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Sammanfattning  

Inledning: Av de barn som har separerade föräldrar i Sverige så är det 35 procent 
som bor växelvis dvs. halva tiden hos respektive förälder. Frågeställningar: Hur 
har särlevande föräldrar upplevt omställningsprocessen från att ha varit "förälder 
på heltid" i kärnfamiljen till att vara "förälder på deltid" och träffa barnen 
varannan vecka samt hur upplever de att relationen till barnen och andra personer 
förändrats efter omställningen. Metod: Kvalitativ metod har valts och fem 
särlevande föräldrar som separerat för minst tre år sedan intervjuades utifrån en 
halvstrukturerad intervjuguide. Resultat: Resultatet visar att en separation är en 
process vars förlopp startar med olika påfrestningar inom kärnfamiljen och som 
leder till praktiska, känslomässiga, sociala och relationella förändringar som 
varierar över tid. Diskussion: Resultatet har undersökts med fokus på i vilken 
utsträckning det stöds av de tre teorierna; transitions-, kris- och ex-teorin.  
Informanternas upplevelser stämmer överens med samtliga teorier i olika delar. 
Separationsprocessen med växelvis boende innebär en djupgående förändring 
som pågår parallellt; i den intrapsykiska världen (kris-teorin),  identitets- och 
rollförändring samt inom den relationella världen mot såväl barnen som andra 
vuxna (ex-teorin). Transitions-teorin  ger möjlighet till en mer differentierad 
beskrivning av processen med hjälp av sina sex faktorer.   
 
Nyckelord: växelvis boende, särlevande förälder, livsomställning  

Abstract 
Introduction: In Sweden, 35% of the children whose parents are separated have 
alternating residence i.e. they live half of the time with their mother and father 
respectively. Questions: How have separate parents experienced this process of 
adjustment from having been a "full-time parent"  in the nuclear family to 
becoming a "part-time parent" and see the child every fortnight and how do they 
experience that their relation to the children and those around has changed after 
the adjustment? Method: A qualitative method has been chosen and five separate 
parents living apart for at least 3 years have been interviewed in accordance with a 
semi-structured interview guide. Results: The result reveals that a separation is a 
process whose course of events starts with various strains within the nuclear 
family and leads to practical, emotional, social and relational changes that vary 
over time. Discussion: The result has been analysed focusing on the question to 
what extent it is based on the three theories: the Transition theory, the Crisis 
theory and the Ex-theory. The experiences of the informants correspond with all 
the three theories in different parts. The separation process with alternating 
residence involves a profound change going on parallelly; in the intrapsychic 
world (the Crisis theory), changes relating to identity and role and also witin the 
relational world towards the children as well as to other grown-ups (the Ex-
theory). The Transition theory makes a more differentiated description of the 
process possible by means of its six factors.  
 
Keywords: alternating residence, separate parents, life adjustment     
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1 Inledning 

Familjen har utformats på olika sätt under historiens gång och idag finns det 
många sätt att vara förälder på; ensamstående förälder, umgängesförälder, 
bonusförälder, regnbågsförälder. Trots variationen av familjeformer så utgör 
kärnfamiljen i stor utsträckning fortfarande idealet i det västerländska samhället 
(Hydén & Hydén, 2002). Den moderniserade kärnfamiljen bildas utifrån två 
individers önskan om självförverkligande och ett utbyte av varandra. Barnen blir 
ett projekt som föräldrarna gemensamt måste utveckla och familjelivet förenas 
med föräldraskapet. (Hydén & Hydén, 2002). Inte ovanligt nog brukar de 
individuella behoven förändras med tiden och många kärnfamiljer upplöses till 
följd av det. Vid en separation avslutas parrelationen mellan föräldrarna men 
relationen till barnet består. Relationen till barnet blir för den vuxne förknippad 
med varaktighet, stabilitet och en garant mot framtida övergivenhet (Giddens, 
1999; Hydén & Hydén, 2002). 
 
