är utvalda utifrån sina yrkesroller som förskollärare eller som socialsekretera-
re. Det stora flertalet av dem är också kvinnor och mammor, vilket innebär att de har flera 
rolluppsättningar. Respondenternas egna erfarenheter som kvinnor och kanske av att vara 
mödrar själva, liksom deras egna relationer till föräldrar samt hur de relaterar till det i förhål-
lande till dagens normer och värderingar påverkar troligen deras sätt att se på föräldrarollen. 
Majoriteten av respondenterna från båda yrkesgrupperna har arbetat mer än fem år inom yr-
ket, vilket borde ha betydelse för hur stark deras identitet som socialsekreterare eller förskol-
lärare är. Samtliga respondenter är kontaktade på sina respektive arbetsplatser vilket förhopp-
ningsvis hjälper dem att i mesta möjliga mån svara på frågorna utifrån sina respektive yrkes-
roller.  
 
Traditionellt har det varit kvinnans roll att ta hand om hem och barn, medan mannen har fått 
rollen som familjeförsörjare. I dag behövs det som oftast två inkomster för att en familj skall 
kunna försörja sig vilket har tvingat fram en förändring. En roll är inte statisk, utan är förän-
derlig i tid. Förväntningar påverkar en positionsinnehavare och positionsinnehavaren i sin tur 
påverkar rollen genom sitt beteende. Att det mest är kvinnor som söker sig till arbeten som 
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förskollärare eller socialsekreterare på en barn- och familjeenhet kan ses som en modernise-
ring av den traditionella kvinnorollen.  

Generell inställning till växelvis boende (figur 1) 
 
Anknytningsteori 
Få respondenter anser generellt att växelvis boende är att föredra för små barn 0-3 år. Drygt 
hälften är dock positivt inställda till denna boendeform för de äldre barnen 4-6 år och anser att 
detta kan fungera för dessa barn. Respondenternas svar skulle kunna förstås utifrån tanken att 
barn har större minneskapacitet och kognitiv förmåga att hantera växelvis boende om de är 
äldre och att de då kan klara av att vara ifrån en förälder under en vecka i taget och ändå be-
hålla minnet av denne.  
 
Vidare går det av tabellen att utläsa att förskollärare generellt i högre grad än socialsekreterare 
instämmer i påståendet när det gäller båda ålderskategorierna. Havnesköld & Risholm 
Mothander skriver ”Att mamman ska finnas tillgänglig och inte skiljas från sitt barn före skol-
starten är knappast tillämpbart idag. Små barn möter många vuxna, just när deras anknyt-
ningsmönster håller på att formas börjar de på daghem och förskola där andra vuxna än för-
äldrarna tar hand om dem” (2005, s. 264). Den knappa tredjedel av förskollärarna som anser 
att växelvis boende kan vara en bra boendeform för barn 0-3 kan utifrån detta tankemönster 
ha resonerat som att de, som träffar barnet dagligen medan föräldrarna arbetar, ser att en 
kompletterande anknytningsrelation mellan barnet och förskolläraren kan arbetas fram. Denna 
relation kan fungera som en extra trygghet för barn i späd ålder. Den kan också fungera som 
ett komplement till barnets och förälderns anknytningsrelation. Av socialsekreterarna är det 
däremot endast drygt en tiondel som instämmer i att växelvis boende kan vara en bra boende 
form generellt för barn 0-3 år. Detta kan bero på att socialsekreterarna till skillnad från för-
skollärarna inte har en egen relation till barnet och därmed inte ser sig själva som en komplet-
terande anknytningsperson.  
 
Rollteori  
Om man tittar på respondenternas generella inställning till växelvis boende ur ett rollteoretiskt 
perspektiv kan man i stället förklara förskollärarnas något mer positiva attityd med att de i 
genomsnitt är något yngre än socialsekreterarna och att det är ett något färre antal av förskol-
lärarna som själva är föräldrar. Förväntningarna på dem och deras beteende utifrån positionen 
förskollärare krockar då inte med en position som mamma. Det uppstår följaktligen ingen 
inter-rollkonflikt. För inte längre sedan än 15-20 år tillbaka var det fortfarande allra vanligast 
att barnen vid en separation bodde endast med sin mamma och träffade pappa på helger och 
lov. Idag är det allt vanligare att barnen bor lika mycket med båda sina föräldrar. För de något 
yngre respondenterna anses det kanske mer självklarhet att barn vars föräldrar är separerade 
skall bo lika mycket med båda sina föräldrar. Ur ett rollteoretiskt perspektiv kan man snarare 
förklara förskollärarnas något mer positiva attityd utifrån deras roll som ung kvinna än utifrån 
deras yrkesroll. 
 
Tidigare forskning  
Att det inte är mer än 50 % av respondenterna som anser att växelvis boende är en lämplig 
boendeform för barnen ens för barnen i den äldre åldersgruppen har ur det anknytningsteore-
tiska perspektivet förklarats med att små barns minneskapacitet ännu inte är fullt utvecklad, 
och man tänker att de finns risk för att anknytningen till föräldrarna kan störas. Kelly & Lamb 
(2003) tar i sin artikel också upp ett liknande resonemang. De menar att anknytningen mellan 
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föräldrar och barn är mer sårbar under småbarnsåren därför att anknytningsprocessen då for-
mas och befästs.  
 
I Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2004) har ungdomar som bor växelvis hos sina föräldrar 
tillfrågats hur de tycker att det fungerar. De är överlag positiva till denna boendeform, då de 
har fått chans till bra och nära kontakt med båda sina föräldrar, men har även upplevt det som 
stressande att inte ha någon fast punkt. 

Kommunikation, samarbete, enighet i beslut och konflikter (tabell 2)  
 
Anknytningsteori 
Respondenterna är eniga om att god kommunikation mellan föräldrarna är en förutsättning vid 
växelvis boende. Man kan tolka det som att god kommunikation innebär positiva erfarenheter 
för barnet som får betydelse för barnets utveckling av senare relationer till andra vuxna och 
till jämnåriga kamrater. Barn behöver en trygg bas för att kunna utforska omvärlden. Om för-
äldrar kan kommunicera med varandra skapar det en tryggare atmosfär för barnet. Barn behö-
ver närhet, ömhet och beskydd av sina vårdare för att känna sig trygga och knyta an lättare till 
sina föräldrar. Med trygghet som bas kan barnet få koncentrera sig på att utforska världen och 
riskerna med att en otrygg anknytning uppstår minimeras. 
 
Gott samarbete och muntlig kommunikation är andra faktorer som barnet kan märka av om 
det inte fungerar mellan föräldrarna. Ett icke fullgott samarbete mellan föräldrarna eller bris-
tande/negativt uttalad kommunikation mellan föräldrarna påverkar deras relation negativt och 
det påverkar indirekt relationen till barnet. Även här håller de flesta respondenterna ur båda 
yrkesgrupperna med i påståendet.  
 
