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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de växelvisboende barnen 

och de barn som bor hos en förälder i fråga om sociala relationer. Under de senaste åren 

har hälften av föräldrarna som skiljer sig ordnat växelvisboende för sina barn. Totalt är 

det 35 procent av barnen till skilda föräldrar som har växelvisboende. En orsak till 

ökningen är de lagförändringar som skett under de senaste decennierna, från 1970-talet 

till att i dag vara den vanligaste vårdnadsformen. Det är fortfarande vanligast att barnen 

bor enbart eller mest hos sin mamma efter en separation.  

Social nätverksteori, används för att förklara varför de sociala relationerna är viktiga för 

ett barns utveckling. Begreppen mikrosystem beskriver relationerna till föräldrar och 

nära vänner och begreppet mesosystem används för beskriva det som händer när barnen 

interagerar med varandras familjer vid besök hos en kompis.  

Materialet analyseras genom multivariata logistisk regressionsanalys där modellen har 

växelvisboende som oberoende variabel mot undersökningsvariablerna. 

Undersökningsfrågan om de sociala relationerna undersöker skillnaderna i antal nära 

vänner i klassen, besök hemma hos kompisar, kompisar på besök hemma och hur 

intervjupersonen kommer överens med mamma eller pappa. Resultatet visade inga 

skillnader på vänskapsvariablerna mellan de växelvisboende och de som bodde med en 

förälder. Däremot fanns det en skillnad mellan de växelvisboende i hur de kom överens 

med sina föräldrar, där de flesta hade svarat mycket bra eller ganska bra. Studiens 

brister bestod bl.a. i kausalitets problem, det var omöjligt att säga om 

vänskapsrelationerna skapades före eller efter barnet blev växelvisboende. Fördelen var 

att det är barnen själva som har svarat på frågorna. 

Nyckelord 

Växelvisboende barn, skilsmässa, nätverksteori, utveckling, mikrosystem, mesosystem, 

sociala relationer, familj, vänner och skola.
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Inledning 

Växelvisboende är en förändring för barn och ungdomar som skett under de senaste åren. 

Under 1980- talet hade endast en procent av barnen med skilda föräldrar växelvisboende. Av 

de föräldrar som har skiljt sig de senaste åren är det hälften som väljer att ordna 

växelvisboende Statistiska Central Byrån (SCB, 2014), totalt är det 35 procent av de barn som 

har skilda föräldrar som bor växelvis. Det är fortfarande vanligast att barn till särlevande 

föräldrar bor med sin mamma på heltid eller den största delen av tiden (SCB, 2014). 

Växelvisboende förekommer oftare bland barn vars föräldrar har en hög utbildnings-och 

inkomstnivå, och är födda i Sverige (SCB, 2014; Bergström, Modin, Fransson, Rajmil, Berlin, 

Gustafsson och Hjern, 2013).  

Eftersom skilsmässor går igenom en juridisk process är lagarna ett ramverk som kan påverka 

skilsmässorna och familjens liv efter skilsmässan. De vårdnadsformer som förekommer i 

svensk lagstiftning är gemensam vårdnad och ensam vårdnad. Gemensam vårdnad är 

vanligast mellan föräldrar, då ensam vårdnad används som en undantagslösning i svenska 

domstolar (Schiratzki, 2013, s. 95). Delad vårdnad är inte detsamma som växelvisboende, 

delad vårdnad betyder att föräldrarna har gemensamma skyldigheter och rättigheter i sin 

föräldraroll, t.ex. när det gäller beslut som rör barnets vardag.  

 

1920 infördes gemensam vårdnad för gifta föräldrar och 1977 tillkom lagen om gemensam 

vårdnad för ogifta eller skilda föräldrar. 1998 förändrades föräldrabalken så att domstolar 

kunde döma till gemensam vårdnad även i de fall där en förälder motsatte sig detta. Gifta 

föräldrar får gemensam vårdnad per automatik, medan ogifta får anmäla till socialnämnden att 

de vill ha gemensam vårdnad. Huvudparten av de ogifta sammanboende föräldrarna väljer 

gemensam vårdnad. Beslutet om gemensamvårdnad kan upphävas, vårdnadsformen kan 

beslutas upphöra i domstol eller genom avtal som socialnämnden godkänner (Schiratzki, 

2006, s. 94-103). Även om lagar inte styr allt, speciellt inte inom en familj, så är lagar inte 

oviktiga, lagarna stiftar inte sig själva utan är ett resultat av opinioner och/eller politiskt 

kampanjarbete.  
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Internationellt är det ovanligare med växelvisboende. I en studie över 36 länder var det i 29 

länder mindre än en procentenhet av alla barn som bodde hos båda föräldrarna efter en 

skilsmässa. I ytterligare sex länder var siffran mellan två och tre procent, Sverige hade i den 

studien högsta siffran med fyra procent (Bjarnason & Arnarsson, 2011). 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka om de växelvisboende barnens sociala relationer är annorlunda 

angående tillvaron med sina föräldrar jämfört med de som bor med endast en förälder efter en 

skilsmässa. (I denna studie har alla som svarat på frågorna skilda föräldrar.) Sociala relationer 

beskrivs i denna studie genom hur de svarande barnen uppger att de kommer överens med 

sina originalföräldrar och hur ofta de umgås med vänner efter skoltid och om de har en eller 

flera nära vänner i skolan.  

Avgränsning 

Barns utveckling är ett brett begrepp som vida överstiger ramen för denna studie. Det är ändå 

svårt att inte tänka i termer som utveckling när det gäller barn. Föräldraskap och skola är mer 

eller mindre inriktad på barnets framtid, när barnet ska klara sig själv. (Detta kan vara en 

kulturellt begränsad företeelse, det görs inga försök att säga att det gäller överallt.) För att 

kunna möta framtiden med egna förmågor, behöver barnet utveckla olika färdigheter och 

kunskaper. Studien är begränsad till att ta upp relationer som en del av barns utveckling. I 

studien finns en enkel värdering, en subjektiv skattning, av hur relationerna till föräldrarna 

uppfattas av barnen. Här undersöks inte relationerna till eventuella styvföräldrar. Det finns 

ingen djupare analys om vad relationernas kvalitét består i.   

  



 

 3 

Teori 

Studien grundar sig på ekologisk nätverksteori. Den ekologiska nätverksteorin kommer ur 

systemteorin, som lånat sin syn på människans tillvaro från biologi och teknisk vetenskap 

(Norrbom, 1971,s. 7). Individen ingår i olika system som kan vara slutna, öppna eller endast 

genomträngliga från ett håll. Systemen påverkar varandra och individer direkt eller indirekt. 

Individen är också ett system i sig som inverkar på de system hon ingår i (Payne, 2002, s. 

193-194).  

