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Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie var att jämföra stressupplevelsen hos unga kvinnor som har 
bott i växelvis boende med unga kvinnor som har bott i kärnfamilj. Två fokusgruppsintervjuer 
genomfördes där sammanlagt tio kvinnor medverkade i åldern 16-20 år. Med hjälp av en 
intervjuguide, som innehöll frågeställningar vilka behandlade begreppet stress, upplevelsen av 
kvinnornas vardag och boendeform samt kvinnornas kontakt med föräldrar, syskon, släkt och 
vänner, besvarades frågeställningarna. Utgångspunkten för analysen har förutom tidigare 
forskning varit Aaron Antonovskys teori KASAM vilket ansågs relevant då känslan av 
sammanhang grundläggs i barndomen och fokuserar på god hälsa. Resultatet visade bland 
annat att de unga kvinnorna vilka hade bott i kärnfamilj endast gav uttryck för en 
skolrelaterad stress medan kvinnorna med erfarenhet från ett växelvis boende uppgav att deras 
stress var kopplad till både boendeform, fritid och föräldrarelationen.  Studiens slutsats var att 
dessa kvinnor upplevde fler stressfaktorer i sin omgivning, där framförallt föräldrarnas 
konfliktnivå och lojalitetskonflikten var avgörande. Därutöver framkom att syskonstödet 
kunde vara mer betydelsefullt än föräldrastödet för kvinnorna med erfarenhet av ett växelvis 
boende.  
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Abstract 
 

The main objective in this study was to examine if womens’ experience of stress differs 
depending on their form of living, core family as compared to living alternatingly with mother 
and father. The method chosen was focus group interviews with two groups with ten young 
women in the age of 16 to 20 years. The interviews were designed to elicit a discussion on the 
topics given in the interview schedule. This schedule contined questions about the concept of 
stress, how the participants experienced their form living and contact with parents, siblings, 
relatives and friends. The starting point of the analysis has, among other research, been 
Antonovskys theory of KASAM. The theory was considered to be relevant because the basic 
idea in the theory is that the founding of “a sense of coherence” develops during childhood 
and focuses on good health during this period. The results showed, among other things, that 
the informants in core families only expressed school related stress while the informants in the 
group alternating between the parents stated that their stress was more connected to their 
living arrangement, spare time and the relationship with their parents. Moreover, this group 
also expressed the conflicts between their parents and the sense of loyalty towards the parents 
as stressfull. In addition to that the study showed that support from siblings could be of more 
crucial importance compared to parental support for the young women in the “alternating 
living” group. To sum up, the conclusion of this study is that the women in the “alternating 
living” group experienced more stress factors in their surroundings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Young women, alternating living between the parents and stress.  



  

Förord 
 
Det har varit intressant och lärorikt att genomföra denna uppsats framförallt då vi fått 
möjlighet att lyssna och ta del av flera unga kvinnors erfarenheter. Därför vill vi först och 
främst tacka er kvinnor som deltog i våra gruppintervjuer. Tack vare att ni delgav oss era 
erfarenheter och åsikter blev denna studie möjlig. Vi önskar er allt gott i livet!   
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Eva Boman. Tack för att du funnits tillhands 
och delat med dig av din kunskap och gett oss många värdefulla råd under uppsatsens 
framväxt.  
 
Sist men inte minst vill tacka Björn, Filip, Viktor och Fredrik, våra familjer, för ett fantastiskt 
stöd och en stor förståelse för att uppsatsen tagit mycket tid i anspråk så här vid juletid. Ni är 
ovärderliga! 
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Inledning 
 
Vår studie har fokuserat på hur unga kvinnors upplevelse av stress skiljer sig åt beroende på 
deras boendeform, kärnfamilj jämfört med ett växelvis boende. Med växelvis boende avses att 
barnet, efter föräldrarnas separation, bor ungefär lika mycket hos både mamma och pappa. En 
mängd larmrapporter från massmedia pekar på att stress bland barn och ungdomar i Sverige 
ökar. Att dessa propåer stämmer har vi fått bekräftat i senaste forskning (McNamara, 2000; 
SOU, 2006:77). Bland annat visade det sig att barn och ungdomar upplever mer stress idag än 
för tjugo år sedan och att flickor mår sämst (Socialstyrelsen, 2007; SOU, 2006:77). Därutöver 
vet vi att många barn inte bor med båda sina föräldrar, en separation leder oftast till att barnen 
bor kvar hos sin mamma men i vissa fall blir lösningen ett växelvis boende (Johansson, 2003). 
Med tanke på den här utvecklingen ville vi undersöka, hur just unga kvinnor har upplevt sin 
vardag beroende på deras boendeform. Vi anser att det är av stor vikt att inhämta kunskap om 
dessa två fenomen då frågan kring barns boendesituation vid en skilsmässa många gånger är 
föremål för beslut och behandling inom vår profession.  
 
För att söka kunskap i det aktuella ämnet påbörjades i studiens initialläge en kartläggning 
efter tidigare forskning dels för att utarbeta en relevant forskningsfråga och dels för att 
motverka att utföra en studie som redan gjorts (Kvale, 1997; Silverman, 2006). Sökorden som 
användes var stress, ohälsa, skilsmässa, växelvis boende, ungdomar, young adults, youth och 

joint custody. Vi använde oss av universitetsbibliotekets databas DISA, den nationella 
biblioteksdatabasen LIBRIS, databasen EIRA samt Google. Därutöver har referenslistor från 
tidigare studier inom ämnet studerats för att hitta lämplig forskning. 
 

Bakgrund 
Stressbegreppet grundades 1936 av läkaren och forskaren Hans Selye (Selye, 1974). Han 
beskrev stressen som fysiologiska reaktioner till följd av ett visst stimuli. Dessa reaktioner 
hade förr till uppgift att förbereda individen för kamp eller flykt vid ett fysiskt hot. Selye 
betonade vikten av att stressen inte fick bli konstant, stress var ett nödvändigt försvar men 
kunde skada individen om det var aktiverat under en längre tid (Selye, 1974). Många av dessa 
tankegångar präglar stressforskningen än idag. Den senare forskningen kom dock att titta på 
dynamiken i stressupplevelsen där man tog hänsyn till individens olika förmågor att hantera 
situationen och såg individen som en aktiv aktör i sammanhanget (McNamara, 2002). Vidare 
diskuteras stress utifrån termer av positiv stress och negativ stress. Den första är 
ändamålsenlig och hjälper individen att klara utmaningar medan den andra är skadlig för 
människan då den successivt bryter ned individen vilket kan leda till psykisk och fysisk 
ohälsa (Barnombudsmannen, 2004; SOU, 2006:77). I Statens offentliga utredning från 2006 
framkommer att stressrelaterade symtom har ökat i hela befolkningen, mest uttalat är det i 
åldern 16-24 år (SOU, 2006:77). En oroande tendens menar Ellneby (1999) är att stress och 
stressrelaterade symtom sjunker allt längre ned i åldrarna och exempel på vanligt 
förekommande symtom hos barn är förstoppning, huvudvärk, sömnstörningar och 
nedstämdhet. Idag möter allt fler professionella barn som uppvisar dessa stressrelaterade 
symtom och beteenden. SOU (2006:77) hänvisar till en undersökning från Statistiska 
centralbyrån från 2006 angående unga kvinnors psykiska mående. Där påvisas en negativ 
utveckling av de rapporterade stressrelaterade symtomen. År 1989 uppgav 9 procent av 
deltagarna att de upplevde ångest, oro, ängslan, år 2005 var denna siffra uppe i 30 procent. 
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I många avseenden har den sociala välfärden i samhället ökat för våra unga, men ändå mår de 
inte bra (McNamara, 2000). McNamara lyfter fram ett flertal olika orsaker till den negativa 
utvecklingen. En av dem är den förändrade familjestrukturen vilket hon menar kan försvåra 
utvecklandet av ungdomarnas sociala identitet. I ljuset av McNamaras resonemang kan ses att 
år 2005 upplevde 47 000 barn i Sverige en separation mellan föräldrarna (SCB, 2006). Det 
finns flera sätt att lösa boendeformen för barnen efter en skilsmässa. Ett av dessa är växelvis 
boende, vilket har blivit vanligare för skilsmässobarn i Sverige. Åren 2003-2004 hade 20 
procent av skilsmässobarnen denna boendeform, det vill säga 104 000 barn (SCB, 2006). 
Oavsett lösningen av boendeformen vid en skilsmässa skall alltid barnets bästa vara 
utgångspunkten vilket regleras i ett flertal lagar. I föräldrabalken poängteras att barnens bästa 
alltid skall komma i främsta rummet vad det gäller vårdnad, boende och umgänge 
(Socialstyrelsen, 2006). Därutöver framhålls i barnkonventionen, artikel 18, att samhället 
skall sörja för att kontakten mellan båda föräldrarna blir så bra som möjligt 
(Utrikesdepartementet, 2006).   
 
Bäck–Wiklund (2003) beskriver hur synen på familjen har förändrats drastiskt under de 
senaste decennierna. Under 1970-talet fördes diskussioner om att den ”traditionella familjen”, 
i sin egentliga mening, skulle kunna dödförklaras. Individualiseringen och den kulturella 
mångfalden i Sverige samt kvinnans allt starkare roll på arbetsmarknaden anses ha bidragit till 
den förändrade familjestrukturen. Dessa aspekter har på olika sätt påverkat hur man ser på 
familjen och föräldrarollen, i vårt senmoderna samhälle. Trots detta är än idag den 
traditionella kärnfamiljen det vanligaste sättet att leva som familj (Bäck–Wiklund, 2003).  
   

Definition 
Vi har valt att arbeta efter följande definition av stress: 

 
”Stress eller negativ stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar en människa utsätts 

för och de resurser och den kompetens han eller hon har att klara av situationen” 

(Barnombudsmannen, 2004:9). 
 
Definitionen av växelvis boende är att barnet bor ungefär lika mycket hos både mamma och 
pappa och att boendet skall vara varaktigt (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Med kärnfamilj använder vi oss av SCB:s definition. 
 

”Familj med sammanboende föräldrar där alla hemmaboende barn är 

gemensamma (inkl. adoptivbarn)” 
(SCB, 2006:17). 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie var att jämföra stressupplevelsen hos unga kvinnor som har 
bott i växelvis boende med unga kvinnor som har bott i kärnfamilj.  
 
Frågeställningarna som avser att besvara vårt syfte är: 
1. Hur definierar de unga kvinnorna begreppet stress? 
2. Hur beskriver unga kvinnor sin vardag/boendeform? 
3. Hur beskriver de unga kvinnorna sin kontakt med föräldrar, syskon, släkt och vänner? 
4. Finns det något samband mellan de unga kvinnornas boendeform och deras upplevelse 

av stress? 
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Tidigare forskning 
 

Unga kvinnor och stress 
Forskning har historiskt sätt fokuserat på mäns upplevelse av stress och deras ohälsa. Det är 
först på senare år man intresserat sig för kvinnors erfarenheter. I samband med det har man 
upptäckt könsskillnader både i vad som orsakar stress och män och kvinnors sätt att reagerar 
på den (Währborg, 2002). Det finns en samstämmighet inom forskningen angående barn och 
ungdomars upplevelse av stress och det är att de mår sämre idag än för tjugo år sedan. Vidare 
upplever flickor en högre grad av stress och mer stressrelaterade symtom jämfört med pojkar 
(McNamara, 2000; SOU, 2006:77). I Socialstyrelsens lägesrapport om folkhälsa från 2006 
framkommer att flickors psykiska mående i åldern 15-24 år fortsätter att sjunka. Däremot har 
den psykiska hälsan hos både vuxna och skolbarn i stort förbättrats.  
 