Barn i åldrarna 0-6 år utvecklas hela tiden. Det är mycket som händer under denna tid, talet 
utvecklas, trotsåldrar kommer och går, barnet skall sluta sova middag osv. Om föräldrarna 
kan kommunicera med varandra och samarbeta kring dessa stadier och faser går övergångarna 
lättare. Fungerar inte samarbetet och kommunikationen är risken i stället att barnet känner 
ambivalens. Om föräldrarna reagerar och agerar olika på barnets signaler i dessa stadier kan 
det bli svårt för barnet att veta vad som gäller. För exempelvis förskollärarna kan det bli väl-
digt tydligt om ett barn har en ambivalent anknytning till sina föräldrar då barnet visar upp 
tecken på otrygghet och passivitet på förskolan.  
Det är inte fullt lika viktigt med enighet i beslut mellan föräldrarna som gott samarbete eller 
muntlig kommunikation är, svarar respondenterna. Kanske anser respondenterna att detta om-
råde mer är en praktisk än en känslomässigt laddad del för barnen och att föräldrars eventuella 
oenighet i beslut som rör dem inte anknytningsmässigt påverkar dem, i varje fall inte negativt.  
 
Socialsekreterarna instämmer i något mindre utsträckning i påståendet om enighet i beslut för 
de äldre barnen än de yngre. Svaret från dem kan tolkas som att de utgår från att de äldre bar-
nen (4-6 år) i högre grad klarar av att föräldrarna inte är konsekventa i sina beslut medan de 
yngre barnen blir förvirrade av oenighet och inkonsekvens.  
 
Rollteori 
Att både socialsekreterarna och förskollärarna har svarat att god kommunikation och gott 
samarbeta är viktigt vid växelvis boende kan ur ett rollteoretiskt perspektiv för respektive yr-
kesgrupper förklaras på följande sätt.  
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Socialsekreterarna möter barnen och deras familjer på en strukturell nivå, oftast när barnet 
eller hela familjen har behov av stöd eller stött på ett problem. Utifrån yrkesrollen socialsekre-
terare kan man då se behovet av god kommunikation och gott samarbete mellan föräldrarna 
som nödvändigt om barnet vistas lika mycket hos båda föräldrarna för att föräldrar skall kun-
na arbeta tillsammans med det problem eller med det särskilda behovet som uppstått. Om för-
äldrarna dessutom har gemensam vårdnad, vilket är den absolut vanligast förekommande 
vårdnadsformen idag, måste föräldrarna vara överens i viktiga frågor rörande barnet. Att båda 
föräldrarna måste godkänna en eventuell insats föreslagen av socialtjänsten är exempel på vad 
en sådan viktig fråga kan vara. Om föräldrarna inte kan kommunicera med varandra i dessa 
frågor påverkar det i sin tur socialsekreterarna i sitt arbete och i sin yrkesroll. Om kommuni-
kationen är muntlig eller inte spelar en mindre roll, så länge informationen går fram. 
 
Förskollärarna träffar och umgås med barnet en stor del av dagen. För denna respondentgrupp 
kan innehållet i kommunikationen mer röra sig om praktiska detaljer. Utifrån yrkesrollen för-
skollärare kan god kommunikation och gott samarbete mellan föräldrarna vid växelvis boende 
vara avgörande för hur deras arbete som förskollärare fungerar. Brist på kommunikation och 
samarbete mellan föräldrarna innebär i vissa avseenden dubbelt arbete för denna respondent-
grupp, då förskollärarna själva behöver försäkra sig om att båda föräldrarna fått samma in-
formation angående aktiviteter eller förändringar av rutiner som är aktuella på förskolan. Bar-
nen är de som drabbas då de kanske blir utan matsäck till en utflykt som planerats på kort 
varsel. 
 
För båda yrkesgrupperna kan man också tänka att de som är föräldrar påverkats utifrån sin 
föräldraroll. Oavsett om respondenterna skulle vara ensamstående med sina barn eller om de 
lever med den andre föräldern förenklas tillvaron om de kan hjälpas åt och ha en fungerande 
kommunikation med varandra som föräldrar för att kunna planera och hjälpas åt avseende 
barnen. 
 
Enighet i beslut mellan föräldrarna är för båda respondentgrupperna viktigt för att ett växelvis 
boende skall fungera. Utifrån sin yrkesroll kan man tänka att socialsekreterarna påverkas av 
situationer exempelvis då man vill inleda en insats för barnet. Det är då viktigt att båda föräld-
rarna är överens och godkänner den. Även utifrån förskollärarnas yrkesroll kan man se att det 
är viktigt med enighet i beslut. Om exempelvis en förälder önskar att barnet skall få särskild 
kost, t ex vegetarisk sådan eller vill utesluta fläskkött av religiösa skäl så är det exempel på 
hur viktigt, och till och med avgörande det kan vara att föräldrarna kan kommunicera och 
samarbeta med varandra och att de är överens angående det beslutet för att förskollärarna i sin 
yrkesroll skall kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 
 
Tidigare forskning 
Socialstyrelsen (2004) poängterar vikten av god kommunikation och samarbete mellan föräld-
rarna angående barnen. De tar som exempel upp när barn visar tecken på stress. Då är det vik-
tigt att föräldrarna tillsammans försöker förändra situationen. Detta gäller främst små barn 
som visar upp stress och oro genom skrikighet och mat- och sömnproblem (s. 39). Angående 
konflikter skriver Socialstyrelsen att förutsättningarna för att växelvis boende ska fungera är 
att det hålls en någorlunda konfliktfri zon runt barnen. Om föräldrar har ihållande och allvar-
liga konflikter kan det leda till att föräldrarna inte samarbetar tillräckligt mycket för barnets 
bästa menar Socialstyrelsen. Även Hydén (2001) poängterar att föräldrar måste kunna samar-
beta någorlunda för att växelvis boende ska vara lämpligt som boendeform 
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Läggtider, matbordsregler och uppfostran (tabell 3) 
 
Anknytningsteori 
En klar majoritet av respondenterna från båda yrkesgrupperna, anser att det är viktigt både för 
de yngre och äldre barnen att föräldrarna är eniga kring läggtider, men framförallt i frågor 
rörande uppfostran.  
 
Föräldrars oenighet rörande barns uppfostran kan leda till förvirring. Om barnets beteende 
accepteras av den ene föräldern men ej av den andre kan det skapa en oförutsägbarhet och 
påverka barnets förmåga att känna trygghet. Detta kan få till följd att barnets anknytningsrela-
tion till den ena eller båda föräldrarna kan påverkas. 
 