Från makro till mikro 

Klefbeck och Ogden (2002) beskriver att familjen, vänner och idrottsförening är exempel på 

system men även kulturen och det samhälle individen lever i är också ett system. Systemen är 

inte heller statiska, utan förändras och har olika betydelser för individen vid olika tidpunkter i 

livet. En förklaring till systemteorins popularitet hos yrkesverksamma inom verksamheter för 

barn är att den kan visa företeelser ”från mikro till makro” (Klefbeck & Ogden, 2002, s.49) 

Även forskare ser användbarheten i systemteorin, som var den mest använda teorin inom 

amerikansk styvfamiljsforskning under åren 2000- 2010 (Taylor, Robila, Fisackerly, 2013) 

Det ekologiska perspektivet på människans olika miljöer och sammanhang förklaras av 

Bronfenbrenner (1979) genom liknelsen med ryska dockor. Den innersta dockan är individen 

själv och dess närmaste miljö, familjen och skolan t.ex. Detta innersta system kallar 

Bronfenbrenner för mikrosystemet. Den andra dockan representeras av de kontakter som 

uppstår när skolan och hemmet samspelar med varandra eller föräldrarna har kontakt med den 

organisation som ordnar fritidsaktiviteter för deras barn, mesosystemet. Den tredje dockan, 

exosystemet, beskriver de sammanhang där individen inte ingår men ändå påverkas indirekt, 

t.ex. föräldrarnas arbeten. Den yttersta dockan, makrosystemet, symboliserar samhället med 

sin specifika kultur eller den subkultur som familjen ingår i. Kultur och lagstiftning, som gör 

växelvisboende möjligt, är en del av makrosystemet (Bronfenbrenner, 1979 s. 3-27). 
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Mikrosystemet 

Nyfödda barn utvecklar sina sinnen och blir medvetna om sin direkta omgivning som 

Bronfenbrenner kallar mikrosystemet. Små barn är till att börja med bara medvetna om ett 

mikrosystem i taget. Det krävs kognitiva förmågor och ett språk för att det ska vara möjligt att 

förstå att det finns andra system som existerar utan barnets medverkan. Då kan barnet inse att 

andra barn har andra hem, föräldrarna har arbetsplatser och att det finns andra länder. 

Familjen är ett exempel på mikrosystem, skolklassen likaså. Mikrosystemet kan avgränsas, de 

andra systemen är inte lika lätta att fånga i tid och rum. Mikrosystemet består av tre 

beståndsdelar, språkligt och kroppsligt beteende i aktiviteter, roller och i vilka relationer som 

barnet engagerar sig i. Vidare betonar Bronfenbrenner, barnets egen upplevelse av detta som 

det centrala i begreppet. Den teoretiska ståndpunkten är att miljön påverkar personer inom 

miljön och miljöerna påverkar varandra. Bronfenbrenner hävdar att det är lika viktigt hur den 

direkta miljön påverkar ett barn, t.ex. hur familjen samspelar inbördes (föräldrar-föräldrar, 

föräldrar-barn och syskon emellan). Ömsesidigheten i relationen tycker Bronfenbrenner 

studeras för lite, det är för honom självklart att om barnet utvecklas i relationen så gör 

föräldrar, mor- och farföräldrar och lärare också (a.a. s. 5) Mikrosystemet har inflytande 

genom sin direkta närvaro. Bronfenbrenner beskriver mikrosystemet som de ”komplicerade 

inbördesförhållanden inom den direkta miljön” (a.a. s.7). De kopplingar som finns inom 

systemet har likheter med de kopplingar som går mellan de olika systemen, vilket leder oss 

till mesosystemet. 

Mesosystemet 

Mesosystemet är det system som förklarar skeendena när olika system växelverkar. 

Bronfenbrenner beskriver mesosystem som de relationer olika system har sinsemellan (a.a. s. 

209) Exempelvis skapas mesosystem när en förälder går på föräldramöte i skolan, blir vän 

med klassföreståndaren eller om barnet tar med sig en klasskompis hem efter skolan (a.a. s. 

210). De som ingår i mesosystemet beskrivs som länkar mellan systemen och de kan vara 

starka eller svaga, en eller flera. Om ett syskon redan går på skolan som det yngre barnet 

börjar på har familjen två länkar till skolan. Länkarna kan föra information mellan de olika 

systemen, information kan vara avgörande för att det ska kunna råda samsyn om de 

förväntningar och förutsättningar som finns i de olika systemen (a.a. s. 212). Ett exempel 

skulle kunna vara: I skolan förväntas läxor vara gjorda till en viss tidpunkt men eleven har 
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svårt att genomföra detta för att förutsättningarna för läxarbete saknas i hemmet. En 

fungerande länk mellan skolan och hemmet, gör det lättare att göra något åt situationen. Om 

hemmet och skolan hjälps åt för att möta förväntningarna från skolan, kan det leda till att 

eleven slipper skämmas för att läxorna inte är gjorda och slipper bråka med föräldrarna för att 

få hjälp, vilket leder till lugn och ro för läxor och en väg till utveckling (a.a. s. 17). 

 

Att möta olika miljöer är utvecklande menar Bronfenbrenner. Nya miljöer och sammanhang 

kräver att personen anpassar sig till de olika miljöerna och genom det breddar sina kognitiva 

och sociala förmågor. Möten och aktiviteter har kapaciteten att stanna kvar i medvetandet 

även efter det att de har ägt rum. Det gör att människan kan minnas det hon varit med om vid 

ett annat tillfälle och använda sina kunskaper vid ett liknande tillfälle. Samt att det finns en 

utvecklande ömsesidighet relationerna mellan människor och miljöer. Barn är inte tomma 

blad som miljöerna gör intryck på, utan barnen kommer att göra intryck på den miljö de vistas 

i (a.a. s. 21-22).   

Makro 

Det är många olika faktorer som påverkar föräldraskapets förutsättningar. Yttre och materiella 

orsaker inverkar på hur föräldrar upplever sin föräldraroll, hur deras påfrestningar och stöd 

från andra miljöer ser ut, arbete, barnomsorg, vänner och släktingar. Tillgången till stödjande 

miljöer beror på vilken kultur eller subkultur familjen ingår i. Utbudet av stödjande system 

kan öka genom politiska beslut eller nya beteendemönster som underlättar för familjer (a.a. s. 

7) I den här studien betyder det att växelvisboende är en del av föräldraskapets 

förutsättningar, det finns politiska beslut i form av lagstiftning (gemensam vårdnad), nya 

ideologier (ökad jämställdhet mellan könen) som är exempel på makrosystem (a.a. s. 26). 

 

Bronfenbrenner beskrev sin syn på hur barns utveckling skulle förstås, i sina vanliga bekanta 

miljöer där föräldrar, kompisar, släktingar och lärare ingår. Detta tyckte han var i motsats till 

då tidens psykologiska barnundersökningar som skedde i onaturliga och för barnen okända 

miljöer (a.a. s. 3-15). Avseende genus är beskrivningen av teorin ålderstigen, betoning på 

mammans roll som huvudsakliga vårdgivare är starkare än vad som förväntas i en bok om 

barns utveckling i dag.  
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Operationalisering 

Relationerna i en människas liv är viktiga och vilka de viktigaste personerna är varierar över 

tid. Klefbeck och Ogden (a.a.) redogör för relationernas betydelse genom livet: Den första 

tiden i livet behöver människan en trygg person som ger den livsnödvändiga fysiska och 

själsliga omvårdnaden. Efter det ger familj, släktingar och vänner nya relationer som kommer 

att influera barnets utveckling. Åren går och barnet kan möta sin omgivning och klara de 

problem som uppstår i skolan eller någon annanstans utanför familjen (Klefbeck & Ogden, 

a.a.). 

 

De ovan beskrivna relationerna, leder till att jag har valt att undersöka relationerna till 

föräldrarna för att det är de relationer som oftast är bland de längre och viktigare relationerna i 

en ung människas liv. Föräldrarelationen beskriver mikrosystemet.  

 

Med tanke på Bronfenbrenners uppfattning att det är utvecklande för barn att möta andra 

personer och omgivningar utanför hemmet, finns frågorna med bland de variabler som 

undersöks, om hur ofta intervjupersonen (härefter IP) är på besök hos en kompis, hur ofta en 

kompis är hemma hos IP och om hen har en eller flera nära vänner i klassen. De två 

besöksvariablerna visar mesosystemet. Tre eller flera nära vänner variablerna är på 

mikrosystem nivån, som representeras i relationen mellan IP och var och en av de nära 

vännerna.  
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning bl.a. gällande barn med skilda föräldrar. Hur 

en skilsmässa påverkar barnen påverkas av olika aspekter och forskningen har täckt de flesta 

områden. Jag har valt att kalla ett avsnitt för det allmänna välbefinnandet och det tar upp 

forskning som handlar om självskattad hälsa, trivsel och anpassning till omgivningen. Ett 

avsnitt tar upp konflikter och kommunikation mellan föräldrarna. Innehållet i relationerna 

mellan frånskilda fäder och deras barn och tidens betydelse för en relation tas upp. Samt ett 

avsnitt om ensamstående föräldrar och slutligen en rapport som behandlar vänners betydelse 

för måendet långt efter det att eleven har slutat skolan.  