När ungdomarna själva uppger vad som stressar dem mest visar forskningen otvivelaktigt på 
en och samma faktor, nämligen skolan (SOU, 2006:77). I många fall anges den vara den enda 
källan till stress. Förklaringen till denna entydighet uppges vara att skolan tar för mycket tid i 
anspråk där framför allt betygsjakten och att alltför många läxor bidrar till en kraftigt 
inskränkt fritid (SOU, 2006:77). I en enkätundersökning av Barnombudsmannen från 2004 
uppgav 80 procent av 400 respondenter, oberoende av kön, skolan som den största 
stressfaktorn. Ser vi däremot till den näst vanligaste stressfaktorn svarade flickorna dubbelt så 
ofta som pojkarna faktorer inom familjen. Ytterligare en infallsvinkel i denna fråga var vad 
som stressade i hemmiljön där det också framkom könsskillnader. Flickorna uppgav bråk i 

familjen och har för mycket ansvar hemma mer än dubbelt så ofta som pojkarna 
(Barnombudsmannen, 2004). Währborg (2002) redogör för den vuxna kvinnans källa till 
stress och även där beskrivs stressen ofta som relationsrelaterad. Faktorer inom hemmet och 
parrelationen visade sig vara en större stressfaktor för kvinnan jämfört med stress inom 
arbetslivet. Währborg (2002) hänvisade till en studie av Frankenhaeuser från 1980-talet där 
man mätte halten av stresshormonet noradrenalin hos män och kvinnor. Där framkom ett 
likartat mönster för båda könen under dagen men mannens stresshormon sjönk på kvällen 
medan det för kvinnan ökade och nådde sin högsta nivå vid åttatiden på kvällen.       
 
I Statens offentliga utredning (2006:77) framkom att många ungdomar uppgivit den stora 
valfriheten i samhället som en stressfaktor. I linje med detta beskriver Beck och Beck-
Gernsheim från 2002 (från Roman, 2003) att individualiseringen på intet sätt leder till fria val 
i livet utan tvärtom handlar om tvång för den enskilde. Människans egna handlingar får en allt 
större betydelse för hur deras liv gestaltar sig, som leder till att individen själv får bära 
skulden för sina eventuella misslyckanden. Beck och Beck-Garnsheim benämnde detta 
fenomen institutionaliserad individualism (Roman, 2003) då de menade att 
individualiseringen resulterar i att individen tvingas att göra vissa val.  
 
McNamara (2000) menar att ytterligare en förklaring till den ökade stressen är samhällets 
förändring till ett konsumtionssamhälle som i mångt och mycket riktar sig till de unga. I 
Statens offentliga utredning (2006:77) uppgav ungdomarna, och då främst flickorna, att de 
kände sig stressade av just media och reklam. I Barnombudsmannens (2004) undersökning 
framkom däremot att pojkarna, oftare än flickorna, kände krav från media i att ha rätt stil, rätt 
prylar och märken på kläder och föremål. Det kan alltså konstateras att viljan att passa in i 
kamratgruppen samspelar och har betydelse för barns stressupplevelse.  
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Reaktioner och symtom 

Barnombudsmannen (2004) redogör för att det finns olika åsikter om huruvida unga verkligen 
upplever stress eller om det är en följd av massmedias och vuxnas diskussioner. Dock menar 
Barnombudsmannen att barnens sätt att uttrycka stress och hur det då känns i kroppen bevisar 
att de har egna upplevelser av fenomenet. Ont i magen, huvudvärk, hjärtklappning och 
koncentrationssvårigheter var vanliga stressreaktioner som barn beskrev när de samtalade om 
stress. Ellneby (1999) delger erfarenheter från sitt arbete som specialpedagog. Hon menar att 
ett ändrat beteende hos den unge, till exempel retlighet, aggressivitet eller håglöshet, alltid 
skall ses som en varningssignal. McNamara (2000) menar i likhet med Ellneby (1999) att 
stress i förlängningen kan leda till fysiska reaktioner/sjukdomar till exempel förstoppning, 
diarré, astma, eksem och allergier. McNamara (2000) hänvisar till forskning som går ännu 
längre och pekar på att stroke, migrän, cancer och diabetes kan vara följder av långvarig stress 
då immunförsvaret försvagas hos personer som är stressade. 
 
Statens offentliga utredning (2006:77) redogör för stressymtom hos äldre ungdomar. Där 
beskrivs bland annat oro, ångest, trötthet och sömnsvårigheter som framträdande. Detta är 
symtom som visat sig öka i befolkningen i stort, främst i åldergruppen 16-24 år. Suicid anses 
vara den yttersta konsekvensen av långvarig stress. Självmord är i dagsläget den näst 
vanligaste dödsorsaken bland ungdomar. Vidare lyfter SOU rapporten fram faktumet att de 
fysiska konsekvenser stressen får för ungdomarna fortfarande är ganska outforskade, då 
stressen under dessa år inte hinner ge bestående men. 
 
McNamara (2000) framhåller att flickor tenderar att reagera med ångest och depression på 
långvarig stress medan pojkarna uppvisar ett mer utåtagerande beteende. Statens offentliga 
utredning (2006:77) diskuterar orsaker till könsskillnaderna och menar att förklaringen till att 
kvinnor rapporterar högre grad av stressymtom kan bero på deras förmåga att uttrycka känslor 
och symtom i större omfattning än män. Även Währborg (2002) diskuterar skillnaden i män 
och kvinnors upplevelse av stress. Han hänvisar till egna studieresultat och poängterar att det 
är kvinnornas upplevelse av maktlöshet, tidspress och plikttrogenhet som leder till en ökade 
stressupplevelse. Detta kopplar han samman med att kvinnor i högre utsträckning än män 
beskriver sig som empatiska, en känsla som har visat sig öka nivåerna av stresshormon i 
kroppen. I den bemärkelsen kan förmågan till empati, som ofta samvarierar med en känsla av 
maktlöshet, leda till ökad stress (Währborg, 2002).     
 
Aro, Hänninen och Paronen (1989) utförde en enkätundersökning på 2013 finska elever i 
åldrarna 14-16 år, vid tre olika tillfällen under en 17 månaders period. Syftet med studien var 
att undersöka betydelsen av socialt stöd och förekomsten av psykosomatiska symtom vid 
olika livshändelser. Där framkom att risken att utveckla psykosomatiska symtom var 
betydande hos de elever som saknade kamrat- och föräldrastöd vilket var speciellt avgörande 
vid svårare livshändelser. Aro m.fl. menar att ett bra socialt stöd skyddar den unge både i och 
mot stressfulla livshändelser. Deras studie visade även att ungdomar med bristfällig kontakt 
med en eller båda föräldrarna, i högre grad än andra, drabbades av psykosomatiska symtom. 
Detta resultat gällde både vid tiden för undersökningen och vid uppföljningen ett år senare 
(Aro m.fl., 1989). Därutöver påtalar McNamara (2000) att flickor är mer beroende än pojkar 
av ett bra socialt stöd och nätverk under tonåren för att må bra. En isländsk litteraturstudie av 
Patel, Flisher, Hetrick, och McGorry (2007) sammanställdes aktuell forskning inom ämnet, 
psykisk hälsa hos unga vuxna. De poängterar tillika vikten av socialt stöd för att skydda 
barnet mot olika riskfaktorer i uppväxtmiljön. Därutöver lyfter de fram faktorer som hög 
konfliktnivå, inkonsekventa uppfostringsmetoder och familjesplittring som riskfaktorer för 
utvecklandet av psykisk ohälsa hos ungdomar.  
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Växelvis boende 
Under mitten av 1970-talet var skilsmässoantalet som allra högst (Öberg, Öberg, 2002). Då 
var det vanligaste sättet att lösa boendesituationen för barnen att modern blev vårdnadshavare 
och fadern blev besöksförälder. Under 1970-talet slutade cirka 85-90 procent av 
skilsmässorna med att barnen enbart bodde hos modern vilket kan jämföras med idag då 46 
procent av skilsmässobarnen är boende hos modern. Att vårdnadsformerna tog riktningen mot 
växelvis boende anses bero på att synen på föräldrarollen förändrades i och med en ökad 
jämställdhet i det svenska samhället (Öberg, Öberg, 2002). Gemensam vårdnad blev 
obligatorisk år 1983 vilket innebar att föräldrarna automatiskt fick gemensam vårdnad vid en 
skilsmässa och detta banade väg för andra boendelösningar (Öberg, Öberg, 2004). År 2003-
2004 bodde 104 000 barn i växelvis boende (SCB, 2005) och det var något vanligare med ett 
växelvis boende för pojkar än för flickor men den tendensen bryts i övre tonåren (Nordström, 
2004). 
 
Historiskt sett har synen på det växelvisa boendet förändrats (Öberg, Öberg, 2002). Till en 
början fanns det många skeptiker både inom juridiken och inom psykologin vilka menade att 
barnet skulle fara illa av att pendla mellan två boendeformer. De växelvisa boendet ansågs 
endast vara en lösning som var gynnsamt ur ett föräldraperspektiv och i detta bortsåg man 
från barnets behov (Öberg, Öberg, 2002). En av dessa kritiker som ville lyfta fram barnets 
position i skilsmässan var Goldstein (1973). Han hävdade att gemensam vårdnad enbart skulle 
leda till rotlöshet hos barnet och att risken för lojalitetskonflikt skulle vara överhängande. 
Ewerlöf, Sverne och Singer (2004) är kritiska än idag och ställer sig frågande huruvida ett 
växelvis boende är gynnsamt för barnen. Författarna framhåller risken med att beslutet enbart 
tas utifrån rättviseaspekten föräldrarna emellan. Öberg och Öberg (2002) menar att den tidiga 
kritiken mot växelvis boende var obefogad eftersom den saknade vetenskaplig grund. Senare 
kom det att visa sig att barns trygghet och välbefinnande berodde mer på relationen till de 
vuxna. Barn värdesätter inte samma aspekter som vuxna, till exempel att bara ha ett rum som 
sitt eller alltid sova i samma säng (Öberg, Öberg, 2002). Andra faktorer vilka har visat sig 
vara avgörande för hur barnet upplever det växelvisa boendet är hur föräldrarna kan 
samarbeta kring barnets vardag och boende (Socialstyrelsen, 2004). För att citera två 
frontfigurer inom ämnet: ”Vi är nämligen övertygade om att det är föräldrakonflikten som är 

det svåra för ett barn – inte själva boendet som sådant.” (Öberg, Öberg, 2002:57). Tornstam 
(1996) går ännu längre i detta resonemang då han menar att en hög konfliktnivå mellan 
föräldrarna direkt talar emot ett växelvis boende.  
 

Barn- och föräldrarelationen 

Socialstyrelsen (2004) hänvisar till en norsk studie av Galtung från 1998. Han ställer sig 
tveksam till vilken boendeform som är bäst för barn efter en skilsmässa med motiveringen att 
forskningen inte har något entydigt svar i frågan. Tornstam (1996) har genomfört en 
sammanställning på både svensk och utländsk forskning angående det växelvisa boendet. Han 
hävdar däremot att det växelvisa boendet i högsta grad är det mest fördelaktiga för både 
föräldrar och barn. Öberg, Öberg (2002) menar att barn i allmänhet vilka växt upp med ett 
växelvis boende är nöjda då de fått dela det vardagliga livet med båda föräldrarna. Vuxna 
skilsmässobarn uppger att de till följd av växelvis boende upplevt sina föräldrar som mer 
engagerade vilket bidragit till en känsla av att vara betydelsefull och älskad. 
 