Rollteori 
Förskollärarna anser i något högre grad att det bör råda enighet angående barnens läggtider, 
matbordsregler samt uppfostran än var socialsekreterarna gör. Detta kan med rollteori förkla-
ras att förskollärarna utifrån sin yrkesroll anser att detta är viktigt då dessa bitar blir väldigt 
synliga på en förskola. En del av den pedagogiska verksamheten på förskolor handlar just om 
att lära barnen hur man bör uppträda mot varandra, att man sitter kvar vid matbordet tills alla 
ätit färdigt osv. Man kan också förstå vikten av enighet angående barnens läggtider utifrån 
deras yrkesroll, framförallt för de yngre barnen (0-3 år) då de fortfarande sover middag på 
förskolorna. Om barnet går och lägger sig vid olika tider hos respektive förälder innebär det 
att det blir trött vid olika tider dagen efter. För de äldre barnen (4-6 år) handlar det kanske mer 
om att barnen skall vara tillräckligt utvilade för att orka med en dag på förskolan. Samman-
fattningsvis kan man se att ovanstående ämnen innebär en direkt påverkan på förskollärarnas 
arbetssituation.  
 
Att socialsekreterarna utifrån sin yrkesroll i mindre grad anser enighet kring matbordsregler är 
viktigt kan man förstå då det är ett område som inte är relevant för deras arbete. Enighet rö-
rande läggtider är däremot nästan lika viktigt för socialsekreterarna som för förskollärarna. 
Detta kan förklaras med att socialsekreterarna utifrån sin yrkesroll visserligen inte behöver 
tampas med trötta barn som inte vill sätta på sig overaller, men som socialsekreterare arbetar 
man utifrån lagar som Föräldrabalken [FB] där det bland annat står ”Barn har rätt till omvård-
nad, trygghet och en god fostran”(FB 6kap 1 §) och ”Barnets vårdnadshavare svarar även för 
att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga om-
ständigheter samt skall bevaka att barnet för tillfredsställande försörjning och utbildning”(FB 
6kap § 2) samt i Socialtjänstlagen [SoL] där det i portalparagrafen står att ”När åtgärder rör 
barna skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” (SoL 1kap § 2). Söm-
nen är precis som mat och vatten ett av människors basbehov. Att socialsekreterarna utifrån 
sina yrkesroller anser att behov av god och regelbunden sömn är viktigt för barn kan tänkas 
ingå i begrepp som ”god omvårdnad”. Detsamma gäller för enighet rörande barns uppfostran. 
Att veta vilka regler som gäller och hur man skall uppföra sig för att kunna bli en trygg och 
självständig individ i framtiden ingår i begrepp som ”trygghet” och ”god fostran” vilket för 
socialsekreteraren i sin yrkesroll är några av grundpelarna.  
 
Tidigare forskning 
Maccoby et al (1993) tar i sin artikel upp vikten av enighet mellan föräldrar gällande regler 
och uppfostran av barnet. De menar att det finns en risk för att föräldrar efter en separation 
försvagar varandras föräldraskap genom att hålla olika strängt på tidigare gällande regler. För 
föräldrarna i denna artikel handlar konflikten främst om att den andre föräldern inte är till-
räckligt bestämd och sträng när det gäller gränssättning för barnet.  
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Betydelsen av att föräldrar bor nära varandra (tabell 4) 
 
Anknytningsteori 
Cirka två tredjedelar av socialsekreterarna och förskollärarna instämmer i att föräldrar till 
barn 0-3 år ska bo nära varandra för att ett växelvis boende ska vara lämpligt. Dock har en 
tredjedel tyckt att detta inte är avgörande, vilket underförstått betyder att andra faktorer än 
närhet mellan bostäder påverkar om växelvis boende är lämpligt eller ej för små barn. An-
knytningsteorin talar om barns behov av stabilitet, kontinuitet och förutsägbarhet för att skapa 
trygg anknytning. Man kan därför, ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, tänka att respon-
denterna anser att dessa aspekter lättare går att uppfylla om barnet slipper resa långt och att 
närmiljön är densamma runt barnet, dvs att barnet kan gå till samma lekparker osv. Det barn 
som känner trygg anknytning vet att det kan återvända till sin ”trygga bas” och där få beskydd 
om det skulle behövas. Detta kan ligga till grund för respondenternas svar att närhet mellan 
föräldrarnas bostäder är överordnat barnets behov av lika mycket tid med båda föräldrar.   
 
Författarna Havnesköld & Risholm Mothander för i sin bok ”Utvecklingspsykologi. Psyko-
dynamisk teori i nya perspektiv” från 2005 ett liknande resonemang om att det är den förälder 
som är pålitlig, närvarande och lyhörd inför barnets behov som utgör ett kvalitativt gott an-
knytningsobjekt för barnet och inte hur mycket tid barn och förälder spenderar tillsammans 
som är avgörande för att en anknytning ska vara god och kvalitativ (Havnesköld & Risholm 
Mothander, 2005, s. 259). 
 
Rollteori 
Socialsekreterarna anser i högre grad än förskollärarna att behovet av närhet mellan föräldrar-
nas bostäder är viktigt, men att det minskar något för barnen i den äldre åldersgruppen (4-6 
år). Utifrån socialsekreterarnas yrkesroll kan man förklara det genom att de har i uppgift att se 
barnet och dess föräldrar som en helhet och att de är måna om att skapa trygghet och kontinui-
tet kring barnet. En av socialsekreterarna, som citerats i resultatavsnittet, menar till och med 
att växelvis boende är en konstruktion för att tillgodose föräldrarnas behov. Denna respondent 
undrar också om vuxna skulle vara beredda att flytta varje vecka. Att undvika långa resor och 
nya miljöer så långt det är möjligt är ett sätt att minimera påfrestningar för barnen. Att beho-
vet av närhet mellan föräldrarnas bostäder sedan minskar något för de äldre barnen kan bero 
på att socialsekreterarna anser att barnen när de blir äldre kan hantera resor och större miljö-
byten på ett bättre sätt.  
 
Förskollärarna anser tvärtemot socialsekreterarna att behovet av närhet mellan föräldrarnas 
bostäder blir större för barnen i åldersgruppen 4-6 år. Det kan utifrån deras yrkesroll förklaras 
med att de ser leken och kompisar som centralt i barns vardag och i takt med att barnen blir 
äldre ökar deras behov av att leka med kompisar även utanför förskolan. Om föräldrarna bor 
långt ifrån varandra kan det bli svårt för barnet att skapa kontinuitet och hålla en naturlig kon-
takt med kompisarna hos båda föräldrarna. 
 
Tidigare forskning 
Respondenterna i denna uppsats betonar vikten av att föräldrar bor nära varandra för att ett 
växelvis boende ska vara lämpligt. Kelly & Lamb (2003) knyter an till ämnet. Författarna 
menar att långväga flytt skapar stress hos barnet och påverkar föräldrar-barn-relationen nega-
tivt. Även Socialstyrelsen (2004) har i sin kunskapsöversikt betonat att det är viktigt att för-
äldrarna bor nära varandra så att barnen kan behålla samma kamrater och ta sig till skolan.  
Långa avstånd mellan föräldrarnas bostäder talar enligt Socialstyrelsen emot ett växelvis bo-
ende. 