Det finns inga fastlagda regler för hur föräldraskapet ska utformas i samband med 
en separation. I Sverige har antalet föräldrar som väljer att ha barnen boende hos 
sig varannan vecka de senaste decennierna ökat. Växelvis boende är numera en 
vanlig boendeform och cirka 35 %  av andelen barn som har separerade föräldrar 
bor på detta sätt (Fransson, Bergström & Hjern, 2015). Boendeformen ställer krav 
på att det gemensamma föräldraskapet ska fortsätta, även då familjelivet i 
kärnfamiljen inte finns kvar. Föräldrarna måste ha kapacitet att förhandla fram 
lösningar kring barnet genom ett samarbete. De behöver även vara jämställda och 
ekonomiskt oberoende av varandra samt kunna tillgodose barnets grundläggande 
och känslomässiga behov på egen hand (Hellström, 2014).  
 
Det växelvisa boendet innebär att en ny familjesituation uppstår. Från att man 
som förälder har levt tillsammans med sitt barn i kärnfamiljen, ska man enbart 
träffa varandra varannan vecka. Barnet kan flytta mellan hemmen men föräldern 
kan inte följa med. Föräldern behöver ombilda sin relation till barnet (Hydén & 
Hydén, 2002). Självidentiteten hos föräldern är till en början ofta knutet till 
kärnfamiljslivet och föräldern behöver hitta sin självständighet för att kunna 
utvecklas (Giddens, 1999). Att bli "förälder på deltid" är en stor livsomställning 
som sällan uppmärksammas ur ett föräldraperspektiv. För att synliggöra den här 
relativt dolda livsomställningsprocessen ska denna studie undersöka hur 
särlevande föräldrar upplevt övergången från att ha varit "förälder på heltid" till 
att vara "förälder på deltid".  

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Transitions-teorin 

Transitions-teorin har sitt ursprung inom vårdvetenskapen. Det engelska ordet 
"transition" kan översättas till det svenska ordet "övergång". Teorin beskriver hur 
individen över tid går igenom "en passage/rör sig" från ett tillstånd till ett annat. 
Utifrån att en förändring sker av individens hälsa, situation, utveckling och/eller 
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organisation "går individen över" till ett nytt sätt att leva. En separation medför en 
förändring av (livs-)situationen där den nya situationen kräver ett nytt levnadssätt.  
 
Enligt teorin påverkas övergången av sex faktorer; där mening måste förstås utifrån 
individens erfarenhet och förutsättningar, dvs. om individen kommer att tillskriva 
förändringen mening eller inte. Individens tidigare livserfarenheter samt 
omgivningens reaktioner på förändringen påverkar individens förväntningar kring 
övergången. Ofta innefattar övergången känslor av ovisshet och kunskapsnivån 
visar på individens förmåga att hantera denna osäkerhet. Möjligheten att planera är 
därför också en förutsättning som påverkar om övergången blir hanterbar för 
individen. Privat och samhälleligt stöd från omgivningen samt det psykiska och det 
fysiska måendet  har också betydelse för övergången. Inte ovanligt brukar känslor av 
stress, ångest, ensamhet, ambivalens, depression, frustration uppkomma och få 
individen att känna sig tyngd och rädd. I vilken grad individen kan bemästra sina 
känslor och behålla självvärde och personlig integritet får därför också betydelse 
för övergången. Transitions-teorin beskriver övergången som en process; som 
börjar med en separation/ett avslut och som följs av en period av förvirring, 
ångest men som så småningom leder till en anpassning, integrering och ökad 
stabilitet. Tidslängden på övergången skiftar dock från individ till individ. 
(Schulmacher & Meleis, 1994 och Meleis, 2010).  
 

2.2 Kris-teorin  

Ett psykologiskt kristillstånd kännetecknas av att tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktioner inte är tillräckliga för att hantera en ny livssituation. Kristeorin, som är 

framtagen av amerikanske psykiatrikern Erich Lindemann i början på 1940-talet, 

beskriver hur de känslomässiga reaktionerna kan delas in i olika faser; chock, 

reaktion, bearbetning och nyorientering (Forsberg & Wallmark, 2003).  

 

Vid en stressfylld händelse såsom ex. en separation är kan individen initialt hamna 

i en chock och ha svårt att ta till sig faktumet att separera. När smärtan av 

förlusten väl sjunkit in, kommer ilskan i reaktionsfasen. Känslor  av aggression kan 

även vara uttryck för ångest, sorg och rädsla. Raseri kan vara lättare att uthärda än 

separationsångesten. Efter de akuta faserna kommer bearbetningsfasen. Då är det 

känslor av sorg, depression som upptar individen. Individen saknar det som har 

varit och självkänslan blir ofta sämre. Så sakteligen accepterar individen dock den 

nya livssituationen och självkänslan förbättras successivt. Smärtan är under 

kontroll. I nyorienteringsfasen upplever individen att det går att planera för framtiden. 