Fabricius och Hall (2000) framhåller i sin artikel, vilken grundar sig på en enkätundersökning 
av 820 amerikanska universitetsstuderande, vikten av att lyfta fram barnperspektivet vid 
skilsmässor och i beslutandet av barnens boendeform. I deras studie framkom att barnen efter 
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en separation oftast bodde hos modern och fick en obefintlig eller bristfällig kontakt med 
fadern. Informanterna själva uttryckte en stark önskan att de under uppväxten hade fått lika 
mycket tid med båda föräldrarna. I en annan enkätundersökning redogör Fabricius (2003) för 
vikten av en fortsatt faderskontakt efter föräldrarnas separation. Där framkom att 
informanterna själva ansåg att det växelvisa boendet var det ultimata alternativet eftersom 
man då fick behålla vardagskontakten med båda föräldrarna. Vidare redogör Fabricius i 
samma artikel för Wallersteins (2000) undersökning där hon hävdar motsatsen. Där framhölls 
att faderns betydelse för barnet var överdriven och att det snarare var skadligt att 
känslomässigt slitas från fadern i ett växelvis boende. Hon menade att faderns betydelse 
snarare låg i möjligheten att ge ekonomiskt stöd. Öberg och Öberg (1992) genomförde en 
undersökning där 100 barn och 75 fäder intervjuades angående deras relation. Deras resultat 
visade i likhet med Fabricius (2003) slutsats att fadern hade en central betydelse för barns 
skapande av en egen identitet. Förutom att Öberg och Öberg belyser pojkarnas behov av deras 
fäder poängterar de även flickornas behov av en manlig förebild för deras identitetsskapande 
och utveckling till en trygg kvinna. Relationen med fadern har visat sig vara mycket 
betydelsefull för kvinnans senare relationer med män (Öberg, Öberg, 1992).  
 
Larsson Sjöberg (2003) benämner barnen i ombildade familjer som ”länkbarn” då de är 
länken mellan flera familjekonstellationer. Hon menar att när föräldrar efter separationen 
bildar nya familjer får barnen två familjetillhörigheter, en familjeform som hon benämner 
”länkade familjesystem”. Ursprungsföräldrarna är, på ett eller annat sätt, för evigt 
sammanlänkade på grund av deras gemensamma barn men blir också länkade till flera barn 
och vuxna. Larsson Sjöberg (2003) poängterade vilken påfrestande uppgift länkbarnet har då 
de lever i flera familjer. Hon menar att barn är ansvarstagande och att framför allt flickor 
jobbar hårt för att bevara relationen till båda sina biologiska föräldrar och den utvidgade 
familjen. I likhet med vad Larsson Sjöberg (2003) beskriver om unga kvinnors sårbara 
situation i länkfamiljer visar Öberg och Öbergs (2002) forskning att flickor, i större 
utsträckning än pojkar, upplever att de får ta för stort ansvar när de lever i ett växelvis boende.  
 

Svårigheter och risker med växelvis boende  

I Öberg och Öbergs (2002) intervjustudie med 50 vuxna skilsmässobarn påvisades vissa 
negativa aspekter av det växelvisa boendet. Där nämndes främst praktiska problem i 
vardagen, som att glömma kläder, planera umgänget med kompisar och att man har 
förutbestämda tider för boendebyten. Intervjupersonerna upplevde också att de hade tagit ett 
större ansvar än sina jämnåriga och att de saknat en fast punkt i tillvaron. En annan aspekt 
som framkom var deras dåliga samvete som uppkommit när det varit dags att fira högtider av 
olika slag (Öberg, Öberg, 2002). För att belysa det växelvisa boendets styrkor och svagheter 
utförde Socialstyrelsen en undersökning år 2004. Där framkom en likartad bild, informanterna 
uppgav att det växelvisa boendet ibland hade varit påfrestande med två hem att förhålla sig 
till. På grund av lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna framkom att ungdomarna inte hade 
vågat ta upp frågan med sina föräldrar.   
 
Öberg och Öberg (2004) diskuterar ett flertal förutsättningar för att det växelvisa boendet ska 
bli bra för både barn och föräldrar. En av dessa är att föräldrarna bor nära varandra dels för att 
undvika långa resor mellan hemmen och dels för att barnet ska få närhet till skolan oavsett 
vilken förälder den bor hos. Andra förutsättningar är att föräldrarna har förmåga att samarbeta 
och planera samt visa tillit och respekt till varandra. Viktigt är också att föräldrarna kan 
kommunicera på ett bra sätt kring sitt gemensamma barn utan att hamna i prestigekonflikter 
(Öberg, Öberg, 2004).  
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Socialstyrelsen (2004) hänvisar till en artikel av Broberg och Bohlin i sin beskrivning av det 
växelvisa boendets betydelse för anknytningsprocessen. Om anknytningen påverkas negativt 
av ett växelvis boende har ännu inte kunnat verifieras med forskning.  Det som däremot har 
framkommit är att små barn till en början främst skall ha en omvårdnadsperson och att den 
kontakten inte skall ha några längre avbrott. Denna lösning anses inte skada kontakten till den 
andra vårdnadshavaren. Socialstyrelsen (2002) lyfter fram ett dilemma med växelvis boende 
utifrån ett barnperspektiv då det är svårt att både ta hänsyn till barnets anknytningsprocess och 
utveckling samtidigt som kontakten med båda föräldrarna skall befrämjas. Risken är att 
kontakten med den ena föräldern blir så pass bristfällig att barnet känner sig sviken senare i 
livet. Trots det menar Socialstyrelsen att kontinuerliga separationer från föräldrarna ändå är 
att föredra för barnet då barn och föräldrar får möjlighet att grundlägga en varaktig relation.  
 

Vårdnadsfrågan 

I föräldrabalken 6 kap. 2b § fastslås att vid frågor gällande vårdnad, boende och umgänge 
skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av dennes ålder och mognad. Stor hänsyn 
skall tas till barnets egen vilja (Ewerlöf m.fl., 2004). I frågan om i vilken omfattning barnens 
vilja och åsikt skall få påverka utgången av boendefrågan menar Ewerlöf m.fl. att barnets vilja 
inte ska få vara avgörande med tanke på att det finns mängd aspekter som kan ha påverkat 
barnets önskan för stunden. Öberg och Öberg (2004) poängterar att beslutet om 
vårdnadsfrågan bör fattas av föräldrarna då barn på grund av lojalitet kan ha svårt att föra 
fram sin egentliga vilja. Äldre barn kan i större utsträckning vara med och diskutera om sin 
boendeform men det är fortfarande föräldrarna som skall ta det avgörande beslutet.   
 
 

Teoretisk utgångspunkt 
 

KASAM 
Aaron Antonovsky (1999) utvecklade det salutogenetiska synsättet efter att han studerat 
kvinnor som levt i koncentrationsläger. Studierna visade att trots svåra erfarenheter hade en 
förvånansvärt stor andel tillfredställande psykisk hälsa. Utifrån de här resultaten fokuserade 
Antonovsky på faktorer som bidrog till god hälsa istället för att lägga tyngdpunkten på det 
sjuka och svaga hos människan. Genom att utveckla begreppet KASAM (Känsla Av 
SAMmanhang) försökte Antonovsky besvara frågan, vad det är som gör att vissa människor 
trots hög stressbelastning ändå bibehåller god hälsa.   
 
Med begreppet KASAM avsåg Antonovsky (1999) individens Känsla Av SAMmanhang, där 
han hade en övertygelse om att individens hälsa respektive ohälsa var beroende av dennes 
grad av KASAM. Antonovsky såg förhållandet mellan hälsa och ohälsa som två poler på en 
skala, ju lägre KASAM desto troligare att påfrestningarna leder till stress och ohälsa. Tre 
delkomponenter påverkar en individs grad av KASAM, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet kan sägas innefatta känslan av att händelser i livet ter sig relativt 
förutsägbart och att oväntade situationer går att lösa. Här handlar det mycket om att ha en 
tillförsikt till livet i stort. En människa med låg känsla av begriplighet hamnar lätt i 
tankegångar om att hon skulle vara ofördelaktigt drabbade i livet. Den andra delkomponenten 
hanterbarhet handlar om vilka verktyg och resurser individen har både inom och utanför sig 
själv för att bemästra motgångar. En människa med hög känsla av hanterbarhet upplever sig 
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ha förmåga att kontrollera och påverka sin livssituation. Meningsfullhet KASAM:s 
motivationskomponent, ger näring till livet. Här avses vikten av att ha betydelsefulla faktorer i 
livet som individen upplever är värda dennes engagemang och delaktighet. Människor med 
låg känsla av meningsfullhet har svårt att finna någonting som betydelsefullt för dem 
(Antonovsky, 1999).    
 

Utvecklandet av KASAM under barn- och ungdomsåren 

Känslan av sammanhang grundläggs i barndomen. Antonovsky (1999) utgår från Bowlbys 
anknytningsteori i sin beskrivning av barnets utveckling av KASAM, där han är samstämmig 
i betydelsen av att barnet knyter an till sin omvårdnadsperson. Däremot framhåller 
Antonovsky att förhållandena där anknytningen äger rum har förändrats, vilket har ökat 
komplexiteten i barns utveckling och samspel. Han menar att aspekter som bland annat klass 
och kultur kan påverka barns upplevelse av förutsägbarhet. Idag har små barn redan tidigt 
många olika sammanhang att förhålla sig till, förutom familjen finns det även 
förskolepersonal, kamrater och massmedia, vilka alla uppmuntrar olika beteenden. Detta 
menar Antonovsky försvårar för barn att uppleva tillvaron förutsägbar och därmed 
utvecklandet av KASAM. Antonovsky poängterar att föräldrarnas egna KASAM, vikten av 
att de ställer barnet inför rimliga krav och att deras omgivning präglas av kontinuitet och 
förutsägbarhet hjälper barnet i utvecklandet mot ett högre KASAM (Antonovsky, 1999). 
 
I adolescensen prövas ungdomens KASAM, individen utsätts för flertalet motstridiga 
påtryckningar från sin sociala omgivning och nya erfarenheter väntar. I och med att 
ungdomens KASAM ofrånkomligen rivs upp måste individen, genom erfarenheter lägga en 
ny grund för att uppleva världen begriplig, meningsfull och hanterbar. Antonovsky menar att 
prövningarna i ungdomsåren leder till att barnets naivitet omvandlas till en mer realistisk 
hållning. Dock poängterar Antonovsky att känslan av sammanhang som förvärvats under 
ungdomsåren alltid är provisoriskt. Det är först i vuxenlivet genom arbete och olika sociala 
roller som vi får ett mer konstant och stabilt KASAM (Antonovsky, 1999). 
 

KASAM och dess betydelse för hälsan 

Känsla av sammanhang kan ses som ett förhållningssätt gentemot livets svårigheter 
(Antonovsky, 1999). Personer med ett starkt KASAM upplever inte en stor livshändelse, en 
stressor, som stressande i samma utsträckning som en person med lågt KASAM. Det beror på 
att den förstnämnda har en tilltro till livet och sin egen förmåga att hantera situationer och 
problem. Dessutom minskar risken för att olika spänningstillstånd leder till stress vid högt 
KASAM vilket beror på att dessa personer i högre grad ger uttryck för sina känslor istället för 
att försöka tränga bort dem. Individer med lågt KASAM har ett mer inåtvänt sätt att reagera 
på påfrestningar vilket gör att stress och oro inte bearbetas vilket i förlängningen kan leda till 
ohälsa. Antonovsky  hänvisar till en studie med kvinnor som genomgått en abort, där det 
påvisades att bearbetningen av aborten försämrades för de kvinnor som anklagade sig själv 
som person istället för att se orsaken i ett visst beteende. Utifrån detta menar Antonovsky att 
personer med högt KASAM i större utsträckning förlägger ”skulden där den hör hemma” 
(Antonovsky, 1999:185), därmed blir skulden lättare att hantera. Individer som har 
benägenhet att tillskriva misslyckanden till den egna personen menar Antonovsky har ett lägre 
KASAM.  
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Antonovsky menar därmed att hälsa inte enbart är avhängigt på i vilken utsträckning 
individen utsätts för påfrestningar i livet utan mer på vilken förmåga man har att hantera dem.  
 
”Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över ”livsfloden” så att folk inte ramlar (eller hoppar) i vattnet. 

Man måste därutöver ”lära dem att simma” (Antonovsky, 1999:7). 
 