 28



Trygghet och anknytning (tabell 5) 
 
Anknytningsteori 
Få av respondenterna, endast en tredjedel av socialsekreterarna och en fjärdedel av förskollä-
rarna, instämmer i att en förälder är viktigare än den andre ur anknytningssynpunkt för barn 0-
3 år. Anknytningsteorin betonar att båda föräldrarna är viktiga för barnet redan från födseln 
och att barnet kan knyta an till två föräldrar förutsatt att båda är delaktiga i barnens liv. Re-
spondenterna kan därmed ha resonerat så att båda föräldrarna är viktiga ur anknytningssyn-
punkt och därför har de i mindre utsträckning instämt i detta påstående. För barnen i ålders-
gruppen 4-6 år har andelen respondenter som håller med om att den ena föräldern är viktigare 
än den andre ur anknytningssynpunkt mer än halverats. De respondenter som ansett att påstå-
endet har stämt in på den yngre åldersgruppen men ej på den äldre kan ur ett anknytningsteo-
retiskt perspektiv ha resonerat att det främst är under barnets första levnadsår som stabilitet 
behövs för att barnet senare ska kunna knyta an, men att barnet efter denna tid har tillräcklig 
kognitiv förmåga att utsträcka sin anknytning och den trygga basen till att gälla fler personer. 
Då kan även t ex dagispersonal och kamrater ingå som en del av den trygga basen. 
 
Knappt hälften av respondenterna håller med om att barn knyter an lika mycket till båda för-
äldrarna för barn 0-3 år. Däremot anser en klar majoritet av respondenterna att barnen i denna 
ålderskategori ändå kan knyta an till minst en av föräldrarna. För de äldre barnen anser en 
större andel respondenter att barnen kan knyta an till båda föräldrarna och nästan alla respon-
denter att barnen knyter an till en förälder tillräckligt mycket. Detta kan man ur ett anknyt-
ningsteoretiskt perspektiv tolka som att respondenterna anser att barnen med åldern får en 
ökad kognitiv förmåga vilket påverkar barnets förmåga att ha fler anknytningspersoner, obe-
roende av hur tät denna kontakt är. 
 
Rollteori 
Ur anknytningssynpunkt är socialsekreterarna generellt något mer tveksamma än förskollärar-
na till växelvis boende för barnen i åldersgruppen 0-3 år. Tittar man på respondenterna utifrån 
deras yrkesroller skulle man kunna förklara det med att socialsekreterarna nästan enbart möter 
barn och deras familjer när det uppstått ett särskilt behov eller någon problematisk situation 
för familjen. Dessa barn kan verka ha svårt att knyta an till sina föräldrar av många anled-
ningar. Då är hela familjen utsatt i ett sådant läge och man kan tänka att socialsekreterarna 
utifrån sin yrkesroll anser att små barn blir extra utsatta då de inte kan uttrycka sin oro. Soci-
alsekreterarna möter överhuvudtaget mycket sällan i sin yrkesutövning barn och familjer där 
det inte finns några problem med i bilden, vilket ligger i sakens natur. Denna aspekt skulle 
alltså kunna ha påverkat socialsekreterarnas svar i enkäten. 
 
Förskollärarna är generellt något mindre skeptiska till växelvis boendes effekter på barn 0-3 år 
ur trygghets- och anknytningssynpunkt. De möter utifrån sin yrkesroll naturligtvis också fa-
miljer där det finns problem av olika slag, men de möter också familjer som är välfungerade 
på alla sätt. Det tillhör yrkesrollen att titta på barnet ”här och nu” och inte att leta problem och 
dess orsaker. Det kan också tänkas att de inte alltid visar sig lika tydligt på förskolan om ett 
barn knyter an till någon av sina föräldrar mindre, så länge det inte är grava anknytningsstör-
ningar. Förskollärare kan också fungera som anknytningspersoner för barnet vilket gör att det 
kan vara svårt för dem att uppfatta de signalerna. Förskollärare är i sin yrkesroll mer vana vid 
att barn i olika åldrar kan vara mer eller mindre ”mammiga” eller ”pappiga” och ser dessa 
faser som naturliga. 
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Tidigare forskning 
Maccoby et al (1993) konstaterar i sin studie att barn kan lyckas bibehålla en god och nära 
relation med båda sina föräldrar även om de endast bor hos en av föräldrarna och umgänget 
med den andre föräldern är begränsat till sommarsemestrar. Detta kan kopplas till tanken om 
att anknytningen mellan barn och förälder inte störs då barn bor cirka en vecka i taget hos 
mamma respektive pappa. Kelly & Lamb (2003) å andra sidan poängterar att de första åren i 
barnens liv är känsliga och att det är då den sociala, emotionella, personliga och kognitiva 
utvecklingen för barnet utvecklas. 

Ena föräldern viktigare än den andre (figur 2 och 3)  
 
Anknytningsteori 
Små barn 0-3 år behöver sina föräldrar. Det kan vara mamma eller pappa eller båda som finns 
där för barnet för att denne ska känna trygghet och därigenom nyfikenhet att våga utforska 
världen. På påståendet om någon förälder är viktigare än den andre för flickor respektive poj-
kar har cirka en fjärdedel av respondenterna svarat att mamma är viktigare än pappa för både 
flickor och pojkar i åldern 0-3 år. Med ett anknytningsteoretiskt tolkningssätt av responden-
ternas svar kan man tänka att de syftar till den symbios som kan uppstå mellan mamma och 
barn under barnets första tid när barnet ammas och till att mamman är den av föräldrarna som 
oftast är hemma under den första tiden. Det handlar i första hand inte om att barnet knyter an 
mer till mamman, men att då mamman spenderar mer tid med barnet och därmed har lärt sig 
tolka barnets signaler kan hon utgöra en större trygghet för barnet. Utifrån detta resonemang 
kan man anta att respondenterna anser att mamma är viktigare än pappa för barn 0-3 år. 
 
Att det trots allt är en klar majoritet av respondenterna som inte instämmer i att någon förälder 
är viktigare än den andre för varken flickor eller pojkar i någon av ålderskategorierna kan ur 
anknytningsteoretiskt perspektiv förklaras med att anknytning inte handlar om kön utan att 
respondenterna har resonerat att båda föräldrarna har samma förutsättningar att vara en god 
förälder med allt vad det innebär.  
 