Praktisk hjälp och stöd från närstående och vänner är av betydelse för att 

individen ska kunna återhämta sig. En väl genomarbetad kris kan ge möjlighet till 

ökad styrka och mognad (Cullberg, 2013). 

 

2.3 Ex-teorin  

Ex-teorin beskriver en individuell process som sker i samband med uppbrott/ 
utträde eller byte av livsstil, där individen byter sin gamla roll mot en ny.  
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Denna s.k. (exit-) process innefattar fyra faser; tvivel, omvärdering/söka alternativ, 
vändpunkt och tillvänjning till den nya rollen.  I den första delen av processen finns 
tvivlet kring den rådande livssituationen. Därefter kommer ett sökande efter 
alternativa vägar och nya roller, för att så småningom leda till en kris eller 
vändpunkt som gör det möjligt att lämna den gamla rollen. I den nya rollen ska 
dåtiden, nutiden och framtiden vävas samman. Enligt ex-teorin ska de tidigare 
erfarenheterna (ex-rollen) integreras samtidigt som den nya rollen ska intas 
(Ebaugh, 1988). 
 
Hur individen anpassar sig till sin nya roll påverkas av sex teman. När det gäller 
individer som separerat/skilt sig så kan sättet de presenterar sig själva ske genom nya 
yttre attribut i form av ex. nya kläder, viktnedgång. De sociala reaktionerna, dvs. hur 
andra människor reagerar på den nya identiteten kan försvåra eller underlätta den 
nya rollen. Enligt teorin kan en separation ex. förknippas med misslyckande, 
ansvarslöshet, själviskhet och upplevas som ett hot mot det "sociala systemet" av 
andra. Beroende på omgivningens respons kan individen uppleva sin nya roll som 
mer stigmatiserande än om föräldern hade förblivit ogift/inte skaffat familj. En 
annan del av anpassningen till den nya rollen handlar om intimitet och sexualitet. 
Individen kan uppleva rädsla och nervositet ex. för att "dejta" igen. Ofta innebär 
en rollförändring att individen gör ett byte av vänner. Som följd av en separation 
kan ex. bli att föräldern minskar sitt umgänge med andra par. Det kan också bero 
på att de gamla vännerna inte bjuder in längre eftersom de inte vill "ta sida" i 
separationen. Det är inte ovanligt att man lär känna andra personer med liknande 
livssituation. Som separerad förälder relaterar man till gruppen som man tidigare tillhört 
och det som återstår av den gamla identiteten samt med dem som lämnat gruppen 
före (som skilt sig tidigare) samt lär sig hantera återstoden av den gamla identiteten. Ju 
mer olycklig individen är med det nuvarande livet, desto mer ser individen tillbaka 
på den gamla rollen. Oavsett om dåtiden var så bra som individen vill göra 
gällande så skapar nostalgin en starkare självidentitet. Upplevelsen av det nya 
självet blir då detsamma som det gamla självet (Ebaugh, 1988). 
 

3 Tidigare forskning 

Studiens fokus är att belysa hur föräldrar beskriver livsomställningen från att vara 
"förälder på heltid" till att vara "förälder på deltid", dvs. att träffa sina barn 
varannan vecka. För att söka relevant forskning inom ämnet användes olika 
sökmotorer vid Ersta Sköndal Bräcke Högskolas hemsida; SwePub, ASSIA, 
DIVA, PubMed, SocINDEX, PsycINFO, Psychology & Behavioral Sciences 
Collection, Google Scholar samt Google. Svenska sökord som använts är 
separation, omställning, växelvis boende. I de internationella forskningsbankerna 
användes sökorden: parenthood and divorce, divorce and co-parenting, 
transitions and divorce, exiting role theory, exiting role theory and divorced 
parents, modern families and parenthood, changes in family roles. 
Forskningsfältet visade att svenska och internationella studier gällande separation 
och växelvis boende i huvudsak handlade om barnens upplevelser av 
boendeformen eller om kliniska interventioner gällande föräldrar som separerat. 