 

Metod 
 

Undersökningsmetod 
I föreliggande studie användes en kvalitativ forskningsmetod då syftet med studien var att 
exemplifiera och beskriva snarare än att generalisera vårt material (Kvale, 1997). Utifrån 
Silvermans (2005) resonemang, att låta ämne, syfte och frågeställning styra valet av 
forskningsmetod, valdes till denna studie fokusgruppsintervjuer. Wibeck (2000) menar att 
denna metod lämpar sig för att undersöka just åsikter, resonemang, uppfattningar och tankar 
om olika fenomen vilket var fokus för denna studie. Vidare menar Wibeck att 
fokusgruppsintervjuer möjliggör studerandet av gruppeffekter där deltagarnas interaktion 
bidrar till att diskussionen blir mer än summan av individuella intervjuer. Ytterligare en av 
metodens styrkor är när känsliga ämnen skall studeras, vilket vi ansåg kunde vara en risk i 
denna studie. Wibeck (2000) delar in fokusgruppsintervjuer i strukturerade och 
ostrukturerade, där den stora skillnaden mellan dessa är i vilken utsträckning moderatorn styr 
diskussionen. I föreliggande studie användes ostrukturerade fokusgruppsintervjuer vilket 
innebar att moderatorn förhöll sig passiv i diskussionerna för att öka informanternas möjlighet 
att själva ge uttryck för sina åsikter. Intervjustudien är av retrospektiv karaktär då syftet med 
studien var att undersöka hur de unga kvinnorna hade upplevt sin vardag och boendeform 
under uppväxten.  
 

Rekryteringsförfarande  
Inledningsvis var målsättningen att informanterna skulle vara kvinnor över 18 år och gå i 
samma skola med erfarenhet av antingen ett växelvis boende eller ett boende i kärnfamilj. 
Dessa inklusionkriterier skulle medföra en ökad möjlighet för en bra dynamik i gruppen då 
fler sammanlänkande faktorer deltagarna emellan ökar förutsättningarna för ett öppet 
diskussionsklimat (Wibeck, 2000). På grund av för få intressenter till gruppen ”växelvis 
boende” ändrades inklusionskriteriet för denna grupp till att gälla kvinnor i ålder 16-20, som 
inte gick i den valda skolan.  
 
För att påbörja rekryteringen av lämpliga informanter kontaktades en rektor telefonledes vid 
en gymnasieskola. Efter godkännande, annonserade vi om deltagare till studien på ett flertal 
anslagstavlor i skolan. Detta förfaringssätt kallar Wibeck (2000) för öppen ansökan. Valet av 
skola gjordes utifrån att omvårdnadsprogrammet fanns där. Detta på grund av att eleverna 
kunde finna eget intresse av att delta i studien med tanke på inriktningen på programmet. För 
att nå fler potentiella deltagare med erfarenhet av det växelvisa boendet användes även ett 
snöbollsurval. De som redan anmält sitt intresse uppmanades att skicka frågan vidare till 
ungdomar i sin omgivning (Wibeck, 2000).  
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Urval av informanter 
Två fokusgruppintervjuer genomfördes med sex flickor i åldern 18-19 år i gruppen 
”kärnfamilj” och fyra flickor i åldern 16-20 år i gruppen ”växelvis boende”. Ett lämpligt 
deltagarantal för en fokusgrupp är enligt Wibeck (2000) fyra till sex deltagare. Sju deltagare 
kallades i beaktande för risken för eventuella bortfall. I gruppen för kvinnor boende i 
kärnfamilj kom sex av sju kallade informanter, till gruppen växelvis boende var det färre 
intressenter, där kallades sex ungdomar varav två bortfall. Alla informanterna utom en kom 
från samma skola och läste på Naturvetenskapliga-, Samhällsvetenskapliga-, eller 
Omvårdnadsprogrammet. Den unga kvinna som inte gick på den valda skolan studerade mot 
en annan skolform. 
 

Intervjugenomförande 

Ett missivbrev mailades ut till deltagarna under arton år för påskrift av vårdnadshavarna med 
uppmaning att blanketten skulle tas med vid intervjutillfället. I likhet med vad Wibeck (2000) 
rekommenderar för att behålla deltagarna skickades ett sms för bekräftelse och påminnelse 
om studien dagen före sessionen. 
 
Inför sessionerna utarbetades en intervjumall utifrån Wibecks (2000) beskrivning av den 
ostrukturerade intervjuguiden. Intervjuguiden innehöll endast ett fåtal öppna frågeställningar 
för att inte styra deltagarna i diskussionen. Moderatorn gick enbart in för att introducera nya 
ämnen samt ställa ett fåtal följdfrågor. I beaktande av vad Stewart och Shamdasani (1990) 
lyfter fram angående rummets betydelse och informanternas placering, placerades 
informanterna kring ett runt bord där alla hade möjlighet att se varandra. Författarna satt 
utanför cirkeln för att minimera påverkansaspekten.  
 
Vid intervjutillfället började vi med att presentera oss själva för att därefter närmare förklara 
studiens syfte, intervjuns tillvägagångssätt och forskningsetiska aspekter. En av oss agerade 
huvudmoderator och ställde de tematiska frågeställningarna från intervjuguiden, den andra 
kom med följdfrågor, skötte bandinspelning samt antecknade (Wibeck, 2000). Förutom att 
deltagarna bjöds på fika i samband med sessionerna fick de en mindre ersättning i form av ett 
presentkort. Wibeck (2000) menar att ersättningen inte skall vara allt för stor, då den kan bli 
anledningen till deltagandet, vilket hon menar äventyrar studiens kvalité.   
 

Dataanalys 
Det inspelade materialet transkriberades av båda författarna var för sig redan morgonen efter 
sessionen vilket är i linje med Wibecks (2000) rekommendationer för att inte glömma 
väsentlig data. Vidare valdes transkriberingsnivå tre, vilket innebär att diskussionerna 
återgavs i skriftspråk. Författarna letade oberoende av varandra efter ledord och 
återkommande teman, varpå transkriberingarna sedan jämfördes. För att jämföra och söka 
gemensamma mönster i de unga kvinnornas vardag sammanställdes materialet tematiskt 
utifrån studiens frågeställningar (Wibeck, 2000). Därutöver har författarna, utifrån en 
hermeneutiskt ansats, försökt att tolka och förstå materialets delar för att nå en helhet (Kvale, 
1997).  
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Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet avses metodens tillförlitlighet i den bemärkelsen att andra forskare vid ett 
senare tillfälle skulle tolka materialet och komma fram till samma resultat. I beaktande av att 
kvalitativa studier inte har för avsikt att ge generaliserbar data utan beskriva ett fenomen, är 
reliabiliteten svårare att mäta (Silverman, 2005). För att öka reliabiliteten i denna studie hade 
båda gruppintervjuerna samma moderator och assistent. Därutöver sammanställdes materialet 
av båda författarna var för sig för att sedan jämföras och diskuteras vilka är tillvägagångssätt 
som Wibeck (2000) menar ökar reliabiliteten i fokusgrupper. Utifrån studiens 
metodförfarande anser vi att vi nått en relativt hög reliabilitet.    
 
Vad det gäller validiteten, om vi har studerat det vi avsett att studera, har vi beaktat den risk 
Wibeck (2000) diskuterar med fokusgrupper. Hon menar att en forskare aldrig kan vara säker 
på att deltagarna berättar vad de tänker och har upplevt på grund av grupptryck eller genans 
inför gruppen. Utifrån det har vi reflekterat över föreliggande studies känslighet, framför allt i 
gruppen med växelvis boende då vi såg en större risk i den gruppen. Dock vill vi påtala att 
gruppklimatet upplevdes öppet av oss författare då alla informanter deltog i diskussionerna 
och uppgav att det varit givande för deras egen del. Därmed bedömer vi att validiteten i 
studien är hög.  
 

Etik och metoddiskussion  
Genomgående i studien har de fyra forskningsetiska riktlinjerna tagits i beaktande 
(Vetenskapsrådet, 1990). I likhet med Vetenskapsrådets rekommendationer informerades 
deltagarna om syftet med undersökningen och hur materialet skulle användas och presenteras. 
Det poängterades att deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst fick avbryta 
utan förklaring, dels när vi träffade kvinnorna i skolan och dels vid intervjutillfället. Vidare 
framhöll författarna att det inhämtade materialet behandlades konfidentiellt och att inget i den 
slutgiltiga produkten skulle kunna härledas till enskild skola eller individ (Vetenskapsrådet, 
1990). I beaktande togs även känsligheten i studiens ämne och dess eventuella konsekvenser 
för intervjupersonerna då de delgav sina erfarenheter och åsikter i diskussionerna (Kvale, 
1997). Moderatorn påtalade vikten av att inte berätta mer än vad som kändes lämpligt och inte 
föra information vidare.  
 
Vid närmare diskussioner visade det sig att två i gruppen ”växelvis boende” inte hade bott 
växelvis enligt studiens definition. En av kvinnorna hade under en kortare period bott växelvis 
men upphört då detta inte fungerade och därefter bott mestadels hos mamman. Den andra 
kvinnan hade alltid bott övervägande tid hos sin mamma. Då kvinnorna själva definierade sin 
boendeform som växelvis och såg sig själva ha två hem valde författarna att ta med deras 
upplevelser och erfarenheter då detta var fokus för studiens syfte. Detta har även gett studien 
ytterligare ett perspektiv och möjliggjort en jämförelse inom gruppen.  
 
I samband med rekryteringen mailade en av kvinnorna från gruppen ”växelvis boende” en 
förfrågan om ytterligare information om intervjuns övergripande diskussionsteman. I 
efterhand har vi från en kritisk synvinkel reflekterat över huruvida informationen skulle ha 
delgivits alla deltagare för en jämlik grund till diskussionen. I och med förhandsinformation 
som gavs har vi reflekterat över risken med att deltagaren kan ha selekterat information och 
endast berättade det hon trodde förväntades av henne. Avsikten med en ostrukturerad 
fokusgruppsintervju är att minimera påverkan från moderator och assistent. Författarna 
beaktade det faktum att kroppsspråk, följdfrågor och sättet att bemöta informanterna kan ha 
påverkat deras diskussioner (Kvale, 1997).  
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Med tanke på att det var svårt att finna deltagare till gruppen ”växelvis boende” har vi 
reflekterat över om ämnet var känsligare än vi föreställt oss i planeringsstadiet. Vi har även 
diskuterat om det större bortfallet i gruppen växelvis boende kan ha berott på en större 
känslighet att diskutera upplevelsen av sin vardag jämfört med jämförelsegruppen. Vid den 
första telefonkontakten avböjde flera sitt intresse från gruppen växelvis boende medan alla 
ville delta i jämförelsegruppen. Därutöver har frågan uppkommit om valet av metod 
försvårade rekryteringen av deltagare till gruppen växelvis boende. Hade det varit lättare att få 
informanter till denna grupp med enkäter eller enskilda individuella intervjuer?  
 
Med anledning av skillnaden i gruppstorlekarna har vi reflekterat över hur detta har påverkat 
analysen. Stewart och Shamdasani (1990) menar till skillnad mot Wibeck (2000) att en 
fokusgrupp bör inkludera 8 till 12 deltagare för att få en bra diskussion. Stewart och 
Shamdasani menar att i en mindre grupp är risken att två eller tre deltagare sluter sig samman 
och blir dominanta i diskussionen.  Till viss del sågs denna tendens i båda grupperna även om 
den var mer påtaglig bland dem som växt upp i kärnfamilj.  
 
  

Resultat och analys 
 
Utifrån diskussionerna som fördes under fokusgruppsintervjuerna kommer resultat-
redovisningen att följa samma ordning som studiens huvudfrågeställningar. Därefter 
analyseras frågeställningarna var för sig för att tydliggöra likheter och skillnader i grupperna 
dock har resultatet och analysen av frågeställning tre, delats upp på grund av dess omfattning. 
De teman som identifierats i studien har genomgående kursiverats i sammanställningen. Den 
sista och avslutande frågan analyseras utifrån de tidigare frågeställningarnas resultat för att 
besvara syftet med föreliggande studie. Avsnittet avslutas med en modell för att klargöra 
studiens resultat och analys. Genomgående benämns gruppen kvinnor boende i kärnfamilj 
som grupp 1 och växelvis boende som grupp 2. 
 