Välbefinnande 

Studier av svenska tonåringar visar att de växelvisboende barnen i större utsträckning vänder 

sig till sina föräldrar för känslomässigt stöd, skattar sin hälsa och trivsel högre än tonåringar i 

andra familjeformationer efter skilsmässa (Låftman, Bergström, Modin & Öberg, 2014; 

Bergström et al. 2013). Däremot är det i högre grad positivt att leva med sammanboende 

föräldrar ur olika synvinklar jämfört att leva med separerade föräldrar (Bergström et al. 2013; 

Låftman et al. 2014; Låftman & Österberg, 2006). Skillnaderna i självkänsla och anpassning 

till omgivningen mellan de växelvisboende och de som bor med sammanboende föräldrar är 

däremot små enligt Bauserman (2002). Barnets ålder spelar in hur den upplever sitt boende 

och växelvisboende 12-åringar skattade sin trivsel lägre än 15-åringar, vilket kan bero på att 

15-åringar har ett mer självständigt liv (Bergström et al. 2013). De barn som lever i en 

omorganiserad familj rapporterar fler psykiska klagomål men samma studie finner även att 

relationernas innehåll betydde mer för hur barnen uppfattade sin hälsa än hur familjen var 

organiserad eller hur mycket föräldrarna arbetade (Låftman & Östberg, 2006). Att leva i en 

omorganiserad familj kan också få positiva effekter i form av fler sociala relationer och bättre 

ekonomi (Taylor, et al. 2013).  

 

Kline, Tschann, Johnston och Wallerstein (1989) fann att växelvisboende inte påverkade 

barns anpassning till livet ett år efter skilsmässa. Istället var det antalet syskon, ålder, kön, 

föräldrarnas grad av oro och depression samt föräldrarnas konflikt som påverkade hur barnen 
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mådde. Vidare funderade Kline m.fl. över om det växelvisa boendet gjorde det svårare att 

behålla vänner. Det bör noteras att Kline m.fl. har funnit sina IP genom advokater, barnläkare, 

skolor och socialtjänst. Vilket kan leda till att det finns en övervikt av föräldrar med särskilt 

besvärliga skilsmässor. 

Kommunikation och konflikter 

Risken för en svagare kommunikation mellan moder och barn var inte större vid 

växelvisboende än om familjen levde tillsammans. Den grupp som hade lägst risk för svag 

kommunikation var mellan fäder och barn som bodde växelvis (Bjarnason & Arnarsson, 

2011; Nielsen, 2011) Däremot kan det bli en ökad ansträngning på kommunikationen när det 

kommer in nya vuxna och syskon i familjen och de konflikter som legat latenta kan komma 

upp till ytan när en förälder gifter om sig eller flyttar ihop med en ny partner (Öberg & Öberg, 

2000). 

 

Djupgående och kontinuerliga konflikter mellan föräldrarna är en riskfaktor för barns 

utveckling (Helmen Borge, 2005, s.74). Konflikter mellan föräldrarna behöver inte vara ett 

hinder för växelvisboende menar Nielsen (2011). De föräldrar som ingick i hennes metastudie 

kom inte överens med sina före detta bättre än andra men var samarbetsvilliga nog för att 

kunna låta barnen bo i två hem. Vidare konstaterar Nielsen (a.a.) att sammanboende föräldrar 

inte lever konfliktfria liv de heller.  

 

De förändringar inom familjerätten som beskrevs i inledningen har även skett i andra länder. 

Från Belgien rapporterar Sodermans, Mattijs och Swicegood (2013) att lagarna har förändrats 

(1995 och 2006) så att gemensam vårdnad och växelvisboende har blivit utgångsläget för 

domstolarna vid skilsmässa. Lagförändringarna har lett till en ökning av antalet föräldrar med 

konflikter och samarbetssvårigheter som tvingas till växelvisboende för sina barn. Före 

lagändringarna var det oftast föräldrar som hade färre konflikter och högre inkomster som 

frivilligt organiserade växelvisboende för sina barn. MacIntosh (2009) poängterar att 

växelvisboende inte bör användas av domstolar som ett sätt att minska föräldrars konflikter 

genom att tvinga dem till samarbete i boendefrågan. Växelvisboende minskar inte barnens 

exponering för föräldrarnas konflikt anför McIntosh. Dock är hon tydlig med att hennes 

resultat bygger på en longitudinell studie av föräldrar med mer konflikt än vad som är vanligt, 

och kan därför inte generaliseras till befolkningen i stort (McInosh, 2009, s. 379) 
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Trots detta faktum är rapporten flitigt citerad, troligen av den anledningen att författaren 

förhåller sig skeptisk till växelvisboende.  

 

Det kan vara på sin plats att reflektera över att växelvisboende i sig inte är något 

universalmedel mot konflikter mellan föräldrarna. Det skyddar inte barn mot alla sorters 

konflikter heller, de uppstår även utanför familjen. Lagar kan inte heller reglera all 

mellanmänsklig aktivitet, lagarna som rör gemensam vårdnad och barnskydd kan ses som 

samhällets uttryck för ”målsättningen att främja medborgares sociala behov och jämställdhet” 

(Shiratzki, 2013, s. 23). I föräldrabalken 6 kap. 2a§ (SFS 1949:381) står det att barnet ska stå 

under båda föräldrarnas ansvar och barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör 

vårdnad, boende och umgänge. En ”nära och god kontakt med båda föräldrarna” ingår i 

barnets bästa (a.a.).   

 

Barn till ensamstående föräldrar 

Ungefär hälften av intervjupersonerna i denna studie bor med en ensamstående förälder. I sin 

studie över barn till ensamstående mödrar i 24 länder konstaterar Låftman (2009) att barn till 

ensamstående föräldrar uppger mindre socialt stöd från sina föräldrar, sämre hälsa och mindre 

ekonomiska resurser än de barn som lever med två orginalföräldrar. Låftman understryker att 

vara ensamstående inte betyder att personen har några inneboende egenskaper som är 

negativa för barns utveckling. Det är istället hushållets lägre resurser som blir ett hinder för 

barnen (Låftman, 2009, s. 129).  

 

Att hushållens resurser skulle vara huvudorsaken till skillnaden mellan barn till ensamstående 

föräldrar och barn med sammanboende föräldrar finner inte stöd hos Turunen (2013, s. 33). 

Det är istället den ogynnsamma känslomässiga relationen mellan barnet och föräldrarna som 

är huvudsaken till att barn till ensamstående och barn med styvföräldrar uppger lägre trivsel. 

Den ekonomiska situationen påverkar bara livssituationen till viss del. Flickor i tonåren 

uppgav att det var ekonomiska orsaker som minskade deras välbefinnande. Trots det faktum 

att barn till ensamstående fäder och familjeformen orginalfar med styvmamma rapporterade 

mer ansträngda relationer till de vuxna fanns det en grupp som skiljde sig från resten, flickor i 

åldern 13-15 år som levde med sin far. De rapporterade lägre psykosomatiskt välbefinnande 

än jämnåriga i andra familjeformer. De yngsta pojkarna som levde med en ensamstående far 

uppgav däremot högre värden för välbefinnande än de jämnåriga pojkar som levde med sina 
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båda föräldrar. Det kan bero på att de män som selekteras att vara ensamstående föräldrar är 

mer engagerade i sin fadersroll menar Turunen (a.a.).   