 

  4 (22) 

 

 

Två studier ansågs dock relevanta eftersom att de belyser föräldrarnas perspektiv 
utifrån en separation. 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Willén (2015) har undersökt hur svenska föräldrar hanterar sina negativa känslor 
efter en separation. Av undersökningen framkom att detta var avhängigt 
förälderns emotionella reglering. De föräldrar som hade en flexibel emotionell 
reglering kunde hantera negativa känslor effektivt medan föräldrar med en rigid 
emotionell reglering fortsatte att uppleva känslor av ilska och bitterhet efter 
separationen.  
 
Yárnoz-Yaben (2017) har undersökt hur separerade föräldrars anknytnings-
mönster påverkar förälderns välmående och samarbetet med den andre föräldern i 
Spanien. Separationen, likt andra övergångar i livet, resulterade i en sorgeprocess. 
Sorgen påverkades av den sociokulturella kontexten, längden på äktenskapet, 
tiden som passerat sedan separationen samt förälderns anknytningsmönster. 
Förälderns sorgeprocess predicerade dennes anpassning till separationen, 
reaktioner på konflikt, förlåtelse och välmående (livstillfredsställelse, positiva och 
negativa känslor), samt förutsåg också samarbetet med den andra föräldern.  
 

Andra forskningsstudier som angränsar till ämnet är Anthony Ferraros et al. 

(2016) studie där skilda föräldrar i USA studeras utifrån hur de anpassat sig efter 

skilsmässan. Föräldrarnas erfarenheter av hur samarbetet med medföräldern 

fungerade, fädernas delaktighet, utmaningar med "singel-föräldraskap", förälderns 

oro, barnens anpassning bildade fyra grupper av föräldrar som benämndes; "bra 

skilsmässa", "tillräckligt bra skilsmässa", "dålig till bra skilsmässa" och "dålig 

skilsmässa". En annan studie av Maria Malagoli Togliatti  et al. (2011) som 

genomfördes i Italien har visat att en skilsmässa genererar psykologiska processer 

utifrån omorganisering av brutna familjekonstellationer. Studien fokuserade på 

den emotionella anpassningen, samarbetet med medföräldern samt 

familjealliansen. Via självrapporteringsinstrument samt observationer visade 

resultatet att de föräldrar som efter separationen hade svårt att skilja på rollen som 

partner och förälder inte hade uppnått en psykologisk distans till separationen 

frånsett de känslor av ilska och sorg som fanns gentemot ex-partnern. Detta 

genererade en dysfunktionell familjeallians. Ytterligare en studie av Yárnoz et al. 

(2008) som genomfördes på spanska föräldrar baserades på anknytningsteorin. 

Föräldrar fick träffa terapeuter på regelbunden basis och studiens resultat visade 

att föräldrarna efter åtta månader mådde bättre, de negativa känslorna minskade 

och det positiva välbefinnandet  ökade. Vidare kände sig föräldrarna mindre 

ensamma både när det gällde den sociala ensamheten och den romantiska 

ensamheten. Föräldrar med trygg anknytning hade en positiv självmodell medan 

föräldrar med otrygg anknytningsstil har en defensiv självmodell.  
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4 Frågeställningar 

En separation är en process som delar in livet i ett före och ett efter. Syftet med 
studien är belysa hur föräldrar beskriver omställningen från att ha levt i kärnfamilj 
till att vara särlevande förälder och träffa barnet/barnen varannan vecka. Mot 
bakgrund av att det saknas tidigare forskning i ämnet är den första 
frågeställningen vid formulerad för att få en så bred bild av livsomställningen som 
möjligt. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Hur upplever särlevande föräldrar livsomställningen från att ha varit "förälder 
på heltid" fram till idag som "förälder på deltid"? 