Definition av stress 
Under första frågeställningarna angående unga kvinnors definition och beskrivning av stress 
växte främst tre teman fram i diskussionerna. Gemensamt för båda grupperna framkom 
skolrelaterad stress som ett tema. I grupp 1 var skolstressen det enda temat, däremot i grupp 2 
framkom fritiden och prestationskrav som ytterligare teman.   
 
Det första temat var skolstress som uppgavs vara den främsta källan till stress i båda 
grupperna. Därefter nämndes ett flertal aspekter kopplade till skolan till exempel läxor och 
prov. Kvinnorna lyfte upp känslan i kroppen och beskrev stress som ett obehag. Symtom på 
stressen som uppkom i båda grupperna var bland annat förvirring, håglöshet, irritation och en 
oförmåga att hantera situationen. Känslan av tidspress var även det en framträdande faktor. 
Citaten nedan speglar unga kvinnors beskrivning av stress: 

 
– Jo men jag definierar nog stress på det här sättet, att när det har kommit så långt att jag har så himla 

många saker att göra så att jag måste prioritera, då blir jag stressad.  
 
– Huvudet kraschar typ.  

 
– Man känner att man inte klarar av situationen. 
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– Man blir uppjagad inombords, man känner pulsen liksom går hela tiden. 
 

– Jag blir väldigt självcentrerad, jag orkar inte ta kontakt med andra människor, se deras behov 
utan bara mina egna. 

 
Inte bara negativ stress diskuterades, flickorna i grupp 1 framhöll även den positiva stressen 
som något bra. De menade att den ibland behövdes för att få något gjort, framförallt för att 
prestera i skolan.  
 

– I och för sig, om jag ska göra skoluppgifter vill jag nästan vara pressad sista dagen annars blir 
det bara pannkaka eller… jag är lite så. 

 
I grupp 2 framkom till skillnad från grupp 1 även fritiden och svårigheten att planera den som 
en stressfaktor. Tidpunkten för studien var strax innan jul och kvinnorna uppgav att de, i 
samband med det, kände mer stress relaterat till julhandeln och familjen. Därutöver framkom 
även temat prestationskrav, där omgivningens förväntningar, krav på prestation och 
samhällets normer lyftes fram som stressfaktorer. 
 

– /…/som alla ideal och alla, alla outtalade krav att man ska, ja när man är klar ska man ut och 
resa och hitta sig själv nere i Asien och när man kommer hem ska man plugga vidare./…/Så ska 
man vara social med alla också. 

 
– En sak som jag tänker på också liksom det…jag blir i alla fall stressad när jag tänker på att man 

måste alltid prestera någonting.  Det är inte så att man kan vara den man är liksom, bara vara 
utan att man måste alltid åstadkomma någonting för att folk ska veta vem man är och det stressar 
mig väldigt mycket. 

 
Gemensamt för alla kvinnorna i studien var att deras beskrivning av stress tyder på att de 
kopplade upplevelsen till fysiska och psykiska reaktioner. I likhet med Barnombudsmannens 
(2004) redogörelse kan vi se att de unga kvinnorna upplever stress då de beskriver symtomen 
bland annat som kroppsliga reaktioner. Vidare framkom från alla informanter att skolan var 
den största källan till stress vilket är samstämmigt med tidigare forskning 
(Barnombudsmannen 2004; SOU, 2006:77). Kvinnorna i grupp 1 härledde stressen enbart till 
faktorer kopplade till skolan medan grupp 2 även lyfte upp andra aspekter. Vi menar att en 
identifierbar förklaring kan vara att kvinnorna med växelvis boende har fler människor och 
miljöer att relatera till vilket skulle kunna bidra till högre grad av stress. Detta med tanke på 
att det i vår studie, likväl som i Öberg och Öbergs (2002) undersökning, framkom att barn i 
växelvis boende kunde sakna en fast punkt i tillvaron och känna en otillräcklighet i samband 
med högtider.  
 
Utifrån Beck och Beck-Gernsheims (Roman, 2003) begrepp, institutionaliserad individualism, 
har vi analyserat diskussionerna som fördes i gruppen ”växelvis boende” kring betydelsen av 
omgivningens förväntningar. I studien återspeglades att omgivningens outtalade krav bidrog 
till att kvinnorna upplevde ett tvång i alla de val som skulle tas vilket. Utifrån kvinnornas 
beskrivning kan vi se att omgivningens förväntningar kan leda till stress. Det i sin tur kan 
kopplas till det som Beck och Beck-Gernsheim poängterar då de menar att individen belastas 
och skuldbeläggs för sina eventuella misslyckanden. Ytterligare en skillnad grupperna 
emellan var att kvinnorna i grupp 2 beskrev att de måste prestera för att vara någon och bli 
sedda vilket inte alls kom fram i gruppen ”kärnfamilj”. Utifrån Antonovskys (1999) 
beskrivning av vikten att ställa barnet inför rimliga krav för att kunna utveckla ett stabilt 
KASAM, menar vi att de unga kvinnornas upplevelser kan tyda på att de ställs inför orimliga 
krav. Enligt Antonovsky kan detta bidra till ett lägre KASAM vilket i sin tur ökar 
sensibiliteten för stress.  
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Beskrivning av vardag och boendeform 
På andra frågeställningen som rörde kvinnornas beskrivning av sin vardag och boendeform 
uppstod stora skillnader i diskussionerna. Hos grupp 1 (gruppen kärnfamilj) växte tre tydliga 
teman fram, ansvar i hemmet, hemmet som en stressfri zon och föräldratillgänglighet. I grupp 
2 (gruppen växelvis boende) framkom tre andra teman praktisk stress, otillräckligt 

föräldrastöd och lojalitetskonflikt.  
 
Vid temat ansvar i hemmet diskuterade kvinnorna i grupp 1 i vilken utsträckning de hjälpte 
till hemma. Det som framkom var att de flesta i gruppen ansåg att de hade det väldigt bra och 
att de egentligen borde hjälpa till mer. Hemmet framhölls av kvinnorna boende i kärnfamilj 
som en plats för vila och återhämtning, hemmet beskrevs som en stressfri zon. 

 
−    /…/i våran familj så är det ingen som hjälper mamma och pappa så det har varit ganska skönt när 

jag har kommit hem från skolan. Jag slänger grejerna i hallen sen kan man göra lite som man 
vill, det tycker mamma är jobbigt, i och för sig hon får ju aldrig någon hjälp med maten eller så. 
Men vi är liksom uppfostrade så, de lärde oss aldrig det när vi var små, att vi skulle plocka 
undan efter oss. 

 
−   Jag kan typ bli lite stressad för min pappa jobbar i södra Sverige så han pendlar så är han hemma 

mest på helger, så då blir det lite som om, efter som mamma inte kör och så, det känns ändå som 
om jag måste planera lite vad jag ska göra och när jag ska göra det. Man kan inte få skjuts när 
man vill och så där. Det känns som om då borde jag hjälpa till mer annars får mamma göra allt 
typ handla och sådär. 

 
−     Har man haft det jätte jobbigt i skolan hela dagen. Man blir ändå helt lugn när man kommer hem. 
 

I grupp 1 fanns det dock en annan bild av en ung kvinnas vardag.  
 

−     För mig har det varit stressigt. För jag har småsyskon som jag måste hjälpa med deras läxor och så. Jag 
kommer hem, hjälper till med läxorna, hjälper till mamma med maten och sånt sen går jag in till mitt 
rum. Så det är väldigt stressigt för mig när jag kommer hem.  

 
De unga kvinnorna i grupp 1 lyfter även fram betydelsen av föräldratillgänglighet, att ha 
någon vuxen hemma och tillgång till båda sina föräldrar i vardagen. Diskussionerna bland 
kvinnorna i denna grupp visade också att de sällan saknade vuxenkontakt. 
 

−    Det är väl att det alltid finns någon hemma hos mig i alla fall, både syskon, mamma och pappa och man 
är nästan aldrig själv och det tycker jag är skönt.  

 
−     Jag har alltid en förälder hemma, mamma jobbar natt, så det blir alltid att någon är hemma även om hon 

sover. Det känns ju verkligen att man har någon i huset. Det är sån skillnad mot när man är ensam.  
 
Flickorna i grupp 2 diskuterade i stor utsträckning svårigheter och problem i deras 
vardagssituation, bland annat framkom praktisk stress och känslomässiga svårigheter av att 
inte ha båda sina föräldrar tillgängliga i vardagen, ett otillräckligt föräldrastöd. Citaten 
speglar gruppens diskussioner: 
 

−     Jag tycker det är väldigt stressigt just med packa väskor. Det är nått som jag lider jätte mycket av. Jag 
har jämt en stor bag liksom och så ska man ha med sig till skolan med bussar och det är jättetrångt, det 
är träningskläder, skolböcker och grejer. 

 
−      /…/…Men jag kommer ihåg när jag var yngre då kände jag inte just det här praktiska, att det var 

stressigt utan jag kände stressen av att jag inte hade liksom…jag fick inte full respons för det jag gjorde. 
Till exempel jag hade inte min pappa där varenda gång, som jag kunde prata med och jag kände inte att 
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jag fick tillräckligt med stöd och så där. Det var inte för att min mamma var, kanske dålig, utan mer för 
att behövde liksom en pappa också. 

 
−     Jag tyckte det var mest så här att jag liksom kopplade bort, fast för jag ville bo hos mina föräldrar   

samtidigt så där, men i och med att det har varit så långt avstånd så har inte det gått eller jag har fått bo 
lite längre perioder /…/då försökte jag bara skärma av mig och koppla bort allting som hade med den 
andra föräldern att göra. Jag vet inte liksom, ja, jag ringde inte och så där, så mycket eftersom det blev 
för jobbigt.  

 
−     Jag försökte alltid så här vi hade olika rum och så där och jag försökte alltid bestämma ja, men det här 

är mitt riktiga rum, det här är mitt riktiga rum./…/ Jag ville inte bo hos någon av mina föräldrar i 
huvudtaget när jag var liten, det har jag nästan aldrig velat göra för jag har tyckt det varit så jobbigt att 
välja vart jag ska bo. Jag tror att jag skulle vilja ändra ganska mycket…  

 
Fokus för diskussionen i gruppen ”växelvis boende” kom att handla om svårigheten med att 
skiljas från den ena föräldern i samband med boendebyten.   

 
−     Det kommer jag ihåg att vi alltid grät hela tiden, det var så himla hemskt och mamma är ju ändå 

mamma, jag har i alla fall varit mest fäst vid mamma. Kom ihåg att jag alltid grät, jättehemskt. 
 
−     Jag hade ganska mycket ångest när jag skulle lämna den ena föräldern. 

 
Vidare framkom i grupp 2 många tankar kring temat lojalitetskonflikt, vilket de upplevt 
gentemot båda föräldrarna. Detta tydliggjordes i samband med att de blev äldre och fick större 
möjlighet att påverka sin boendeform.  

 
−     Jag blev rätt skraj själv när jag fyllde 12 år och min mamma plötsligt sa till mig att ”Nu får du välja 

själv om du vill bo hos mig eller om du vill bo hos pappa” och då fick man en sån där oj… hur ska jag 
tänka nu då, jag var ju så van vid att bo mest hos mamma så då valde jag självklart det, men vad hade 
hänt om jag valt att bo mest hos pappa då, hade jag varit en annan människa då, hade jag levt på ett 
annat sätt, hade jag haft andra värderingar då liksom? Det är jäkligt mycket sånt också man funderar 
kring ju. 

 
−     Sen tyckte jag det var mycket för mig att jag ville göra mina föräldrar glada och gjorde mycket saker för 

att göra de glada och sådär. Så jag valde mycket saker för att jag trodde att de var ledsna för att de inte 
var tillsammans och att de inte mådde så bra och sådär, speciellt pappa.  

 
Den unga kvinna som inte bott i växelvis boende utifrån studiens definition, utan enbart bott 
hos sin pappa varannan helg beskrev svårigheten med sin vardag så här:  
 

−     Men det var som att då skulle jag och pappa var sociala med familjen, så då missade man mycket som 
hände med kompisar. Så det som irriterad mig mest, packningen var inge problem.  