Rollteori 
Att en fjärdedel av respondenterna anser att mamma är viktigare än pappa för de yngre barnen 
kan ur ett rollteoretiskt perspektiv vara svårt att förklara utifrån endast deras respektive yrkes-
roller. Det ligger närmare tillhands att titta på svaren och förklara dem utifrån respondenternas 
roll som kvinna. Trots att den traditionella rollfördelningen med mannen som familjeförsörja-
re och kvinnan som hem- och barnansvarig inte längre är helt sann, är det ändå mammorna 
som tar ut den i särklass största delen av föräldraledigheten. Det kan förklaras med att de fort-
farande anser att det på rollen mamma finns förväntningar som leder till det beteendet.  
 
För barnen i den äldre åldersgruppen (4-6 år) svarar de som tycker att någon av föräldrarna är 
viktigare än den andre att pappa är viktigare för pojkarna.  Det är framför allt socialsekrete-
rarna (nästan 30 %) som anser att det är så. Utifrån deras yrkesroll kan man förklara det med 
att de i sin yrkesutövning i exempelvis handläggningen av faderskapsärenden möter många 
barn som helt saknar pappa, och ser på vilket sätt små pojkar under uppväxten saknar en pap-
pa att identifiera sig eller jämföra sig med. När det gäller förskollärarna där något färre tycker 
så, kan det förklaras med att då de anser att leken är mycket viktig för barnen, kan en pappa 
på ett mer naturligt sätt tillvarata de intressen som majoriteten av pojkar har, exempelvis spela 
fotboll och landhockey eller prata bilar och traktorer.   
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Att det är ca tre fjärdedelar av respondenterna som inte anser att någon av föräldrarna är vik-
tigare än den andre för varken flickor eller pojkar i någon av åldersgrupperna kan utifrån roll-
teorin förklaras med att respondenterna anser att ett barn behöver få sina behov tillfredsställ-
da. Om det är mamma eller pappa som gör det spelar ingen roll. Att ta hand om och vårda sina 
barn handlar om ett föräldraansvar, dvs. att handla utifrån sin föräldraroll och inte sin specifi-
ka roll som mamma eller pappa.  
 
Tidigare forskning 
Maccoby et al (1993) skriver att det är viktigt för barn att ha en fortsatt kontakt med båda för-
äldrar efter en skilsmässa. Framför allt har det framkommit att för de barn som bor med sin 
pappa har en fortsatt kontakt med mamman varit extra viktig. 

För- och/eller nackdelar med växelvis boende (tabell 6) 
 
Anknytningsteori 
Över hälften av respondenterna anser att ett växelvis boende möjliggör för föräldrar att skapa 
kvalitetstid med barnet då de kan ha hunnit arbeta undan ”måsten” under veckan de inte har 
barnet boende hos sig. Då kan de under barnveckan istället fokusera på barnet och tillgodose 
dess behov. Anknytningsteorin poängterar, som tidigare nämnts i denna analys, att det inte är 
den faktiska tid förälder och barn träffas utan hur tiden används som är avgörande för barnets 
anknytning till föräldern. Ett växelvis boende skulle med andra ord kunna gynna barnets an-
knytning till båda sina föräldrar.  
 
På påståendet om växelvis boende ger barn tydligare könsidentitet har respondenterna överlag 
haft en tveksam inställning till om detta stämmer. Anknytningsteori beskriver barns behov av 
trygghet, stabilitet, förutsägbarhet osv och vikten av föräldrars förmåga att tillgodose dessa 
behov genom att tolka barnets signaler. Anknytningsteorin handlar inte om förälderns kön och 
en analys av respondenternas svar på detta påstående är därför inte möjlig att göra utifrån 
denna teori.  
 
Rollteori 
Förskollärarna anser i ganska hög grad att olika regler hos barnets respektive föräldrar är för-
virrande för barn 0-3 år. Det kan utifrån deras yrkesroll förklaras med att det på förskolor ofta 
är väldigt noga med regler och rutiner för att kunna möjliggöra det dagliga arbetet och ruti-
nerna där. Det är troligt att de flesta barn har olika regler hemma respektive på förskolan. Om 
barnet har två hem där det sinsemellan också finns olika regler är risken större att ett litet barn 
(0-3 år) inte håller reda på vilka regler som gäller var, om det exempelvis får äta smörgåsen i 
soffan eller måste sitta still vid matbordet. För en förskolegrupp som ofta består av 2-3 perso-
nal och mellan 15 och 20 barn kan sådan ”anarki” få förödande konsekvenser. 
 
Att olika levnadssätt hos respektive förälder kan fungera som komplement för barn 4-6 år 
anser drygt 60 % av socialsekreterarna. Utifrån deras yrkesroll kan man tänka att de är vana 
att möta familjer där någon förälder brister i sin föräldraroll. Om så är fallet och barnet bor 
växelvis hos sina föräldrar skulle denne förälders brister kunna vägas upp av den andre väl-
fungerande föräldern, förutsatt att det inte handlar om brister av allvarligt slag som leder till 
vanvård eller fara för barnet.  
 
Andelen förskollärare som anser att olika levnadssätt kan fungera som ett komplement för 
barnen i åldersgruppen 4-6 år är något mindre, drygt 40 %. Förskollärare, som det tidigare 
nämnts, ser leken som central i barns utveckling. Utifrån deras yrkesroll kan man då tänka sig 
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att de som instämmer i påståendet ser det positiva i att ett barn kan få tillgång till en större 
variation av fritidssysselsättning. Om den ene föräldern exempelvis är väldigt sportintresserad 
och den andre är mer intresserad av att sjunga och läsa får barnet bredare utvecklingsmöjlig-
heter. 
 
Majoriteten av respondenterna instämmer i påståendet om att barn får mer kvalitetstid med 
båda sina föräldrar vid ett växelvis boende.  
 
Att ha ensamt ansvar för barn innebär mycket arbete. Det handlar både om de praktiska mo-
menten som att handla och laga mat, och om att ensam hantera viktiga beslut, sätta gränser 
mm. Utifrån socialsekreterarnas yrkesroll kan man tänka att de relaterar till de ensamstående 
föräldrar de möter i sitt yrke som antingen frivilligt sökt hjälp eller som genom en anmälan 
aktualiserats hos dem, dvs. de föräldrar som inte klarar av det och på något sätt behöver stöd 
eller hjälp av samhället. 
 
Sett utifrån förskollärarnas yrkesroll kan man tänka att de tänker på de föräldrar som har möj-
lighet att ”flexa” på sina arbetsplatser. Det innebär att de kan arbeta något kortare tid de dagar 
barnen bor hos dem vilket i förlängningen leder till lite kortare dagar på förskolan för barnen 
och i ställer mer tid tillsammans för barn och förälder.  
 