 

Tid och innehåll i relationen 

Räcker det med att träffa sitt barn efter skilsmässan för att upprätthålla en relation? Amato 

och Gilbreth (1999) undersöker genom en metastudie innehållet i relationerna mellan barn 

och fäder som inte bor med sina barn efter skilsmässa. Fyra varianter av relationer 

undersöktes, om underhåll betalades, hur ofta barn och far hade kontakt, känslomässig närhet 

och auktoritet. (Variabelns namn hade kunnat vara engagemang, då den mätte 

beteendemönster som om fadern lyssnade på sitt barn, gav råd, förklarade orsaker till regler, 

läxhjälp och hur överträdelser av regler bemöttes. Att gå på bio och gå ut och äta tillsammans 

räknades inte in i denna kategori.) Mellan de fäder som uppvisade fler auktoritära/engagerade 

beteenden och barn som hade bättre skolresultat och färre känslomässiga problem tolkades de 

statistiska sambanden som starka. Medan sambanden mellan beteendemönstret att träffa sitt 

barn och barnets skolframgångar tolkades som svaga. Att betala underhåll gav positivare 

effekter på barnet än att bara träffa sitt barn (Amato & Gilbreth, 1999).  

 

Det är motsägelsefulla resultat, hur en person kan upprätthålla en engagerad relation utan att 

träffas? Att träffas och göra det snabbt och ytligt leder troligen inte till en djupare relation, 

medan mer tid borde ge utrymme för mer innehåll i relationen. Det som kan vara orsaken till 

Amato och Gilbreths resultat är att de har blandat fäder som har skilt sig från barnets mor och 

de fäder som aldrig har bott tillsammans med barnet och den andra föräldern. Den första 

gruppen fäder kan ha haft starkare relationer till sina barn än de som aldrig har bott 

tillsammans. Samt att författarna inte kunnat redovisa hur mycket tid som är ”hur ofta barn 

och far träffas” då studien baseras på studier som har använt olika mått på tiden tillsammans. 

Nielsen (2013) hävdar att aktuella studier visar att hur mycket tid en frånskild pappa delar 

med sina barn tydligt påverkar kvalitén och styrkan på deras relation. Mer tid med pappa 

påverkar även andra företeelser positivt, så som ökad självkänsla, minskat drogmissbruk och 

färre beteendeproblem (a.a.). 

 

De ovan presenterade forskningsrapporterna visar egentligen inget konstigt, även om 

betoningarna kan skilja sig åt, det kostar pengar att ha barn, speciellt tonåringar, och det tar tid 

att utveckla en relation. Ämnet växelvisboende kan vara omdiskuterat i andra länder, och 
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forskningsstudierna kan ha använts för att argumentera både för och emot växelvisboende 

som i vissa länder kan vara en politiskt laddad fråga.  

Klasskamraters roll 

Upplevelsen av att vara omtyckt eller inte under skoltiden har betydelse för hälsa och 

livskvalitet senare i livet. Det framkommer i Almquist och Brännströms (2012) studie som 

visar att personers status i skolan påverkar hur deras vuxenliv blir i termer av arbetslöshet, 

mental hälsa och utbildning. De personer som uppgav att de hade varit populära i skolan hade 

en lägre risk för att bli arbetslösa. De hade dessutom högre utbildning och lägre risk för att 

drabbas av psykisk ohälsa. Studien påvisade att statusen i förhållande till klasskamrater har en 

självständig påverkan på resultaten utöver de familjerelaterade variablerna så som 

socialklasstillhörighet under barndomen, föräldrars inkomst, utbildning och mental hälsa. Det 

betyder att statusen en individ har under skoltiden spelade större roll för vuxenlivet än 

föräldrarnas socioekonomiska och utbildningsmässiga nivå (Almquist & Brännström, 2012).  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader mellan växelvisboende 

barnen och de som lever med en förälder i avseendet sociala relationer.  

Studien ska undersöka om de växelvisboende barnen har fler eller färre vänner i klassen, fler 

eller färre kompisar på besök och är på fler eller färre besök hos kompisar än barnen med ett 

hem. Vidare ska det undersökas om det finns någon skillnad i hur de växelvisboende kommer 

överens med sin mamma och pappa jämfört med de som lever med bara en förälder.  

Föräldrarna representerar det Bronfenbrenner kallar för mikrosystemet och tidigare forskning 

har funnit skillnader i kommunikation mellan de växelboende och de barn som bor i ett hem 

(Bjarnason & Arnarson, 2011; Nilsen, 2011) Om intervjupersonen har någon vän i klassen är 

även det en variabel på mikrosystemnivå. Skolkamraternas betydelse för livet även efter 

skoltiden finns återgett ovan i Almquist och Brännström (2012). Frågan om växelvisboende 

barn har svårt att behålla vänner har Kline et al. (1989) nuddat vid. Frågan hur ofta IP är 

hemma hos en kompis eller har kompisar hemma hos sig är att i teoretisk mening att vara med 

och skapa ett mesosystem. Precis som Kline (a.a.) kommer frågan ur en praktisk fundering, 

fungerar det lika bra att behålla vänner även om barnet byter bostad varannan vecka?  
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Hypotes 

Det är troligt att det finns flera orsaker som påverkar vän -och föräldrarelation utöver hur ett 

barn bor. Därför antas en nollhypotes, det är rimligt att tro att det inte finns någon skillnad 

mellan de växelvisboende barnen och de som inte är växelvisboende i deras sociala relationer.  

 

De skilda resultaten i den tidigare forskningen, gällande det allmänna välbefinnandet hos barn 

till skilda föräldrar, tyder på att det är olika företeelser och förutsättningar som påverkar 

barnens situation. Den sämre ekonomin är orsaken till de mindre gynnsamma förhållandena 

för barnen konstaterar Låftman (2009). Turunen (2013) däremot hävdar att resurserna bara 

delvis kan förklara skillnader och hänvisar till den känslomässiga relationen som det som 

starkast påverkar måendet hos barn. Låftman och Östberg (2006) är inne på samma linje när 

de pekar ut relationernas innehåll.  

Metod och data 

Data 

Datamaterialet i studien kommer från Barn-ULF, det är insamlat av SCB under åren 2001, 

2002 och 2003. Den ursprungliga konstruktionen är gjord av forskare på Institutet för social 

forskning vid Stockholms Universitet, vars undersökning om vuxna svenskarnas 

levnadsvillkor, levnadsnivå undersökningen, (LNU) har gjorts sedan 1968. År 2000 tillkom 

en del i undersökningen där barnen, till de som ingick i urvalet, själva fick svara på frågor om 

sin tillvaro. Barnen var i åldrarna 10-18 år och bodde hemma vid tidpunkten för 

undersökningen. Intervjuerna skedde samtidigt som den vuxne intervjuades, barnet var ensam 

med svarsenkäten och en cd-spelare som läste upp frågorna. Sedan lämnade barnet in sin 

enkät i ett kuvert till intervjuaren direkt. 85 procent av barnen som bodde hemma svarade 

noggrant på frågorna. (Jonsson, Östberg och Brolin-Låftman, 2001) Eftersom 

tillvägagångssättet blev en framgång för LNU, kom SCB att använda metoden i sina 

undersökningar och det är därifrån datamaterialet i denna undersökning kommer ifrån.  
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Urval 

I denna studie var det totalt 4084 barn som deltog. 3003 togs bort för att de har föräldrar som 

inte är skilda eller aldrig har varit tillsammans. 118 svarande som hade växelvisboende men 

inte halva tiden, eller saknade svar, har tagits bort för tydlighetens skull. Vidare har 58 

svarande som inte uppgett något svar på beroendevariabeln om hur de kommer överens med 

sin pappa eller mamma tagits bort. Vidare togs den grupp som uppgav att de inte hade någon 

far bort. Den gruppen togs bort på grund av den oklarhet som den gruppen utgjorde, vissa av 

de svarande hade ingen far, vissa uppger i andra frågor att de har en far. Dessutom är gruppen 

på 47 personer för stor för att alla 47 verkligen ska vara utan far, det är troligt att det är ett 

missförstånd och således ett internt bortfall. Det leder till ett urval på 861 svarande. 