 
I Barnombudsmannens (2004) undersökning framkom att flickor i större utsträckning än 
pojkar upplevde att de fick ta ett för stort ansvar i hemmet vilket uppgavs vara en stressfaktor. 
I den här studiens diskussioner får dock Barnombudsmannens undersökning endast stöd från 
en kvinna som utryckte stress direkt kopplad till hemmiljön då informanterna boende i 
kärnfamilj inte alls upplevde sig ha något ansvar i hemmet. Diskussionerna bland kvinnorna i 
grupp 2 kom aldrig in på i vilken utsträckning de hjälpte till och kände ansvar för 
hushållssysslor.      
 
Betydelsen av vardagskontakten med båda föräldrarna var samstämmig bland alla 
informanter. Däremot tog diskussionerna väldigt olika form i grupperna, grupp 1 refererade 
till i vilken omfattning de hjälpte till hemma medan diskussionen i grupp 2 präglades av 
praktiska bekymmer och svårigheten med att inte ha båda föräldrarna tillgängliga. Detta 
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samstämmer med Öberg och Öbergs (2002) forskning vilken lyfter fram praktiska bekymmer 
i samband med boendebyten, som negativa aspekter med växelvis boende. Vidare betonar 
dock Öberg och Öberg det växelvisa boendets fördelar. De menar att barnet, genom 
boendeformen, får en möjlighet att skapa en vardagskontakt med båda sina föräldrar. Trots det 
ser vi i vår studie att flera av informanterna i grupp 2 inte tyckte att de hade haft en bra 
vardagsrelation till sina fäder. Vi menar att detta delvis skulle kunna förklaras med att två av 
kvinnorna inte hade bott växelvis utifrån studiens definition. På så sätt hade de heller inte fått 
den betydelsefulla vardagsrelationen med båda föräldrarna vilken Öberg och Öberg (2002) 
menar är det kärnfulla med ett växelvis boende.  
 
Den tidiga kritiken mot gemensam vårdnad hävdade att detta enbart skulle leda till rotlöshet 
och lojalitetskonflikt för barnet (Goldstein, 1973). I föreliggande studie visade det sig att de 
kvinnor som vuxit upp med skilda föräldrar dels upplevde själva skiftet vid ett boendebyte 
som känslomässigt jobbigt och dels upplevt stora lojalitetskonflikter. Om vi ser till vår studies 
resultat är inte denna kritik helt obefogad vilket Öberg och Öberg (2002) hävdat. Därutöver 
framkom i vår studie en uppfattning om att växelvis boende inte alltid var den ultimata 
lösningen, till exempel hade en kvinna prövat men frångått boendeformen då detta inte alls 
fungerat. Tidigare forskning framhåller att vikten av ett gott samarbete mellan föräldrarna är 
avgörande för att boende och vardag skall fungera för barnet (Socialstyrelsen, 2004; 
Tornstam, 1996; Öberg, Öberg, 2002). Utifrån det kan vi se en förklaring till att de unga 
kvinnorna inte hade ett fungerande växelvis boende då föräldrarna uppgavs ha en hög 
konfliktnivå. 
 
I vår studie framkom i grupp 2 att kvinnorna upplevt möjligheten att få påverka och bestämma 
över sin boendeform som svår. Tankar om att svika den ena eller andra föräldern beroende på 
vem de valde att bo hos fanns hos informanterna. Vi menar att rädslan hos de unga kvinnorna 
för att inte vara lojal med båda föräldrarna tydliggjordes i denna fråga. Resultaten är 
samstämda med Ewerlöf m.fl. (2004) och Öberg och Öbergs (2004) forskning, då de 
poängterar vikten av att barnen när de fyllt 12 år inte ensamma skall få avgöra vem de ska bo 
hos bland annat för att inte utsättas för en lojalitetskonflikt.  
 

Kontakt med föräldrar, syskon, släkt och vänner 
Tredje frågeställningen behandlade gruppernas kontakt med föräldrar, syskon, släkt och 
vänner. Ett gemensamt tema för båda grupperna var syskonstödet. I grupp 2 framkom 
dessutom konfliktnivån mellan föräldrarna vilket var ett av det mest framträdande temat i 
studien.  
 

Kontakt med föräldrar och syskon 

Genomgående i intervjumaterialet framhölls av båda grupperna den stora betydelsen av både 
föräldrar och syskon. Föräldrarnas olika roller uppgavs vara en av orsakerna till att man 
behövde båda sina föräldrar i vardagen. Kvinnorna beskrev överlag sin relation med 
föräldrarna som öppen och bra. Det som framkom hade varit mindre bra i grupp 1 var i de 
familjer där pappan i stor utsträckning varit frånvarande under veckorna. En flicka utryckte 
det så här: 
 

−    Alltså, jag tycker... Min pappa har rest jättemycket ända sen jag var liten och nu bryr jag mig inte så   
mycket, jag gjorde kanske mer det när jag var liten, men det blir kanske att mamma blir sur på 
pappa/…/då känner mamma att hon har allt ansvar och att hon får sköta hela huset och mig och allt.  
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En positiv aspekt som framhölls av kvinnorna från växelvis boende var möjligheten att 
spendera tid ensam med ena föräldern. En ung kvinna i grupp 2 beskriver hur hon fått en 
bättre relation med fadern efter föräldrarnas separation. 
 

−     Jag har nog fått bättre relation med min pappa sen dom skilde sig/…/för att när de bodde ihop så 
träffade jag inte min pappa så mycket, han jobbade, men sen när de skilde sig var han mer tvungen att 
anpassa jobbet efter mig och min syster. Så för mig har det nog gynnat att de är skilda. Men mamma 
och syster har jag nog haft lika bra kontakt med. Men med just pappa har det nog varit bra att de har 
varit skilda. 

 
I grupp 2 framkom hur de unga kvinnorna upplevt och påverkats av föräldrarnas konflikter. 
Konfliktnivån blev central och var en återkommande del i diskussionen kring kontakten med 
föräldrar och syskon.  
 

−     Oro, stress. Nu kommer jag in på stress igen, men det har varit rätt mycket stress, självklart eftersom jag 
haft en sån ojämn kommunikation så att säga, att det varit så himla mycket upp och ner. Så har man 
blivit orolig… man blir ju det.  

 
−     Ja men verkligen man fick ju verkligen känna av situationen och bli expert på de olika föräldrarnas 

regler. 
 

−     Jag menar, jag hade, hade mina föräldrar levt ihop hade det ju inte alls funkat liksom. Jag menar om   
föräldrar skiljer sig är ju det bästa, annars hade man levt i en familj med bråk liksom.  

 
Stödet från syskon lyftes fram som mer avgörande, i grupp 2, för deras känsla av trygghet och 
välbefinnande än i jämförelsegruppen, syskonstöd blev ett tydligt tema i denna frågeställning. 
 

−      /…/…han blev en stadig person liksom, som jag alltid hade i närheten. Det känns ju tryggt, tycker jag 
själv i alla fall. Men sen, liksom relationen föräldrarna emellan, gjorde ju att… den var ju väldigt ojämn 
kunde jag känna/…/de bråkade väldigt mycket i perioder medan andra perioder försökte de vara jätte 
sams, det var väldigt olika. Det gjorde en själv orolig. Men då visste man att man hade alltid lillebrorsan 
där som man gick hand i hand med, så man klarade sig alltid. /…/även fast föräldrarna inte har valt att 
vara en familj tillsammans så har man ändå en familj fast i olika konstellationer så att säga, man har 
alltid sina syskon att haka fast vid. 

 
−     Jag har fått en väldigt bra relation till min syster just, vi har alltid varit tillsammans, vi har alltså alltid  

flyttat tillsammans från den ena till den andra liksom. Det är den enda jag varit med jämt, annars har det 
varit mamma eller pappa liksom. 

 
I tidigare forskning belyses flickors behov av sin pappa och en manlig förebild (Fabricius, 
2003; Öberg, Öberg, 1992). Genomgående i denna studie kan vi se att betydelsen av en nära 
och god relation med pappan har varit viktig för de unga kvinnorna. Detta framkom i båda 
grupperna. I de kärnfamiljer familjer där pappan på grund av arbete varit borta mycket 
uttrycktes en saknad. En gemensam uppfattning för båda grupperna var att mamman och 
pappan hade olika roller i deras liv, man pratade med sina föräldrar om olika saker. Öberg och 
Öberg (1992) poängterar att behovet av en manlig förebild till stor del ligger i skapandet av 
den egna identiteten och utveckling som person. En av informanterna i grupp 2 beskrev, trots 
att hon hade bott mest hos mamman, hur hennes relation till pappan blivit bättre efter 
skilsmässan vilket hon ansåg hade varit bra för henne. Det vi kan se i vår studie var att 
framförallt två av kvinnorna i grupp 2 inte önskat att bo lika mycket hos båda föräldrarna, 
vilket talar emot den undersökning som Fabricius och Hall (2000) redogör för. Där visade det 
sig att informanterna uttryckt en stark önskan om att de skulle ha fått lika mycket tid med 
båda föräldrarna under uppväxten. Samtidigt vill vi lyfta fram att samma kvinnor i grupp 2 
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framhöll att relationen till pappan blivit mer som en kompisrelation. Utifrån det tydliggörs, i 
likhet med vad Öberg och Öberg (1992) poängterar, att det är först när barnen vistas ungefär 
lika mycket hos pappa som hos mamma, som den vardagliga kontakten befästs.  
 
Utifrån resultaten i vår studie kan man se att barns trygghet och välbefinnande till stor del är 
avhängd på föräldrarnas konfliktnivå och förmåga att samarbeta. Det är helt i linje med Öberg 
och Öbergs (2002) övertygelse, då de framhåller att konflikterna mellan föräldrarna är det 
svåra för ett barn och inte själva boendet. Konflikterna föräldrarna emellan och olikheter i 
uppfostringsmetoder framhölls av informanterna i grupp 2 som en orsak till svårigheten att få 
det växelvisa boendet att fungera. Ser vi till Tornstams (1996) forskning kom han fram till att 
det växelvisa boendet var det mest fördelaktiga för både föräldrar och barn utom när det fanns 
en hög konfliktnivå mellan föräldrarna. Han menade att hög konfliktnivå var direkt 
kontraindicerat för ett växelvist boende. Detta är något som vi genom våra gruppintervjuer 
kan stödja till fullo. Vidare lyfter Patel m.fl. (2007) fram, hög konfliktnivå, inkonsekventa 
uppfostringsmetoder och familjesplittring som riskfaktorer för utvecklande av psykisk ohälsa 
hos ungdomar. Utifrån det menar vi att de unga kvinnorna i grupp 2 skulle kunna löpa en 
större risk att utveckla psykisk ohälsa. I tidigare forskning redogörs för att flickor och kvinnor 
i större utsträckning än pojkar och män upplever relationsrelaterad stress och stress relaterat 
till hemmet och familjen (Barnombudsmannen, 2004; Währborg, 2002). Ser vi till det utifrån 
de konflikter som framkom i gruppen växelvis boende kan det tala för att de haft en större 
källa till stress i deras hemsituation och familjesituation än i jämförelsegruppen.  
 
I grupp 2 framkom samtidigt en förståelse för föräldrarnas beslut att separera och att ett 
fortsatt äktenskap inte var något alternativ. Utifrån delkomponenten begriplighet i KASAM 
menar Antonovsky (1999) att känslan av begriplighet leder till ett förhållningssätt där 
individen upplever att oförutsedda händelser går att lösa utifrån en förståelse av dess 
orsakssamband. Vi anser att detta tyder på att kvinnorna hade en insikt om orsaken till sin 
situation vilket också gjorde den lättare för dem att hantera.  
 