 Hur upplever särlevande föräldrar sina relationer till barnen och andra efter 
omställningen? 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Inkluderingskriterierna för att delta i studien var 1) att man levt i en kärnfamilj 
men av olika anledningar 2) separerat för minst tre år sedan och därefter 3) haft 
barnet/barnen boende hos sig varannan vecka. Sådana personer efterlystes inom 
bekantskapskretsen och genom de personliga kontakterna valdes informanter ut, 
dvs. ett s.k. tillgänglighets- och bekvämlighetsurval genomfördes. Informanterna 
har varit fem stycken särlevande föräldrar; tre mammor och två pappor i 
ålderspannet 35-50 år. Samtliga bor i storstadsregionen Stockholm. Tre av 
informanterna har akademisk bakgrund, två informanter yrkesutbildningar. Tre av 
informanterna har nya partners. Informanterna har haft ett till tre barn var, totalt 
inbegriper studien nio barn. Det yngsta barnet var cirka ett år och det äldsta 
14/15 år vid separationen. Separationen låg mellan tre till 15 år bakåt i tiden. 
 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativ metod har valts då informanternas upplevelser är i fokus. Studien syftar 
till att öka förståelsen för informanternas tankar och känslor om sitt vardagsliv. 
Det är via dialogen om ett specifikt ämne i informanternas livsvärld som kan ge 
ökad kunskap om det som ska studeras (Kvale, 1997). Insamlingen av data har 
skett via intervjuer där informanterna fått berätta om sina erfarenheter och sina 
känslor samt fått reflektera över sig själva och den aktuella livssituationen. En 
intervjuguide med på förhand framtagna undersökningsområden har använts; 
1)kärnfamiljen, 2) separationen, 3) omställningen och 4) särlevande förälder 
(Bilaga 1). Intervjufrågorna var öppna och följde informanternas svar, 
informanterna har dock samtalat om samtliga teman. Intervjuguiden gav även 
möjlighet till situationsanpassade frågor (Langemar, 2013).  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Studien har utgått från ett induktivt synsätt där utgångspunkten varit att 
undersöka verkligheten i förhållande till den befintliga förkunskapen/teorierna. 
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Informanternas utsagor (empirin) syftar till att generera en ökad förståelse 
(Langemar, 2013).  
 
Tematisk analys i enlighet med Hayes (2000) har använts. Bearbetningen av det 
insamlade materialet har inneburit ordagrann transkribering av de inspelade 
intervjuerna. Först lästes intervjuerna vertikalt, därefter horisontellt. Vid 
genomläsningen av utsagorna antecknades teman utifrån frågeställningarna. Sedan 
sorterades informanternas liknande utsagor med olika sorters färg för att inte 
mista respektive informants utsaga under de preliminära teman som uppstod. 
Citat som representerade temat valdes ut. Därefter delades materialet in i två 
huvudteman som baserades på en tidsaxel; 1) informanternas upplevelser från 
kärnfamiljslivet och 2) informanternas upplevelser av förändringarna som uppstod 
när de upplevde att separationen var ett faktum. Materialet delades upp i mindre 
underteman som tillhörde respektive huvudtema. Samtliga teman har dock 
omformulerats och omdisponerats flera gånger under processens gång för att till 
slut få sina slutgiltiga namn och plats i framställningen. Resultatet har presenterats 
som teman där informanternas beskrivningar har sammanfattats och illustrerats 
med utvalda citat (Langemar, 2013).  
 

5.4 Genomförande 

Kontakten med de fem informanterna togs via telefon. De tillfrågade fick då 
information om studiens syfte och erbjöds möjlighet att delta i studien. En 
tillfrågad avböjde till att delta efter informationen utifrån att ämnet uppfattades 
som känsligt. Intervjutid och plats bokades med dem som muntligen samtyckte till 
att delta i studien under telefonsamtalet. Fyra av intervjuerna genomfördes i 
hemmiljö och en på allmän plats under perioden januari - mars 2018. Intervjun 
inleddes med en information om de forskningsetiska principerna och 
intervjupersonen samtyckte på nytt till att delta i studien. Därefter påbörjades 
inspelningen via mobiltelefonens inspelningsfunktion. Informanterna fick även 
veta att det inspelade materialet skulle överföras kort efter intervjun till en dator 
för att på så sätt förvaras på ett säkrare ställe. Intervjun utgick från intervjuguiden 
och informanterna fick berätta om sina upplevelser. Situationsbaserade frågor 
kompletterade intervjuguiden. Intervjun avslutades med att informanten 
tillfrågades om hen vill tillägga något som hade vikt för samtalsämnet. 
Informanten uppmanades vid avslutet av intervjun att ta kontakt ifall något 
klargörande behövde göras eller om de ville avbryta deltagandet. Ingen av 
informanterna har gjort detta. Intervjun tog cirka en timme att genomföra, sedan 
tillkom restid.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Studien har respekterat informanternas individskydd utifrån de forskningsetiska 

principerna. Principerna har efterlevts genom att informanterna har blivit 

informerade om syftet med studien (informationskravet). De har även blivit 

upplysta om att deras uppgiftslämnande bygger på frivillighet (samtyckeskravet) 

och att de haft möjlighet att avbryta deltagandet. Informanternas uppgifter har 
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avidentifierats och delats upp för att inte deras identitet ska röjas 