En brist i materialet, som blir en brist i denna studie, är att det inte förekommer familjer som 

har haft sin vårdnadsfråga i domstol. Det kan vara så att detta ger en sned effekt på frågan om 

hur IP kommer överens med föräldrarna. Det är inte säkert att resultatet hade sett ut som det 

gör nu, med cirka 90 procent av de svarande som svarat kommer ”mycket bra” eller ”ganska 

bra” överens med mamma/pappa.  

En förtjänst som är värd att lyftas fram är just det att det är barnen själva som har svarat på 

frågorna. Författarna till beskrivningen av Barn-ULF sammanfattar varför barnens egna 

beskrivningar av sin verklighet är viktig:  

”Barndomen och ungdomen ses ibland som ett tillfälligt och övergående tillstånd, men de villkor som råder 

under tiden har förstås ett värde i sig. En barndom präglad av goda levnadsförhållanden är en god sak under den 

tid den varar och har betydande värden helt utöver de eventuella positiva psykologiska, utbildningsmässiga eller 

fysiologiska konsekvenser den kan ha senare i livet.”  

(Jonsson, Östberg och Brolin-Låftman, 2001, s. 35) 

 

Kausaliteten i denna undersökning kan diskuteras, det finns inget sätt att veta om 

kompisrelationerna kom till före eller efter IPs föräldrar skiljde sig och en del av de 

undersökta barnen fick ett växelvisboende. Tidsordningen skulle ju kunna tänkas påverka 

resultatet, vi vet ju inte om barnet fick vänner först och sedan blev växelvisboende. När 

barnen blev växelvisboende ingår inte i studien. Bor barnen på ett ställe på grund av dåliga 

relationer till föräldrarna eller på grund av föräldrarnas skilsmässa/tvist? Det skulle kunna 

påverka hur barnet kommer överens med mamma eller pappa. Föräldrarnas skilsmässa är en 

händelse som skulle kunna förändra en föräldra-barnrelation, därmed finns utrymme för att 
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relationerna mellan barn och förälder både kan bli bättre och sämre av en skilsmässa. Denna 

undersökning får acceptera att det ”inte existerar monokausala samband i 

samhällsvetenskapen och eftersom man i praktiken aldrig kan fånga in och mäta alla orsaker 

till ett fenomen i en modell.” (Djurfeldt, 2011, s. 57) (Djurfeldts kursivering.) Hur långt det är 

mellan föräldrarna kan spela in i frågan om hur ofta IP är hemma hos kompisar eller har 

kompisar hemma. Det är dessutom en fråga som spelar större roll för de yngre barnen som 

inte på egen hand kan resa längre sträckor.   

Beskrivning av bakgrundsvariabler 

Variablerna som används till analyserna är kön, pojke är kodad som 1. Föräldrars inkomst är 

med för att växelvisboende är förknippat med extra kostnader, större lägenhet, extra kläder 

och extra fritidsutrustning till exempel. Föräldrarnas yrke spelar roll för hur förutsättningarna 

för föräldrarnas möjligheter att ordna växelvisboende. En förälder med ett fritt yrke eller 

högre tjänsteman har större möjligheter att styra sin tid än vad en förälder med timanställning 

eller skiftarbete har, vilket skulle kunna påverka möjligheterna att ha växelvisboende. Antalet 

syskon kan också tänkas inverka på förutsättningarna för växelvisboende, det kan tänkas att 

det är lättare att ha växelvisboende om barnen är färre. Enligt SCB (2014) ordnar äldre 

föräldrar oftare växelvisboende än yngre föräldrar och yngre barn har oftare växelvisboende. 

Samt att det är vanligast att barn bor med mamma efter en skilsmässa och att föräldrar födda i 

Sverige oftare har växelvisboende än föräldrar födda i Europa eller utom Europa (SCB, 2014). 

Det är ca tio år mellan datainsamlingarna för denna studie och SCBs, jag tror inte att 

förutsättningarna har förändrats under de tio åren så jag väljer att ta med dessa i studien.     

Undersökningsvariabler 

Undersökningsvariablerna som använts i denna studie fokuserar på de sociala relationerna i 

familjen och i skolan, samtliga beroendevariabler är på ordinalskalenivå. Frågan om hur ofta 

IP har kompisar hemma på besök hade flest svar på alternativet ”Flera gånger i veckan”. 

Likaså, frågan om hur ofta IP är hemma hos kompisar, var det vanligaste svaret ”Flera gånger 

i veckan”. Dessa besöksfrågor beskriver mesosystem ur Bronfenbrenners teori. Hur många 

nära vänner IP har i skolan gav det vanligaste svaret ”Ja, tre eller flera”. Kompisfrågan är en 

variabel som beskriver ett mikrosystem mellan IP och dennes relation till var och en av sina 

kompisar.  

Barnens relation till sina föräldrar undersöktes visa frågorna om hur väl intervjupersonen 

kommer överens med sin mamma och pappa, notera att här avses original förälder och inte 
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styvförälder. Svarsalternativen för underökningsvariablerna var uppdelade i fem 

svarsalternativ, utom nära vän i klassen, som hade fyra svarsalternativ. Till analyserna i 

korstabellform dikotomiserades svarsalternativen. Att ha kompisar hemma på besök och att 

vara hemma hos en kompis kodades så att varje dag i veckan, flera dagar i veckan och en dag 

i veckan slogs ihop till en kategori och resten; mer sällan och aldrig, slogs ihop till en egen 

svarskategori.  

Den gränsdragning som dikotomisering innebär är inte självklar. Dikotomiseringen i de två 

kompisbesök variablerna gjordes utifrån att en gång i veckan visar på en regelbundenhet och 

passar därför ihop med flera gånger i veckan och varje dag i veckan. Att komma överens med 

pappa och mamma mycket bra eller ganska bra slogs ihop till en kategori och att komma 

överens med mamma och pappa så där, ganska dåligt och mycket dåligt slogs ihop till en egen 

kategori.  
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

Tabell 1. Kontrollvariabler, frekvens och andel i procent 

     

Kontrollvariabler  Antal procent   

Växelvisboende  290 33,7  

Inte växelvisboende  571 66,3  

Pojke 

Flicka 

 443 

418 

51,5 

48,5 

 

Förälder född      

Inom Sverige eller Norden  810 94,1  

Inom eller utom Europa  51 5,9  

Förälders inkomstkategori     

Lägsta 25 %  212 24,6   

Medel 50 % 

Högsta 25 % 

 441 

208 

51,2 

24,2 

 

Förälders ålder     

Upp till 35  152 17,7  

36-40  213 24,7  

41-45  264 30,7  

Över 45  232 26,9  

Familjetyp     

Bor med enbart mor  295 34,3  

Bor med enbart far  137 15,9  
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Mor och styvförälder 

Far och styvförälder 

Antal syskon 

Inget syskon 

Ett syskon 

Två syskon 

Tre syskon 

Förälders yrke 

Högre tjänsteman 

Lägre tjänsteman 

Företagare/jordbrukare 

Arbetare 

Okänt 

 339 

90 

 

177 

327 

250 

107 

 

116 

305 

73 

303 

64 

39,4 

10,5 

 

20,6 

38,0 

29,0 

12,4 

 

13,5 

35,4 

8,5 

35,2 

7,4 

 

n  861   

 

I detta material har alla tillfrågade barn skilda föräldrar. Bakgrundsvariablerna består av 

följande: Växelvisboende 290 barn och 571 barn har inte växelvisboende. Könsfördelning är 

443 pojkar och 418 flickor. De flesta hade ett syskon, 327 barn, och lever med sin mor och en 

styvförälder (339). Observera att de olika kategorierna för variabeln familjetyp inte säger 

något om barnen har växelvisboende eller inte, ett barn kan bo med mamma och styvförälder 

och samtidigt vara växelvisboende. Föräldrarnas ålder var jämnt fördelad men den vanligaste 

kategorin var mellan 41- 45 år. 810 av barnen hade minst en förälder född i Sverige eller 

Norden. De vanligaste yrkeskategorierna var lägre/medel tjänstemän och arbetare. 