Gemensamt för båda grupperna var betydelsen av syskon. Dock fanns en diskrepans i 
diskussionerna mellan de båda grupperna. I grupp 1 beskrevs syskonen dels som en kompis 
att vara med på fritiden och dels en person att prata med om sådana saker man inte ville delge 
föräldrarna. Ser vi däremot till grupp 2 beskrevs relationen till syskon ha ett större 
känslomässigt djup, en person vid sin sida som gav trygghet och fick känslan av en familj att 
bli levande. Analyserar vi det här resultatet mot KASAM och komponenten meningsfullhet 
kan syskonen och relationen till dem ses som en betydelsefull aspekt i livet som skapar 
mening och kraft i tillvaron. Det i sin tur bidrar till ett högre KASAM vilket Antonovsky, 
(1999) menar ökar ens förmåga att hantera situationer och problem vilket gör oss mindre 
sårbara för stress.    
 
Aro m.fl. (1989) diskuterar i sint forskning betydelsen av socialt stöd. Resultaten visade bland 
annat att ungdomar med bristfällig kontakt med en eller båda föräldrarna löper en större risk 
för att drabbas av psykosomatiska symtom. Sett utifrån det menar vi att denna riskfaktor är 
större för de unga kvinnorna i växelvis boende än för jämförelsegruppen, då de uppgav att de 
haft ett bristande stöd och en svårighet i deras livssituation genom att enbart ha ena föräldern 
tillgänglig i sin vardag.   
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Kontakt med släkt och vänner 

Hur kontakten beskrevs med släkt och vänner, visade även den på likheter och skillnader i 
grupperna. I vilken grad de unga kvinnorna i grupp 1 (gruppen kärnfamilj) hade kontakt med 
sina släktingar visade sig vara beroende av föräldrarnas egen kontakt med anhöriga. En del av 
kvinnorna beskrev hur konflikter inom släkten bidragit till en minskad eller förlorad kontakt 
med bland annat kusiner.  
 

−     Vi umgås typ jätte mycket, jämt typ. Men ja… mina föräldrar är ganska mycket osams med sina 
syskon, när vi var små /…/ då umgicks vi jätte mycket. Vi har alltid typ umgåtts väldigt mycket i vår 
släkt men typ inte så mycket nu längre.  

 
I grupp 2 framkom en annan bild. Där beskrev de unga kvinnorna svårigheten att bibehålla en 
god relation till släkten då anhöriga ofta tagit parti för den ena eller den andra föräldern. 
  

−     Det är samma för mig, eller de kommer bra överens men mer min mormor kan säga dåliga grejer om  
min pappa, och min farmor kan, eller resten av pappas sida kan säga lite dåliga grejer om mamma. Det 
är lite… Det är svårt för barn som kommer emellan, man kan inte ställa sig på enas sida. 

 
−     Jag tycker att mina föräldrar inte sa så mycket alls om varandra./…/Det var mer min farmor och farfar 

och mormor och morfar, moster, faster och sådär. Typ ”hur kunde hon göra sådär” typ den ena sidan 
beskyllde den andra.  

 
Ytterligare en aspekt som framkom i grupp 2 var kvinnornas upplevelse av att hantera en 
förälders nya partner.  
 

−     Det har varit mycket tankar så här, min mamma har inte hittat någon ny efter pappa. Men pappa har en 
ny fru, det var väldigt svårt att veta hur man skulle förhålla sig till henne, man tycket ju kanske innerst 
inne att det är mamma och pappa och så där, ja, svårt att vet hur man skulle känna och tycka inför 
henne.  

 
De unga kvinnorna i båda grupperna poängterar vännernas centrala roll och betydelsen av att 
bo geografiskt nära sina vänner för deras välbefinnande. Det var en samstämmighet i grupp 1 
att kontakten med vännerna varit bra under ungdomsåren. I grupp 2 beskrevs framförallt två 
olika aspekter av kompisrelationen. Den första var möjligheten att knyta nya vänskapsband i 
och med sitt växlande boende, den andra var svårigheten att bibehålla kontakten med 
vännerna när avståndet mellan föräldrarna var stort.  
 

−     Fast det var ju samtidigt kul om man hade föräldrar som bodde på olika ställen att man lärde känna nya 
människor på båda ställena liksom./…/ Man utökade ju sin kompiskrets på det sättet.  

 
−     Du har ju ändå dina föräldrar i samma stad, det har inte jag, det har varit väldigt svårt att hålla 

kontakten med såna som bodde på samma ort som pappa liksom, då blir ju det svårt.  
 
I intervjumaterialet framkom att konflikter inom familjen hade bidragit till ett minskat socialt 
nätverk för de unga kvinnorna i båda grupperna, men det fanns vissa skillnader i kvinnornas 
utsagor. I grupp 1 bildade familjen en allians vid konflikter med släkten och relationen bröts 
till de släktingar som föräldrarna hade svårt att komma överens med. I grupp 2 däremot rörde 
konflikterna ofta föräldrarnas separation vilket resulterade i att mor- och farföräldrar kunde 
smutskasta den ena eller andra föräldern inför barnet. De unga kvinnorna beskrev hur de ofta 
fick försvara den angripna föräldern. Om vi ser till det här utifrån McNamaras (2000) 
resonemang om vikten av socialt stöd och nätverk menar vi att kvinnornas beskrivning i 
växelvis boende tyder på att de är mer ensamma i konfliktsituationer, till skillnad mot 
kvinnorna i jämförelsegruppen. Ett av citaten speglar svårigheten med att relatera till en 
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förälders nya partner. Utifrån det har vi sett kopplingar till Larsson Sjöbergs (2003) begrepp 
länkbarn och länkade familjesystem, i den bemärkelsen att den unga kvinnan både tar hänsyn 
till den nya familjemedlemmen och känner ansvar och lojalitet för mammans situation som 
ensamstående. Här tydliggörs hur ett skilsmässobarn blir länken mellan två familjer vilket vi 
menar, i likhet med Larsson Sjöberg (2003), innebär en påfrestande situation för barnet som i 
sin tur kan leda till känslomässig stress.  
 
Utifrån studiens resultat har vi sett att kvinnornas vänskapsrelationer kan fungera som en 
skyddsfaktor. Vi ser i likhet med Öberg och Öbergs (2000) resultat att bevarandet av 
kompisrelationen var mer komplex i grupp 2 än i grupp 1. En framträdande aspekt i deras 
diskussioner var betydelsen av geografisk närhet mellan boendena för att underlätta umgänget 
med kompisar. Vi menar att denna problematik i förlängningen skulle kunna leda till ett 
begränsat socialt nätverk. Kopplar vi samman detta med delkomponenten meningsfullhet i 
KASAM vilket Antonovsky (1999) menar är motivationskomponenten som ger inspiration i 
livet, skulle ett inskränkt socialt nätverk kunna bidra till en lägre känsla av meningsfullhet. 
Detta utifrån att vänskapsrelationen framhölls av de unga kvinnorna i det växelvisa boendet 
som mycket värdefull.   
 

Samband mellan boendeform och stressupplevelse 
Den fjärde och avslutande frågeställningen var avsedd att undersöka om det fanns något 
samband mellan informanternas boendeform och deras upplevelse av stress. Utifrån de unga 
kvinnornas beskrivning av stress kan vi se att de som hade bott i växelvis boende uppgav flera 
stressorer i närmiljön än jämförelsegruppen. En framträdande skillnad var att kvinnorna 
boende i kärnfamilj såg hemmet som en stressfri zon medan de med erfarenhet av ett växelvis 
boende uppgav flera stressfaktorer kopplade till boendeform, fritid och föräldrarelationen. Ser 
vi på det här resultatet utifrån Antonovskys (1999) teori om KASAM är skilsmässa en stor 
livshändelse, en stressor. Han menar att personer med hög grad av KASAM har bättre 
resurser att hantera olika stressorer i livet. Utifrån de unga kvinnornas sätt att uttrycka stress 
skulle det kunna tyda på ett lägre KASAM, vilket vi menar kan vara en förklaring till att de 
uppger fler stressfaktorer utanför skolan än jämförelsegruppen.   
 
I en jämförelse av gruppdiskussionerna tydliggjordes svårigheten och komplexiteten av att 
förhålla sig till två hem under uppväxten, vilket är i linje med vad som framkom i 
Socialstyrelsen undersökning (2004). Kvinnorna i grupp 2 uppgav både praktiska och 
psykologiska svårigheter, där de två mest framträdande aspekterna var föräldrarnas 
konfliktnivå och de unga kvinnornas upplevelse av lojalitetskonflikt. Ser vi till de unga 
kvinnornas beskrivning av lojalitetskonflikten skulle det kunna vara en riskfaktor till stress, då 
tidigare forskning visar att flickor i högre grad än pojkar har benägenhet att uppleva 
relationsrelaterad stress (Barnombudsmannen, 2004; Währborg, 2002). Denna studie visade 
också, i likhet med tidigare forskning, att föräldrarnas konfliktnivå var avgörande för hur de 
unga kvinnorna upplevde sin boendeform. Tidigare forskning har påvisat att en hög 
konfliktnivå och samarbetssvårigheter leder till ett icke fungerande växelvis boende och 
vantrivsel för barnet (Socialstyrelsen, 2004; Tornstam, 1996; Öberg, Öberg, 2002).  
 
En av kvinnorna i gruppen med erfarenhet från ett växelvis boende avslutade sessionen 
genom detta uttalande:  
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−     Bara för att man bor med föräldrar på olika håll betyder inte det att man är olycklig och har ångest och 
känner sig stressad och utan man kan vara en hel och glad människa i alla fall. Jag tror inte riktigt på det 
påståendet kan jag nog säga, det beror helt på vad man gör livet till liksom. 

 
Trots att de unga kvinnorna i grupp 2 uppgav att de upplevt en stress kopplat till deras 
boendesituation fanns en samstämmighet i att de inte såg sig själva som ett offer för 
omständigheterna. Ser vi på detta utifrån KASAM:s delkomponent, hanterbarhet hänvisar 
Antonovsky (1999) till förmågan att hantera yttre påfrestningar genom tillgängliga resurser 
inom eller runt individen. Utifrån detta kan vi tyda att de unga kvinnorna har en hög grad av 
hanterbarhet då ingen av dem vill kännas vid att man måste må sämre som människa och vara 
mer stressad för att man bott i ett växelvis boende med separerade föräldrar. Kvinnorna gav 
heller inte bilden av att koppla föräldrarnas beslut att skiljas till dem själva utan att de 
förlägger ”skulden där den hör hemma” (Antonovsky, 1999:185) vilket i sig tyder på en 
relativt hög stresströskel vilket individer med ett högt KASAM besitter.   
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Stressfaktor: 
Skolstress 
 

Återhämtning i hemmet 

Fysiska reaktioner: 
Obehag och lite sömn 
Psykologiska reaktioner: 
Förvirring 
Handlingsförlamning  

 
STRESS 

Stressfaktorer: 
Skolstress 
Fritiden 
Prestationskrav 
Praktisk stress 

 
STRESS 

Fysiska reaktioner: 
Hjärtklappning 
Psykiska reaktioner: 
Irritation  
Självcentrering 
 

Stressfaktorer i hemmet: 
Otillräckligt föräldrastöd 
Föräldrakonflikter 
Lojalitetskonflikter 

Återhämtning genom syskonstöd 

Stressmodell 
 
Grupp 1 - Unga kvinnor boende i kärnfamilj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupp 2 - Unga kvinnor boende i ett växelvis boende 
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Avslutande diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att jämföra stressupplevelsen hos unga kvinnor som hade 
bott i växelvis boende med unga kvinnor som hade bott i kärnfamilj. Vi avsåg att uppnå syftet 
genom följande frågeställningar; ”Hur definierar de unga kvinnorna begreppet stress”, ”Hur 

beskriver unga kvinnor sin vardag/boendeform”, ”Hur beskriver de unga kvinnorna sin 

kontakt med föräldrar, syskon, släkt och vänner” och ”Finns det något samband mellan de 

unga kvinnornas boendeform och deras upplevelse av stress”. Sammanfattar vi studiens 
resultat har vi sett, i en jämförelse av båda grupperna att de unga kvinnorna boende i 
kärnfamilj endast gav uttryck för en skolrelaterad stress. Detta resultat skilde sig från 
kvinnorna i gruppen med ett växelvis boende vilka hade fler bidragande faktorer till stressen. I 
vilken utsträckning deras stress var kopplad till boendeformen var mer avhängd på 
föräldrarnas konfliktnivå, deras samarbetsförmåga samt kvinnornas upplevelse av 
lojalitetskonflikt, än boendeformen i sig. Att föräldrarnas konflikter och samarbetsförmåga är 
direkt avgörande för ett fungerande växelvis boende har vi funnit belägg för i tidigare 
forskning (Socialstyrelsen, 2004; Tornstam, 1996; Öberg, Öberg, 2002). Detta 
diskussionsavsnitt sammanfattar studiens resultat vilka bidrar till förståelsen av unga kvinnors 
upplevelse av stress kopplat till sin boendeform. 
 