(konfidentialitetskravet). Intervjuerna har endast använts för det angivna syftet 

och sedan raderats (nyttjandekravet ). Vidare har en avvägning gjorts mellan 

nyttan av studien i förhållande till den ev. skada i form av obehagliga upplevelser 

som ex. intervjun kunde skapa hos informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Författaren uppfattade att informanterna, trots att sorgliga känsloupplevelser 

aktualiserades under intervjun, inte föreföll må dåligt av att prata om detta. 

 

7 Resultat 

Under den tematiska analysen framkom två huvudteman som kan kopplas till 

kärnfamiljslivet och livet efter det att informanten förstod att separationen var ett 

faktum. Det första huvudtemat heter "Kärnfamiljens påfrestningar" och beskriver  

informanternas upplevelser i kärnfamiljen och anledningar till separationen och 

sammanställs i två underteman; "Stereotypier och konflikter" samt "Tvivlet på 

relationen". I det andra huvudtemat "Förändringarna" beskrivs de praktiska, 

känslomässiga, sociala och relationella konsekvenserna som informanterna 

upplevde i samband med att de skulle separera. Detta framställs under sju 

underteman; "Chock och ambivalens", "Bo-delning", "Sorg och misslyckande", 

"Ifrågasättande och stöd", "Längtan och ensamhet", "Föräldranärvaro/frånvaro" 

och "Fördjupad barnrelation" samt "Befrielse och växt".  

 

Tabell 1.Översikt av huvudteman och underteman som framkommit i den tematiska analysen. 

Huvudteman 

7.1 Kärnfamiljens påfrestningar  7.2 Förändringarna 

Underteman 

7.1.1 Stereotypier och konflikter   7.2.1 Chock och ambivalens 

7.1.2 Tvivlet på relationen 7.2.2 Bo-delning  

 7.2.3 Sorg och misslyckande  

 7.2.4 Ifrågasättande och stöd  

 7.2.5 Längtan och ensamhet  

 7.2.6 Föräldranärvaro/frånvaro 

 7.2.7 Fördjupad barnrelation  

 7.2.8 Befrielse och växt  

 

 

7.1 Kärnfamiljens påfrestningar 

Informanterna har berättat hur livet som förälder i kärnfamiljen upplevdes och 

vad som gjorde att det inte fungerade. Olika anledningar till separationen 

framkom; stereotypa könsroller, konflikter kring barnuppfostran samt tvivel på 

relationen.  
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7.1.1 Stereotypier och konflikter  

Informanterna gav uttryck åt att kärnfamiljen stod för en traditionell uppdelning; 

där kvinnan/modern tog ett större ansvar för barnen och där mannen/fadern 

hade en mer perifer föräldraroll i förhållande till barnet/barnen.  

 

"Ganska typisk tror jag för, framförallt papparoll... jag jobbade lite mer än X och jag var lite 

mindre liksom...ansvarig i det, inte mindre ansvar, eller inte mindre ansvar men jag var 

mindre engagerad i barnen så. Jag hade inte lika bra koll på deras kläder och... dagis... å så 

vidare. Jag tror jag var en ganska typisk pappa på det sättet. Mer utav familjeförsörjare så 

där..." 

 

Livet i kärnfamiljen handlade om uppdelningen av sysslor i hemmet, men 

informanterna beskrev även hur likheter/olikheter i personligheter samt skilda 

barnuppfostringsstilar påverkade familjelivet. Detta skapade irritation och blev en 

källa till konflikter.  