Inkomstvariabeln går inte att generalisera utanför denna studie, utan är bara representativt för 

detta urval.  
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Tabell 2 Undersökningsvariabler  

    

Undersökningsvariabler Antal procent   

Ha kompisar hemma 

Varje dag 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

66 

375 

196 

201 

23 

 

7,7 

43,6 

22,8 

23,3 

2,7 

 

 

 

Vara hos kompisar    

Varje dag 

Flera dagar/vecka 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

Nära vän i klassen 

60 

375 

196 

201 

23 

7,0  

43,6 

22,8 

23,3 

2,7 

 

 

Nej, ingen 62 7,2  

Ja, en  150 17,4  

Ja, två 167 19,4  

Ja, tre eller fler 

Överens med mamma 

482 56,0  

Mycket bra 451 52,4  

Ganska bra 303 35,2  

Så där 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

89 

15 

3 

10,3 

1,7 

0,3 
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Överens med pappa 

Mycket bra 

Ganska bra 

Så där 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

 

415 

287 

106 

29 

24 

 

48,2 

33,3 

12,3 

3,4 

2,8 

 

 

 

 

 

n 861   

 

Hur många nära vänner IP har i skolan gav det vanligaste svaret ”Ja, tre eller flera”. 

Kompisfrågan är en variabel som beskriver ett mikrosystem mellan IP och dennes relation till 

var och en av sina kompisar. Medan kompisbesök variablerna bildar det Bronfenbrenner 

kallar mesosystem.  

Barnens relation till sina föräldrar undersöktes visa frågorna om hur väl intervjupersonen 

kommer överens med sin mamma och pappa, notera att här avses original förälder och inte 

styvförälder. Det vanligaste svaret på den frågan var ”mycket bra”, överens med mamma 52,4 

procentenheter och mycket bra överens med pappa 48,2 procent av de svarande. 

Föräldrafrågorna illustrerar det teoretiska begreppet mikrosystem.    

Då växelvisboende eller inte växelvisboende är en binär variabel har jag valt att använda 

logistisk regressionsanalys. Regressionsanalyserna tolkas med hjälp av oddskvoter, de visar 

den procentuella förändringen i oddset (för att en händelse ska hända) som uppkommer när 

det blir en beståndsdels förändring i den oberoende variabeln när de andra variablerna hålls 

konstanta. (Edling och Hedström, 2011, s. 184)  

Oddskvoter, som beskrivs ovan, som är större än 1, pekar på ett positivt samband och tvärtom 

för de oddskvoter som är mindre än 1. Nagelkerkes R
2
 har använts som mått på hur väl de 

valda variablerna hänger ihop med företeelsen sociala relationer. I Nagelkerkes R
2
 betyder ett 

högre värde att valda variabler förklarar en större del av utfallet (Barmark & Djurfeldt, 2000, 

s. 131-132). 
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Tabell 3. Multivariat regressionsanalys  

Beroendevariabler: sociala relationer och oberoende variabler: 

växelvisboende och bakgrundsvariabler 

 Ha tre eller fler 

vänner i klassen   

Ha kompisar hemma Hos kompis varje v bra överens far bra överens mor 

 Oddskvot P värde Oddskvot P värde  Oddskvot P värde Oddskvot P värde Oddskvot P värde 

Växelvis 1,040 0,817 1,327 0,149 1,185 0,464 2,731 0,000 2,807 0,000 

pojke 0,908 0,126 1,128 0,451 0,723 0,084 1,033 0,861 0,830 0,386 

Förälder ålder           

upp till 35 0,972 0,902  1,223 0,450 1,095 0,771 0,444 0,008 0,767 0,408 

36-40 år 1,142 0,500 0,933 0,753 0,906 0,705 0,625 0,086 1,992 0,038 

över 45 år 0,725 0,087 0,905 0,639 0,872 0,587 0,676 0,132 1,490 0,167 

Referenskategori: föräldrar 41- 45 år 

Förälder yrke           

Hög tjänst 1,005 0,983 0,845 0,518 1,398 0,300 1,868 0,082 1,378 0,419 

företagare 1,303 0,336 1,803 0,095 2,194 0,071 0,977 0,950 1,001 0,999 

Arbetare 1,411 0,037 0,988 0,949 1,122 0,591 0,742 0,151 0,772 0,291 

Referenskategori: medel- och låg tjänsteman 

Förälders 

inkomst 

          

Lägsta 25 % 0,963 0,834 0,978 0,911 0,918 0,719 0,835 0,423 0,866 0,590 

Högsta 25 %   1,465 0,040 0,717 1,250 0,915 0,717 0,321 0,716 0,758 0,321 

Referenskategori: De 50 % med medelinkomst 

Antal syskon           

Inget syskon 0,912 0,640 1,127 0,602 0,990 0,971 0,994 0,980 1,071 0,808 

Två syskon 0,787 0,173 0,859 0,446 0,745 0,201 1,774 0,020 2,089 0,010 

Tre syskon 1,015 0,953 0,588 0,048 0,782 0,447 1,206 0,531 1,978 0,076 

Referenskategori: Barn med ett syskon 

Familjeform           

Bo med far 1,060 0,802 0,829 0,476 0,827 0,528 2,480 0,016 0,424 0,013 

Mor o. styvför 1,192 0,347 1,363 0,152 1,286 0,323 1,052 0,829 0,662 0,157 

Far o. styvför 0,802 0,414 0,538 0,031 0,674 0,245 1,199 0,641 0,479 0,089 

Referenskategori: Barn som bor med mor 

Förälder född           

I Sv el. norden 1,026 0,933 1,589 0,145 1,641 0,168 1,728 0,119 0,790 0,642 

Barnets ålder           

13-15 år 0,833 0,287 1,086 0,670 1,124 0,600 0,660 0,072 1,074 0,787 

16-18 år 0,666 0,034 1,007 0,976 1,372 0,223 0,758 0,284 1,147 0,645 

Referens: Barn i åldrarna 10-12 år 

Constant  1,772 0,818 1,405 0,464 4,640 0,005 3,208 0,030 9,130 0,001 

Nagelkerke R2  0,044    0,049  0,038  0,129  0,093  

 

Resultatet av den multivariata regressionsanalysen i tabell tre visar att relationerna till 

kompisarna inte påverkas negativt av att barnen bor växelvis, det finns ingen signifikant 

skillnad på kompisvariablerna mellan de växelvisboende och de inte växelvisboende.  
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Barnen till arbetare har 141 % högre odds för att ha fler än tre vänner i klassen än 

referenskategorin barn till låg- eller medeltjänsteman. Barnen till de föräldrarna i studien med 

de högsta inkomsterna hade 146 % högre odds att ha fler vänner än tre i klassen än barnen till 

referenskategorin med medelinkomster. Medan den äldsta åldersgruppen av barn, 16-18 hade 

66 % lägre odds för att ha tre eller fler nära vänner i klassen jämfört med referenskategorin 

10-12 åringar. En grupp hade 54 % lägre odds för att ha kompisar hemma på besök, gruppen 

som bor med far och styvförälder. Referenskategorin är för familjetyp, de som bor med 

mamma (som inte har gift om sig eller bor ihop med en ny partner). De ovan nämnda oddsen 

är signifikanta på 5 % nivån. Nagelkerkes R
2 

är lågt och mellan 0,038 och 0,049.   