Då majoriteten av respondenterna är kvinnor och en stor del av dem också är mammor är det 
också intressant att tolka deras svar utifrån rollerna kvinna och mamma. Den traditionella 
rolluppdelningen med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som ansvarigt för hem och 
barn är upplöst. Numera förvärvsarbetar också kvinnan för att ekonomin ska räcka till. Trots 
det är det fortfarande kvinnan som gör merparten av hushållssysslorna. Det kan då tänkas att 
respondenterna tänker att om barnen bor växelvis med sina föräldrar skulle det kunna innebä-
ra stora skillnader för dem som kvinnor och mammor. Det skulle innebära ett mindre ansvar 
och färre vardagssysslor. Den tid som barnet bor hos sin pappa innebär att mamman får mer 
tid till egna intressen, möjlighet att satsa på karriären och tid till att bara vara. 
 
Tidigare forskning 
Det har varit svårt att hitta generella för- och/eller nackdelar med växelvis boende för barn. 
Den tidigare forskningen har inte heller verkat kunna peka på att det finns allmängiltiga såda-
na. Socialstyrelsen (2004) skriver exempelvis i sin kunskapsöversikt att växelvis boende inte 
behöver vara bra eller dåligt utan blir vad föräldrarna gör det till. Kelly & Lamb (2003) kom-
mer fram till att ett aktivt föräldraskap av båda föräldrarna efter en skilsmässa, ökar barns 
välmående på lång sikt. Växelvis boende skulle kunna utgöra en god förutsättning för ett så-
dant aktivt föräldraskap av båda föräldrarna. 
 
Att en majoritet av respondenterna har svarat att barn, genom växelvis boende, får mer kvali-
tetstid med sina båda föräldrar, kan kopplas till c-uppsatsen ”Med tiden i fokus”. Kvinnorna i 
undersökningen skiljer på tid med och utan barn. En av kvinnorna i undersökningen ansåg t 
ex att kvalitetstid för henne innebar att kunna fokusera mer på barnen under den vecka hon 
hade dem. Då kunde hon tvätta, handla mat osv under veckan utan barn. Kvinnorna i under-
sökningen sade sammantaget att kvalitetstid är när man mår bra och känner närhet med sina 
barn (Carlsson & Öhrn, 2004, s. 33). 
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Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar inledningsvis att besvaras. Svaren kommer 
även att tolkas och diskuteras. Därefter kommer en kort diskussion att föras kring för- respek-
tive nackdelar med den kvantitativa metod som använts till denna studie. Avslutningsvis 
kommer förslag på fortsatt forskning att ges utifrån de frågor som väckts under arbetets gång.  

Svar på frågeställningarna 
 
Hur ser socialsekreterare respektive förskollärare på växelvis boende för barn 0-3 år 
respektive 4-6 år och vad är viktigt för att det skall fungera bra?  
Endast ett fåtal av respondenterna ur båda yrkesgrupperna instämmer i att växelvis boende är 
en bra boendeform för barn 0-3 år. För barn 4-6 år anser hälften av respondenterna att växel-
vis boende kan vara en bra boendeform. 
 
Respondenterna är eniga om att kommunikationen och samarbetet mellan föräldrarna måste 
fungera väl och att de kan enas om beslut rörande barnen. Konflikter mellan föräldrar bör 
undvikas, eller åtminstone hållas borta från barnen. Relativt många ur båda respondentgrup-
perna anser vidare att enighet rörande barnens uppfostran, såsom t ex barnens läggtider, är 
viktigt. En majoritet av respondenterna anser också att det är av betydelse att föräldrarnas 
bostäder är nära varandra. Över 80 % av respondenterna anser att det är viktigare för barnen 
att slippa långa resor mellan föräldrarnas bostäder än att barnen får träffa föräldrarna lika 
mycket.  
 
Vad kan det finnas för fördelar och/eller nackdelar med växelvis boende generellt för 
barn 0-3 år respektive 4-6 år?  
Några av påståendena i enkäten ställdes utifrån tanken att de skulle visa exempel på de för- 
respektive nackdelar som skulle kunna förknippas med växelvis boende för barn 0-6 år. Fler-
talet respondenter ur båda respondentgrupperna anser att växelvis boende ger barn mer kvali-
tetstid med sina föräldrar då de hinner jobba undan ”måsten” den vecka de inte har barnen. 
Detta skulle kunna ses som en fördel. 
 
För barn 0-3 år anser en klar majoritet av förskollärarna att olika regler hos respektive förälder 
är förvirrande. Något färre av socialsekreterarna, strax under hälften, instämmer. Detta skulle 
kunna ses som en nackdel.  
 
I övrigt är det, utifrån vad respondenterna har svarat på påståendena, svårt att säga att växelvis 
boende leder till några tydliga för- eller nackdelar generellt för barn upp till sex år. Detta är 
också den slutsatsen som Socialstyrelsen drar i sin kunskapsöversikt; ”Växelvis boende är inte 
bra eller dåligt, det blir vad föräldrarna gör det till. Ideala lösningar finns inte” (s. 8). 

Tolkning och diskussion av resultat 
Respondenterna anser generellt att växelvis boende är mer lämpligt för barnen i den äldre 
ålderskategorin än för de yngre. Man kan generellt också säga att de är eniga om att samarbete 
och kommunikationen mellan föräldrarna måste fungera väl för att växelvis boende skall an-
ses vara lämpligt. Konflikter mellan föräldrar bör undvikas, men det har ändå genom respon-
denternas kommentarer framkommit att det kan vara acceptabelt så länge själva konflikten 
kan hållas borta från barnen. Att föräldrarna skall vara överens kring regler angående exem-
pelvis läggtider och uppfostran rent generellt anser respondenterna också är nödvändigt.  
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Resultatavsnittet visar att det råder viss diskrepans mellan yrkesgrupperna i fråga om hur de 
ställer sig till de påståenden som ställts.  
 
Att det är så många som 50 % av respondenterna som svarat att de inte instämmer till att väx-
elvis boende är en generellt bra boendeform ens för barn 4-6 år kan tolkas som att det inte är 
klart om växelvis boende för barnen skall anses vara det optimala utifrån barnens behov eller 
det optimala för föräldrarna utifrån föräldrarnas behov och endast blir acceptabelt för barnen 
under förutsättningar att samarbete etc fungerar. Är växelvis boende ett sätt att skapa rättvisa 
mellan föräldrarna eller är det en möjlighet för barnen att få lika stor tillgång till båda sina 
föräldrar? Ett växelvis boende är kanske inte till barns bästa – utan minst dåligt av två möjliga 
alternativ, när föräldrarna väljer att separera och inte leva ihop längre. 

Metod- och teoridiskussion 
Till denna uppsats har kvantitativ metod använts. Att använda sig av ett enkätformulär för 
datainsamling har inneburit både fördelar och nackdelar. En fördel med kvantitativ metod har 
varit att det blivit möjligt för oss att nå ut till fler respondenter och på så sätt kunnat ta del av 
fler personers åsikter kring huruvida växelvis boende skulle kunna vara en lämplig boende-
form för små barn eller inte. En nackdel har varit att det inte varit möjligt för vare sig oss eller 
respondenterna att fördjupa, utveckla eller följa upp intressanta aspekter och tankegångar. För 
att få även dessa aspekter tillgodosedda skulle en mixad metod ha varit mer lämplig.   
 