Utifrån de unga kvinnornas diskussioner angående deras definition av stress fann vi en 
intressant samstämmighet med tidigare forskning. Alla kvinnorna uppgav skolan som den 
främsta källan till stress vilket bland annat framförts av Barnombudsmannen (2004) och i 
Statens offentliga utredning (2006:77). Vår studie tillsammans med tidigare forskning har gett 
oss en förståelse för att skolan är den största källan till stress för dagens ungdomar. Resultatet 
har fört in oss på diskussioner kring betydelsen av att samhället lyssnar på ungdomarnas 
erfarenheter för att identifiera vad det är i skolan som bidrar till denna utveckling. Vi har 
reflekterat över om detta kan vara det som krävs för att stävja den ökade stressen och psykiska 
ohälsan hos dagens ungdomar.   
 
En annan intressant upptäckt vi gjort under studiens gång var att kvinnorna, i båda grupperna, 
uttryckte en tydlig och stark önskan att ha sina föräldrar tillgängliga i vardagen. Det som 
förvånade oss var att kvinnorna som bott i kärnfamilj i så hög utsträckning värderade att ha 
båda sina föräldrar hemma och att det var starkt sammankopplat med deras känsla av 
trygghet. Vår förförståelse var att tillgången till båda föräldrarna skulle vara självklar för 
dessa kvinnor något vi i efterhand ställt oss frågande till. Utifrån att kvinnorna som bott i 
kärnfamilj kopplade tryggheten så starkt till tillgängliga föräldrar, har vi reflekterat över hur 
tryggheten påverkats av att inte ha båda föräldrarna närvarande i vardagen för kvinnorna med 
växelvis boende. Det vi har kunnat se är att för de två kvinnor vilka inte bott växelvis enligt 
studiens definition hade relationen till pappan mer utvecklats till en kompisrelation. Här vår 
studie en samstämmighet med vad Öberg och Öberg (1992) poängterar då de hävdar att 
fördelen med att bo just växelvis är att relationen blir stabil och vardaglig såväl till pappan 
som mamman.  
 
En av de saker vi vill ta upp och belysa är de unga kvinnornas erfarenheter av ständiga 
lojalitetskonflikter till föräldrarna. Vi anser att den aspekten framhölls av kvinnorna i växelvis 
boende i större utsträckning än den bild vi fått av tidigare forskning. Öberg och Öberg (2002) 
lyfter fram lojalitetskonflikten främst som ett problem vid högtider men i vår studie framkom 
däremot en annan bild. Kvinnorna beskriver lojalitetskonflikten som ständigt närvarande i 
vardagen. Ytterligare en påverkansfaktor som kvinnorna beskrev i detta sammanhang var när 
släktingar smutskastade den ena eller andra föräldern framför dem. Det som tydliggjordes för 
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oss var att lojalitetskonflikten var svår att förhindra. Den var inte bara avhängd på 
föräldrarnas inbördes relation utan kunde även påverkas av anhöriga. Utifrån kvinnornas 
berättelser har vi reflekterat över vikten av att sprida kunskap om i vilken omfattning 
anhörigas agerande kan påverka och bli ett problem för barnet. I ljuset av vad tidigare 
forskning säger om kvinnors sårbarhet för relationsrelaterad stress (Währborg, 2002) anser vi 
att det tydliggör kvinnornas risk att utsättas för en hög grad av känslomässig stress.    
 
En annan intressant diskussion vi fört utifrån betydelsen av familjen, var de två gruppernas 
diskrepans i beskrivningen av den värdefulla syskonrelationen.  I grupp 1 beskrevs relationen 
till syskonen som en kompisrelation medan kvinnorna i det växelvisa boendet till och med 
beskrev syskonstödet som viktigare än föräldrastödet och att det hade stor betydelse för deras 
psykiska välbefinnande. Detta var än mer tydligt i de familjer där föräldrarnas konfliktnivå 
var hög. Vi menar att syskonrelationen kan ses som den ”nödvändiga” alliansen för att skapa 
trygghet i en annars ganska ostabil miljö.  Vi har fört diskussioner om syskonrelationen kan 
ses som en skyddsfaktor i kvinnornas tillvaro och ibland konfliktfyllda miljö vilket är linje 
med den forskning Aro m.fl. (1989) redogör för.  
 
I studiens initialläge tog vi del av tidigare forskning i såväl ämnet växelvis boende som ämnet 
ungdomar och stress. Utifrån den kunskap vi inhämtat före intervjuerna gav vår studie oss en 
något mörkare bild av det växelvisa boendet än förväntat. I efterhand har vi funderat på 
orsaken till detta. Vi har reflekterat över om det kan ha sin grund i att två av fyra deltagare 
inte hade bott växelvis enligt studiens definition. Vi menar att dessa deltagare inte hunnit få 
några positiva erfarenheter av det växelvisa boendet vilket skulle kunna vara en förklaring till 
den mörkare bilden. Vidare har vi diskuterat över om metodvalet kan ha påverkat resultatet. 
Vi har beaktat det Wibeck (2000) framhåller som risker med fokusgruppsintervjuer bland 
annat att det alltid finns en påverkansaspekt gruppdeltagarna emellan framförallt eftersom vi 
valde en ostrukturerad intervjuguide. Vi är medvetna om att dessa aspekter kan ha påverkat 
hur diskussionerna gestaltades. Glädjande för oss författare och något som vi ansåg gynnsamt 
för studien var att kvinnorna på ett generöst, personligt och seriöst sätt delade med sig av sina 
erfarenheter, vilket vi anser ger tyngd åt studiens resultat. 
 
En skillnad mellan grupperna vi vill ta upp och belysa är att diskussionen fick ett annat djup i 
gruppen växelvis boende än i jämförelsegruppen. Kvinnorna i växelvis boende framförde fler 
tankar och reflektioner kring boende, relationer och existentiella frågor. Ser vi till detta mot 
Öberg och Öbergs (2002) forskning så visar den att skilsmässobarn tidigare får ta ett eget 
ansvar och planera sin vardag i större utsträckning. Ser vi därutöver på olikheterna i ljuset av 
teorin KASAM (Antonovsky, 1999) kan det tyda på att skilsmässan har gett kvinnorna 
prövningar under ungdomsåren vilka har bidragit till en mer realistisk hållning. Vi menar att 
dessa aspekter skulle kunna vara en förklaring till skillnaderna i gruppernas diskussioner.   
 
Så här i slutet av denna uppsats vill vi rikta uppmärksamhet mot komplexiteten i detta ämne. 
Det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till när man ser till skilsmässor och dess 
konsekvenser för barnen. Kunskapen vi förvärvat under studiens gång har gett en förståelse 
för att boendet bara är en del av många vilka påverkar barnets upplevelse av skilsmässan. Vår 
studie har visat att kvinnorna i gruppen växelvis boende upplevde fler stressfaktorer, hade 
svårt att undkomma lojalitetskonflikten och att syskonstödet kunde vara mer betydelsefullt än 
föräldrastödet. Vi anser således att denna studies resultat bidrar med nya fynd och 
infallsvinklar till den redan befintliga forskningen. Trots att det redan finns en mängd 
forskning i ämnet skilsmässa med inriktning på föräldra- och barnrelationen, anser vi att det 
med fördel skulle kunna bedrivas fortsatt forskning kring sambandet mellan just växelvis 
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boende och stress hos barn och ungdomar. Vi finner detta relevant därför att stress hos barn 
och ungdomar ökar samtidigt som skilsmässorna är många.  
 
 

Hanna och Malin 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
 

1. a. Om vi säger stress, vad tänker ni då? 
       b. Vad är stress för er? 
 
2. Hur upplevde ni er vardag? 
3. Hur upplevde ni er boendesituation i växelvis boende/kärnfamilj? 
 
Ev. introduktion av ett nytt diskussionsområde. 
4. Hur skulle ni beskriva att er kontakt/relation med föräldrar och syskon har 

varit? 
5. Hur skulle ni beskriva att er kontakt/relation med släkt och vänner har varit? 
 
Summering/avlutande diskussion 
6. Vad har varit bra/mindre bra med er boendeform?  
7. Är det något ni önskat varit annorlunda? 
 
8. Är det någon som vill tillägga något? 
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Bilaga 2. 
 

Vill Du delta i en studie? 
 
Vi är två socionomstudenter vid Örebro universitet som skriver vårt 
examensarbete. Syftet med studien är att belysa hur unga kvinnor har upplevt sin 
vardag beroende på deras boendeform. Studien kommer att grunda sig på två 
gruppintervjuer med vardera 6-7 kvinnor i varje grupp, den ena har bott i ett 
växelvis boende den andra i kärnfamilj. Intervjuerna tar ca: 45 minuter. 
 
Vi söker dig som vill berätta om dina erfarenheter! Du ska vara kvinna, ha fyllt 
18 år och vuxit upp i växelvis boende (bott både hos mamma och hos pappa) 
eller i kärnfamilj. Är Du intresserad? Anteckna ditt namn, telefonnummer och 
boendeform nedan så kontaktar vi er!  
 
Som tack för din medverkan får du ett presentkort och vi bjuder på fika! 
 
 
Namn                           Telefonnummer                  Växelvis boende / Kärnfamilj               
 
…………………………………………                    ..…………        .………….                    
 
…………………………………………                    ..…………        .………….     
 
…………………………………………                    ..…………        .………….                                        
 
…………………………………………                    ..…………        .………….                                     
 
…………………………………………                    ..…………        .………….                                        
 
…………………………………………                    ..…………        .………….                                        
 
………………………………..……….                    ....………..        ..………….                                       
 
…………………………………………                   ..…………         .………….                                        
 
…………………………………………                   …...………        .………….                                       
 
…………………………………………                    …………..         .…………                                         
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Bilaga 3. 
 
Förfrågan om samtycke till deltagande i fokusgruppsintervjuer  
 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter vid Örebro universitet som skriver vårt 
examensarbete. Syftet med studien är att belysa hur unga kvinnor har upplevt sin 
vardag, t.ex. om deras upplevelse av stress skiljer sig åt beroende på deras 
boendeform. Studien kommer att grunda sig på två gruppintervjuer med vardera 
5-7 flickor i varje grupp. Den ena gruppen bor i ett växelvis boende den andra i 
en kärnfamilj. Intervjuerna tar ca: 30-45 minuter. Medverkan är helt frivillig och 
de informanter som väljer att delta kommer att informeras om studiens syfte och 
målsättning samt att de, när som helst kan avbryta deltagandet. Allt material från 
studien behandlas konfidentiellt, inga uppgifter kommer därmed att kunna 
kopplas till någon enskild flicka eller skola.  
 
Vid frågor kontakta gärna oss på mail eller telefon!  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Malin Glennhammar                                                  Hanna Ols Åström 
070- XXX XX XX                                                     070-XXX XX XX  
                                            
 
Er dotter är intresserad av att delta i gruppintervjuerna kring ovan beskrivna ämne. Då 
hon inte är myndig behöver vi Ert samtycke för att hon skall få medverka. Därför skulle 
vi vilja att Ni skriver under detta brev som Ert barn sedan tar med sig till 
intervjutillfället.  
 
Jag samtycker till att min/vår dotter deltar i studien.  
 
 
Namn: …………………………………………… Datum: ……………..  
 
 
 
Namn: …………………………………………… Datum: ……………..  
 

 
 