 

De växelvisboende barnen skiljde sig från de icke växelvisboende vad det gäller att komma 

överens med pappa och mamma. De växelvisboende hade 273 % högre odds att komma 

mycket bra eller ganska bra överens med sin pappa och 280 % högre odds för att komma 

överens med mamma på samma sätt. Överens med pappa och mamma variablerna är 

signifikanta på 0,1 % nivån.  

 

Däremot har barnen med föräldrar under 35 år 44 % lägre odds för att komma mycket bra 

eller ganska bra överens med sin pappa jämfört med referenskategorin barn till föräldrar 41- 

45 år gamla. Barn med två syskon har 177 % högre odds för att komma mycket eller ganska 

bra överens med pappa jämfört med de som har ett syskon. De barn som bor med sin far (som 

inte har gift om sig eller bor ihop med någon) har 248 % högre odds för att komma bra eller 

ganska bra överens med sin pappa jämfört med referenskategorin som är de som bor med sin 

mamma. De ovan beskrivna syskon och föräldravariablerna är signifikant på 5 % nivån.  

 

För komma överens med mamma ser resultatet liknande ut, med den skillnaden att de som bor 

med pappa och styvförälder har 42 % lägre odds för att komma mycket bra eller ganska bra 

överens med mamma. Två syskon har 209 % högre odds att komma överens med mamma än 

de med ett syskon. Även här är signifikansnivån 5 %. 

 

Nagelkerke R
2 

för pappamodellen är 0,129 och för mammamodellen 0,093.  
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Analys 

Tabell tre visar att det inte finns någon skillnad mellan de barn som lever växelvis och de som 

inte gör det, i fråga om vänskapsrelationerna vare sig det gäller mikrosystem eller 

mesosystem. Det leder till att nollhypotesen antas angående de olika kompisvariablerna. 

Vänner och besök hemma hos vänner är utvecklande enligt Bronfenbrenners (1979) mening, 

att möta andra miljöer än hemmiljön och andra vuxna, ger tillfällen att förstå att det finns 

andra mesosystem en ens egna, vilket leder till en större förståelse av omvärlden (a.a. s.10). 

Så det verkar inte vara hämmande för utvecklingen ur meso- och mikrosystem synpunkt att bo 

växelvis hos sina föräldrar. Mikrosystemet finns representerat av vänner i klassen och överens 

med pappa och mamma medan mesosystemet skapas när kompisar är hemma hos varandra.  

 

Kline et al. (1989) behöver inte oroa sig, det går att behålla kompisar även om man har 

växelvisboende. Det är antagligen så att om det går att ordna växelvisboende så görs det inom 

rimligt avstånd ifrån skola, och vännerna, för det går inte att gå i två skolor.  

 

Att ha vänner i klassen kan ge trygghet och självkänsla för barnet i skolan. Bronfenbrenner 

framför att det inte går att se direkt på en person hur den skapar sin verklighet, utan det kan 

bara förstås utifrån hur barnet beter sig i aktivitet och i relation med andra. Beteende både 

muntligt och fysiskt, roller och relationer är grundstenarna i mikrosystemet (a.a. s. 11). Därför 

är vänner i skolan viktiga, visst kan barnen ha vänner i andra miljöer men skolan är där 

barnen är mest, så det är en viktig miljö.  

 

De äldre barnen 16-18 åringarna är den grupp som skiljer sig från referenskategorin 10-12 

åringar, de har lägre trolighet att ha tre eller fler nära vänner i klassen (66 %) signifikant på 5 

% nivån. Det är rimligt med tanke på att äldre barn har skaffat sig kompisar innan gymnasiet, 

i sin gamla klass eller inom fritidsaktiviteterna. Barn till arbetare däremot har högre trolighet 

för att tre eller fler nära vänner i klassen jämfört med referenskategorin barn till låg-eller 

mellantjänstemän (41 %) även detta signifikant på 5 % nivån. Det skulle kunna bero på att 

barn till arbetare har sitt sociala nätverk mer koncentrerad till närmiljön och skolan. Medan 

barnen till tjänstemännen kan ha mer organiserad fritidsverksamhet utanför skola och 

närområde. Varför barnen till föräldrarna med den högsta inkomsten har högre odds för att ha 
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tre nära vänner i klassen är inte lika lätt att förklara. Jag antar att med pengar följer status och 

det ger fler vänner, eller uppfattningen om fler vänner.  

 

Barn som har tre syskon har lägre trolighet för att ta hem kompisar än referensgruppen ett 

syskon. (58 %) signifikant på 5 % nivån, kan vara ett utslag av att det kanske är trångt 

hemma? De barn som bor med far och styvförälder har även de en lägre trolighet (54 %, 

signifikant på 5 % nivån) för att ha kompisar hemma hos sig än referensgruppen barn som bor 

med mor. Selekteringen av de fäder (Turunen, 2013, s. 33) som har sina barn hos sig behöver 

inte ske av positiva orsaker alla gånger. Det kan vara så att extra ordinära orsaker gör att 

mamma inte kan ta hand om sitt barn och att barnet av tvång mer än lust bor hos pappa med 

ny partner. Detta skulle kunna vara en av orsakerna till att de som bor med pappa och 

styvförälder har lägre trolighet för att ta hem kompisar men inte för att hälsa på hos kompisar. 

 

Nagelkerke för de tre kompisvariablerna är lågt, mellan 0,038 och 0,049, det tyder på att det 

saknas viktig information i modellen.  

 

Mesosystemet, som besöksvariablerna beskriver, viktigaste funktion är att det förmedlar 

information (a.a. s. 216). Ett exempel skulle kunna vara att om barnen besöker varandra så 

ökar chansen att föräldrarna till barnen har kontakt med varandra och kan på så vis få 

information om vad som hänt i skolan från en annan källa än sitt eget barn. Vilket kan vara 

avgörande för förälderns förståelse för vad som händer i skolan.  

 

Hur barnet uppger att hen kommer överens med mamma och pappa skiljer sig från 

kompisvariablerna, här får vi förkasta nollhypotesen. Det är mer troligt (271 % högre odds 

signifikant på 0,1 % nivån) att barnen med växelvisboende kommer mycket eller ganska bra 

överens med pappa jämfört med de barn som bor med en förälder. Att ha två syskon (177 % 

högre odds jämfört med referenskategori: ha ett syskon) och att bo med pappa (som inte gift 

om sig eller flyttat ihop med någon) har också positiv effekt (248 % högre odds) på relationen 

till pappa jämfört med referenskategorin bo med mamma. Medan barn till föräldrar som är 

yngre än 35 år har 44 % lägre trolighet för komma bra överens med pappa (Signifikant på 5 % 

nivån.)  