Resultaten i denna uppsats har tolkats ur två teoretiska perspektiv, anknytningsteori och roll-
teori. Dessa två perspektiv anser vi kompletterar varandra väl. Genom att använda anknyt-
ningsteorin har svaren kunnat tolkas utifrån hur respondenterna ser på barnens behov och 
möjligheter att knyta an till sina föräldrar. Med hjälp av rollteorin har svaren kunnat tolkas 
utifrån respondenternas olika rolluppsättningar så som exempelvis yrkesrollen, könsrollen och 
föräldrarollen. Perspektiven har kompletterat varandra och har givit oss en övergripande för-
ståelse av de fenomen vi valt att undersöka. Hade vi istället valt att använda hela den psyko-
dynamiska eller socialkonstruktivistiska teorin, som de använda teorierna härrör sig från, hade 
det varit nödvändigt med en mer djupgående datainsamling.  

Förslag till fortsatt forskning 
Växelvis boende är ur forskningshänseende ett relativt outforskat fenomen och det finns 
mycket som skulle vara intressant att titta närmare på. Vi har i vår c-uppsats koncentrerat oss 
på två yrkesgruppers syn på växelvis boende. Det skulle vara intressant att höra separerade 
föräldrar berätta hur de har tänkt och resonerat genom att göra kvalitativa intervjuer med dem 
eller höra ungdomar med dessa erfarenheter berätta hur de, från deras perspektiv, ser på väx-
elvis boende som fenomen t ex genom intervjuer eller fokusgrupper. Att göra en longitudinell 
studie, liknande den som Maccoby et al (1993) har gjort, men under svenska förhållanden, dvs 
följa en grupp separerade föräldrar med barn i olika åldrar i hela processen från själva separa-
tionen och fram till dess att barnen blir vuxna skulle också vara intressant. 
 
Ett helt annat område som berörs av att växelvis boende blir allt vanligare är jämställdheten 
på arbetsmarknaden. Det skulle vara intressant att undersöka om/eller på vilket sätt arbetsgi-
vares resonemang har förändrats vid rekrytering av personal, då mäns och kvinnors föräldra-
skap har börjat bli mer jämställt.   
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Bilaga 1 Följebrevet 
 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som just nu skriver 10 poängs c-uppsats på Socialhögskolan som 
ett avslutande moment i vår utbildning. 
 
Vi kommer att göra en kvantitativ studie där datainsamlingen sker genom en enkätundersök-
ning. Syftet med vår enkät är att göra en kartläggande attitydundersökning där  
100 stycken socialsekreterare och förskollärare i Stockholms innerstad får besvara frå-
gor kring växelvis boende som boendeform för barn 0-3 år respektive 4-6 år. Därför har 
just Du fått denna enkät i Din hand! 
 
Vi hoppas att just Du har möjlighet att avsätta 10 minuter för att besvara denna enkät. 
Just Du är utvald som respondent därför att Du i Ditt arbete direkt eller indirekt kommer i 
kontakt med barn samt att Du genom Din socionomexamen/förskollärarexamen har en unge-
fär motsvarande högskoleutbildning sett ur utbildningslängd. I en förskollärares utbildning 
ingår att man lär sig att se enskilda barns behov, medan det i socionomutbildningen mera är 
fokus på att se familjen som helhet. Vi tror att Ni verksamma socialsekreterare och förskollä-
rare därigenom kan komplettera varandra på ett bra sätt och ge en god bild av synen på växel-
vis boende bland professionella.  
 
Vi tycker att ämnet växelvis boende är aktuellt och väldigt intressant. Det finns inte mycket 
forskning kring vilka effekter växelvis boende har på barn eller vad professionella tycker om 
växelvis boende som boendeform. Vi tror att denna c-uppsats på ett intressant sätt kommer att 
kunna ge en bild över professionella yrkesgruppers attityder och åsikter kring växelvis bo-
ende. 
 
Överst på enkäten finns ett identifikationsnummer. Detta nummer är till för att kunna se svars-
frekvensen och kommer inte att påverka anonymiteten. Givetvis kommer alla besvarade en-
käter att behandlas konfidentiellt.  
 
Tack för att just Du tar Dig tid att fylla i enkäten! Vi ber Dig skicka tillbaka enkäten till 
oss senast den 10 november 2005. 
 
Hör gärna av Er per telefon eller e-post om Ni önskar få ett exemplar av c-uppsatsen när den 
är färdig i december 2005/januari 2006.  
 
Märta Eriksson Becker och Annica Toll, S7D, Socialhögskolan 
 
Märta Eriksson Becker 
Tfn XXXXXXXXXX 
E-post XXXXXXXXX
 
Annica Toll 
Tfn XXXXXXXXXX 
E-post XXXXXXXXX
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Bilaga 2 Enkäten 
 
Enkät kring socialsekreterares och förskollärares attityder kring 
växelvis boende för barn 0-3 år respektive 4-6 år 
 
 
1) Jag är:  
 
o Kvinna 
o Man 
 
 

4) Jag arbetar just nu som: 
 
o Socialsekreterare 
o Förskollärare 
 

2) Min ålder: 
 
…………………år 
 

5) Jag har arbetat som socialsekretera-
re/förskollärare i: 
 
o Mindre än 1 år 
o 1-2 år 
o 2-5 år 
o 5-10 år 
o 10-20 år 
o Mer än 20 år 
 

3) Jag har egna barn: 
 
o Ja 
o Nej 
 

 

 
 
Vår definition av växelvis boende i denna enkät: 

• Ett växelvis boende innebär att ett barn har varaktigt boende hos båda sina föräldrar.  
• Barnet vistas mer än en tredjedel av tiden hos respektive förälder. 

 
Utgångspunkten för samtliga påståenden i enkäten är att barnets föräldrar är separerade och 
alternativet till växelvis boende skulle vara att det endast bo hos en förälder. 
 
Svara på följande frågor genom att kryssa för det alternativ du bäst tycker passar in 
på påståendet.  
 