 

"Jag var den som var mera, ville ha lite mer ordning... Att man skulle sitta ordentligt vid 

matbordet, äta ordentligt och så där. Jag kan tycka så här efteråt att jag hade lite... (harklar 

sig) för höga förväntningar på det. Barnen var rätt små då medan X var väldigt tillåtande då och 

tyckte liksom att det mesta var ok, så upplevde jag det... Så vi hade inte alls samma syn på, på 

barnuppfostran. Utan ganska olika... I vårt kärnfamiljsliv var det ofta så att, det hände något 

med barnen som gjorde mig irriterad, kanske sa till barnet oftast då, lite skarpt så där då och 

då blev X irriterad på mig och så blev jag irriterad på henne och så blev det ett bråk mellan oss 

i stället. Så var det väldigt ofta, nästan hela tiden." 

7.1.2 Tvivlet på relationen  

Tvivlet på relationen eller den icke-fungerade relationen upptog också mycket inre 

energi hos föräldern vilket bidrog till att få svårt att ha fokus på barnen.  

 

"Jag tror eller jag vet att när jag levde i kärnfamiljen så var jag nog ganska stressad, ganska 

ofta trött och irriterad och hade så mycket fokus på andra saker, än kanske barnen...Jag tyckte 

att vår dåliga relation gjorde att jag inte orkade med mig själv och att kanske inte orkade med 

att vara den förälder som jag ville vara också..." 

 

"Det var ju frågan om hur tar man det här vidare och då var ju det här med barn, man skiljer 

sig ju inte när man precis fått en liten bebis. Det gör man ju inte. Nähä, men lever man vidare 

då? Jag började få ganska mycket frågor kring framtiden och så där... och då kände jag, nä men 

vänta här nu ska jag traggla vidare med det här bara för att det finns någon norm som säger 

det. Det är ändå mitt liv och det jag känner för liksom inte för att leva i den här relationen 

längre".  

 

Informanterna uttryckte att hotet om separation hade funnits med i relationen, 

även före den faktiska separationen. De som hade erfarenhet av att initierat 

separationen med den andre föräldern uttryckte att uppbrottet hade föregåtts av 

en ganska lång och dålig period i förhållandet innan beslutet var ett faktum.  
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"Emotionellt, kan jag säga att det kom smygande ganska lång tid innan, i olika styrkor. Tre, 

fyra år redan...För jag menar att växa upp i en relation med två föräldrar som inte kommer 

överens, där det inte funkar och där det framför allt kanske inte är någon kärlek kvar i 

relationen. Det vill inte jag att mitt barn ska vara med om - utan snarare tvärtom - hon mår ju 

mycket bättre av att få trygghet hos en pappa som kanske kommer träffa någon som han trivs 

med".  

 

7.2 Förändringarna   

Informanterna beskriver olika typer av förändringar som uppstod i samband med 

att de förstod att separationen var ofrånkomlig; känslomässiga, praktiska, 

relationella och sociala.  

7.2.1 Chock och ambivalens  

För de informanter som inte initierat separationen kom beskedet som en chock 

trots att de också haft tvivel kring relationen. 

 

"Jag förstod inte varför han ville separera överhuvudtaget liksom. Det fanns inga förklaringar, 

jag kände att han fortfarande älskade mig. Det var liksom jättekonstigt för mig att han bara 

skulle gå. Jag hade ju förhoppningar en lång tid tror jag. Att han skulle komma tillbaka och... 

Men det var ju jättejobbigt, jag kommer ihåg när jag såg honom gå till bussen, jag bara ville att 

han skulle vända sig om lite och titta för då visste jag att han älskade mig. Men det gjorde han 

inte..." 

 

Likaså upplevdes en osäkerhet om separationen var det rätta beslutet även efter 

själva isärflyttningen, vilket medförde blandade känslor. 

 

"Jag mådde både bra och dåligt, det var så här upp och ner. Ibland tänkte jag så här "nej, Gud 

här ska jag absolut inte vara" och jag fick lite så här ångerkänslor, fast jag visste ändå att det 

var rätt. Så att det...det får man, eller så tänker jag att... herregud, jag måste gå tillbaks till det 

här, det kanske inte var så dåligt..." 

7.2.2 Bo-delning  

När det gällde barnens boende så har informanterna varit överens med sin 

medförälder om att barnen ska bo växelvis efter separationen. En informant 

reflekterade över att beslutet kan ha påverkats av att växelvis boende är en vanlig 

boendeform i Sverige och att det kanske hade blivit annorlunda om hen bott i ett 

annat land. Trots att beslutet upplevdes som smärtsamt så motiveras det med att 

barnen ska ha tillgång till båda sina föräldrar i lika stor omfattning.  