 

Mammamodellen visar att det är 280 % högre odds för att komma mycket bra eller ganska bra 

med sin mor om barnet är växelvisboende jämfört med de barn som bor med en förälder. 
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Signifikant på 0,1 % nivån. Även i denna modell finns skillnader för de med två syskon 

jämfört med att ha ett syskon (209 % högre odds) för hur troligt det är att komma överens 

med mamma. Flera syskon skulle kunna indikera att föräldrarna är mer familjeinriktade i sin 

livstil och därmed skapar ett gynnsamt familjeliv. Medan de som bor med far har lägre 

trolighet för att komma överens med sin mor med 42 % än de som bor med sin mor. Det kan 

ju bero på en konflikt med mamma som gör att barnet just bor hos sin pappa. De båda sista 

variablerna är signifikanta på 5 % nivån.  

 

Bronfenbrenner beskriver, att relationerna och samspelet inom mikrosystemen är omfångsrika 

och komplexa (a.a. s.7) De växelvisboende barnen verkar kunna få behålla och utveckla 

relationerna och samspelet med sina föräldrar i större utsträckning än de barn som bor med en 

förälder. För att en förälder ska kunna fungera som förälder beror det på vilken form av stöd 

föräldern får från andra miljöer (a.a. s.7) Det är inte orimligt att föräldrarna i denna studie har 

bra stöd kanske till och med från varandra eftersom ingen i materialet har varit i domstol 

angående skilsmässan.  

 

Att det finns en samvariation mellan förälders yrke och förälders inkomst är inte förvånande. 

Föräldrarnas yrke och inkomst påverkar deras förutsättningar att ordna växelvisboende därför 

kan yrke- eller inkomstvariablerna inte tas bort ur modellen. Det skulle leda till att modellen 

saknade viktiga variabler, och därmed skulle modellen vara felspecificerad. Vilket Edling och 

Hedström (2009, s.148) hävdar är ett allvarligare problem än den negativa effekt 

multikollineariteten har på skattningarna. Dock är inte multikollineariteten stor, Variance 

Inflation Factors (VIF) är under 1,6 vilket är under 2,5 som används som gräns för att 

samvariationen leder till att signifikansen kan ifrågasättas (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 

114).  

Interaktionseffekter på barnets ålder och växelvisboende skulle ju kunna förekomma med 

tanke på att yngre barn oftare har växelvisboende (SCB, 2014). Interaktionseffekt är 

undersökt och ingen interaktionseffekt är funnen.  
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Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan de växelvisboende barnen och 

de barn som bor med en förälder efter skilsmässan. Resultatet från denna studie visar inga 

skillnader mellan växelvisboende barn och deras kompisrelationer. Resultatet visar att ingen 

av grupperna saknar det Bronfenbrenners kallar mesosystem (variablerna som visar hur ofta 

IP är på besök hos en kompis eller hur ofta en kompis är hemma hos IP). Mesosystemens roll 

i barns utveckling består i att möten och relationer utanför familjen. Dessa möten är viktiga ur 

utvecklingssynpunkt på så vis att erfarenheterna av möten med nya människor och miljöer har 

en förmåga att stanna kvar i medvetandet och kan användas senare i livet.  

 

Likaså är det ingen skillnad i hur många nära vänner de växelvisboende barnen har i sin klass. 

Enligt Almquist och Brännström, (2012) är kompisar under skolåren är viktigare än vad man 

kan tro. Även här finner jag ingen skillnad mellan de växelvisboende barnen och de som bor 

med en förälder. Det ska enligt Almquist och Brännström (a.a.) bl.a. ge minskad risk för 

psykisk ohälsa och arbetslöshet att ha haft vänner under skolåren.  

 

Att kompisvariablerna inte visade något statistiskt signifikant samband med huruvida IP var 

växelvisboende eller inte, visar troligen att ens förmåga att skapa och behålla vänskapsband 

inte förändras av att hen bor växelvis hos mamma och pappa. I det här materialet i alla fall, 

jag kan tänka mig att om en likande undersökning gjordes med en övervikt av barn i 

glesbygden kunde resultatet bli annorlunda av geografiska skäl.   

 

Det visade sig vara skillnad i mikrosystemen mellan de växelvisboende barnen och deras 

föräldrar, främst papporna och barnen verkade åtnjuta en mycket bra eller ganska bra relation. 

Liknande resultatet återfinns i studier om fäders minskade risk för svag kommunikation, goda 

självskattade uppgifter om välbefinnande och att växelvisboende barn i högre grad använder 

båda sina föräldrar till känslomässigt stöd (Bauserman, 2002; Nielsen, 2011; Turunen, 2013; 

Låftman et al., 2014) Resultatet kan komma ur det faktum att desto mer tid med pappa ökar 

kvalitén på relationen pappa- barn som Nielsen (2014) påpekar.  
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Eller så är det så att tiden tillsammans med barnen blir mer koncentrerad när föräldrarna har 

halva tiden var. Att det finns ett element av att inte ta tiden med sina barn för given när barnen 

inte finns hemma hela tiden. Vilket i sin tur skulle kunna leda till en stabilare relation.  

 

Själv tror jag att resultatet kan vara en effekt av att kvinnor och män lägger ned olika mycket 

tid i hushållsarbete och i tillvaron med sina barn. När tiden delas 50/50 så får helt enkelt 

fäderna tillgång till barnens vardag och dess glädjeämnen och bekymmer lika mycket som 

mammorna. Vilket kan vara tänkvärt för de familjer som fortfarande är intakta.  

 

Även om datamaterialets ålder förtar en del av dess generaliserbarhet, är det positivt att 

vänskapsrelationerna inte blir påverkade av växelvisboende, och att relationerna till 

föräldrarna inte blir sämre, med tanke på att växelvisboende är en företeelse som ökar.  

Förslag till fortsatt forskning 

Vad har familjerätten inom socialtjänsten och domstolarna för syn på växelvisboende idag? 

Det skulle kunna vara en forskningsfråga, då de instanserna kan ha makt att påverka ”utfallet” 

av en skilsmässa. Föräldrabalken talar om barnets bästa, men är det kanske också så att det är 

till föräldrarnas bästa att få träffa sina barn varannan vecka? Den ömsesidighet som 

Bronfenbrenner beskriver gör något med föräldern också, det kan nog kännas tryggare även 

för föräldrar att få träffa sitt barn varannan vecka.  

 

Vad är minimikravet på föräldrarnas kommunikation för att växelvisboende ska fungera? Vad 

har de som får det att fungera som de som inte får det att fungera har? Det kan vara både en 

kvalitativ och kvantitativ frågeställning. Inkomst och yrkessituation har tagits upp som 

bidragande faktorer, men jag kan tänka mig andra, kvalitativa förutsättningar som gör att vissa 

föräldrar kan ordna växelvisboende trots skiftarbete och lägre inkomster. Tillit till sin före 

detta partner och attityden till föräldraskapet t.ex. Den förälder som inte tycker att den är 

förälder den vecka denne inte har barnen boende hos sig kan bli svår att samarbeta med. Att 

dessutom lägga till styvföräldrar till ekvationen kan nog göra att det ordentligt med tillit och 

kommunikationsförmåga mellan föräldrarna.   

 

Tidens roll för att skapa relationer mellan föräldrar och barn verkar ju självklar, men var går 

gränsen? Hade resultatet blivit det samma om urvalet av växelvisboende barn hade haft 45/55 

eller 30/70 av tiden med mamma eller pappa? Är det mängden tid eller graden av engagemang 
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i föräldraskapet som spelar roll, går de att skilja åt? Det kan låta som om att sociologins 

område är lämnad för psykologin i fråga om tid och engagerat beteende, som kan uppfattas 

som helt individuella frågor. Den risken är liten med tanke på att hälften av de som skiljer sig 

numera ordnar växelvis boende för sina barn, är det något som påverkar en ansenlig del av 

barnen som växer upp idag, och är därmed en företeelse i det moderna samhället.   
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