6a) Jag anser att växelvis boende är en bra boendeform rent generellt för barn 0-3 år. 
 
o stämmer helt 
o stämmer ganska bra 
o stämmer något 
o stämmer inte alls 
 
6b) Jag anser att växelvis boende är en bra boendeform rent generellt för barn 4-6 år. 
 
o stämmer helt 
o stämmer ganska bra 
o stämmer något 
o stämmer inte alls  

Var god vänd!! 
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  stämmer
helt 

stämmer 
ganska  

bra 

stämmer
något 

stämmer
inte  
alls 

      
7a) Jag anser att närhet mellan föräldrars bostäder är helt 

avgörande för att växelvis boende ska vara lämpligt 
för barn 0-3 år 

    

      
7b) Jag anser att närhet mellan föräldrars bostäder är helt 

avgörande för att växelvis boende ska vara lämpligt 
för barn 4-6 år 

    

      
8a) Jag anser att avståndet mellan föräldrars bostäder 

inte har betydelse då det som är av vikt är att barn  
0-3 år har lika mycket tid med båda sina föräldrar 

    

      
8b)  Jag anser att avståndet mellan föräldrars bostäder 

inte har betydelse då det som är av vikt är att barn  
4-6 år har lika mycket tid med båda sina föräldrar 

    

      
9a) Vid växelvis boende är det viktigt att föräldrar  

är överens om barnens läggtider för barn 0-3 år 
    

      
9b) Vid växelvis boende är det viktigt att föräldrar  

är överens om barnens läggtider för barn 4-6 år 
    

      
10a) Vid växelvis boende är det viktigt att föräldrarna  

är överens om vilka matbordsregler som ska gälla  
för barn 0-3 år 

    

      
10b) Vid växelvis boende är det viktigt att föräldrarna  

är överens om vilka matbordsregler som ska gälla  
för barn 4-6 år 

    

      
11a) Vid växelvis boende är det viktigt att föräldrarna  

är eniga i frågor om hur barnen 0-3 år ska uppfostras 
    

      
11b) Vid växelvis boende är det viktigt att föräldrarna  

är eniga i frågor om hur barnen 4-6 år ska uppfostras 
    

      
12a) Det är inte nödvändigt att föräldrarna har en muntlig 

kommunikation för att ett växelvis boende ska fungera 
för barn 0-3 år 

    

      
12b) Det är inte nödvändigt att föräldrarna har en muntlig 

kommunikation för att ett växelvis boende ska fungera 
för barn 4-6 år 

    

      
13a) Föräldrar behöver inte vara helt eniga i beslut rörande 

barn 0-3 år som bor växelvis hos mamma och pappa 
    

      
13b) Föräldrar behöver inte vara helt eniga i beslut rörande 

barn 4-6 år som bor växelvis hos mamma och pappa 
    

 Egna synpunkter:     
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  ytterst lite  
kommunikation

tämligen  
mycket  

kommunikation 

helt  
oproblematisk 
kommunikation

     
14a) För att växelvis boende skall vara lämp-

ligt för barn 0-3 år krävs det att kommu-
nikationen mellan föräldrarna minst bör 
vara… 

   

     
14b) För att växelvis boende skall vara lämp-

ligt för barn 4-6 år krävs det att kommu-
nikationen mellan föräldrarna minst bör 
vara… 

   

     
  inga konflikter 

alls 
få konflikter mycket konflik-

ter 
     
15a) För att växelvis boende skall vara lämp-

ligt för barn 0-3 år anser jag att det mel-
lan föräldrarna max får förekomma… 

   

     
15b) För att växelvis boende skall vara lämp-

ligt för barn 4-6 år anser jag att det mel-
lan föräldrarna max får förekomma… 

   

     
  lite samarbete tämligen  

mycket  
samarbete 

helt oproble-
matiskt  

samarbete 
     
16a) För att växelvis boende skall vara lämp-

ligt för barn 0-3 år tycker jag att samar-
betet mellan föräldrarna minst bör inne-
fatta… 

   

     
16b) För att växelvis boende skall vara lämp-

ligt för barn 4-6 år tycker jag att samar-
betet mellan föräldrarna minst bör inne-
fatta… 

   

     
 Egna synpunkter:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var god vänd!! 
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stämmer
helt 

stämmer 
ganska 

bra 

stämmer 
något 

stämmer
inte alls

      
17a) Vid växelvis boende för barn 0-3 år försvåras kontakten med 

barnens kompisar 
    

      
17b) Vid växelvis boende för barn 4-6 år försvåras kontakten med 

barnens kompisar 
    

      
18a) Barn 0-3 år som bor växelvis hos båda föräldrarna utvecklar 

tydligare könsidentitet än om barnet bor med endast en 
förälder 

    

      
18b) Barn 4-6 år som bor växelvis hos båda föräldrarna utvecklar 

tydligare könsidentitet än om barnet bor med endast en 
förälder 

    

      
19a) En av föräldrarna är alltid mer viktig för barnet än den  

andre föräldern ur anknytningssynpunkt för barn 0-3 år 
    

      
19b) En av föräldrarna är alltid mer viktig för barnet än den  

andre föräldern ur anknytningssynpunkt för barn 4-6 år 
    

      
20a) Det är möjligt för barn att känna lika mycket trygghet med 

två boenden som med ett boende vid 0-3 års ålder 
    

      
20b) Det är möjligt för barn att känna lika mycket trygghet med 

två boenden som med ett boende vid 4-6 års ålder 
    

      
21a) Mamma har en större betydelse än pappa för flickor 0-3 år     
      
21b) Mamma har en större betydelse än pappa för flickor 4-6 år     
      
21c) Pappa har en större betydelse än mamma för flickor 0-3 år     
      
21d) Pappa har en större betydelse än mamma för flickor 4-6 år     
      
21e) Mamma har en större betydelse än pappa för pojkar 0-3 år     
      
21f) Mamma har en större betydelse än pappa för pojkar 4-6 år     
      
21g) Pappa har en större betydelse än mamma för pojkar 0-3 år     
      
21h) Pappa har en större betydelse än mamma för pojkar 4-6 år     
      
 Egna synpunkter:     
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stämmer
helt 

stämmer 
ganska 

bra 

stämmer 
något 

stämmer
inte alls

      
22a) Att ha olika regler hos resp. förälder är förvirrande 

för barn 0-3 år 
    

      
22b) Att ha olika regler hos resp. förälder är förvirrande 

för barn 4-6 år 
    

      
23a) Olika levnadssätt hos föräldrarna kan fungera 

som komplement i barnens vardag för barn 0-3 år 
    

      
23b) Olika levnadssätt hos föräldrarna kan fungera 

som komplement i barnens vardag för barn 4-6 år 
    

      
24 Vid växelvis boende kan föräldrarna ge sina barn 

kvalitetstid då de har möjlighet att jobba undan 
"måsten" då barnet är hos den andre föräldern 

    

      
25a) Vid växelvis boende knyter barn 0-3 år an till båda 

sina föräldrar lika mycket 
    

      
25b) Vid växelvis boende knyter barn 4-6 år an till båda 

sina föräldrar lika mycket 
    

      
26a) Vid växelvis boende avseende barn 0-3 år hinner 

inte barnet knyta an tillräckligt till någon av sina 
föräldrar 

    

      
26b) Vid växelvis boende avseende barn 4-6 år hinner 

inte barnet knyta an tillräckligt till någon av sina 
föräldrar 

    

      
 Egna synpunkter:     

 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan!! 
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