 

"För det var ju det värsta att inte vara med sina barn hela tiden. Det är ju också sådant som tar 

emot, tror jag många gånger när man ska separera. Att man tänker att herregud jag får inte 

vara med mina barn jämt och så var det ju i början med... Men samtidigt kände ju jag att, jag 

har ju inte mer rätt till mina barn än deras pappa har och han är ju fullt fungerande människa 
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som klarar att ta hand om barnen precis lika bra som jag klarar. Det fanns ju inga skäl till 

varför barnen inte skulle bo varannan vecka".  

 

En informant uttrycker att barnet till en början hade svårt med boendeformen, de 

andra informanterna anser att barnen anpassade sig bra och att övergången inte 

blev problematisk. Vidare beskriver en del informanter att de till en början fick 

längre resväg till arbete/förskola/skola och trängre boende i samband med 

isärflyttningen.  

 

 "Sedan var det ju väldigt jobbigt med logistiken eftersom det blev så fruktansvärt tidiga 

mornar, det var liksom...Vi åkte och fick stå på tunnelbanan och kände ibland, jag fattar inte 

hur dem (syftar på barnen) orkade. De var aldrig gnälliga eller ledsna, eller arga. Klart ibland 

kunde det vara lite surt, vi åkte ju tunnelbana och kommunalt ungefär tre timmar varje dag. 

Det är ju helt galet, när jag tänker efter på det nu".  

 

Samtliga informanter beskriver att de under den första tiden i den nya 

livssituationen hade en ovana eller svårt med att ordna med det praktiska för 

barnen på egen hand i det nya hemmet (ex. matlagning, nattning). Det var även 

problematiskt att få logistiken avseende barnens fritidsaktiviteter att fungera.  

7.2.3 Sorg och misslyckande  

Informanterna beskriver att känslor av ledsenhet, sorg, rädsla och maktlöshet 

uppstod efter separationen. Skuldkänslor över att ha misslyckats med kärnfamiljen 

var också återkommande.  

 

"Ja, jag grina varje dag i ett halvår och mer. Sedan har det kommit tillbaka i sådana perioder 

också, jätteledsen fortfarande. Nu har det lugnat sig men det tog tid... Det gick ju upp och ner, 

den här chocken var nog i några månader och sen var den en tid som jag tyckte väldigt synd om 

mig själv och förstod ingenting... vad ska man säga ett år, minst, ett och ett halvt år... men då 

kanske det inte lika intensivt, det klingade ju av men fortfarande har man fått dem här 

känslorna tillbaka. Det är ju konstigt för jag känner ju inte att jag vill ha honom tillbaka, 

verkligen inte nu... men jag fortfarande tänka liksom att barnen inte har sin kärnfamilj och lite 

av det här misslyckandet..." 

 

"Maktlös, det finns inget jag kan göra åt allt det här jag mår dåligt av. Sorg, uppgivenhet för att 

det... jag har känt mycket i det där, i och med att barnen liksom... varför har det här drabbat 

mig, när man ser alla möjliga konstiga par eller framför allt konstiga män ute så sitter dem där 

med sina fruar och barn och så sitter jag här ensam med två barn i fjällen till exempel. Det där 

med att känna sig lite... misshandlad på något sätt...av tillvaron, den känslan har jag inte 

kunnat komma ifrån".  

 

"Det tog nog något år, i alla fall till att det började sätta sig och så. Första året var ju ganska 

kaotiskt ändå känslomässigt. Men sedan blev det lugnare och jag kände att jag blev stabil och 

så". 
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Några av informanterna uttryckte en otillfredsställelse kring sin nuvarande 

livssituation trots att den nya livssituationen givit positiva upplevelser också. De 

informanter som saknade en partner önskade leva i en tvåsamhet.  

 

"Jag är inte helt nöjd, det kan jag inte säga. Jag är nöjd på ytan, jag har ett jobb, jag har ett 

boende, jag har två jättefina barn det funkar bra för det mesta. Så på ytan är jag nöjd. Men jag 

känner ändå det här, jag känner sorg över att inte vår kärnfamilj eller mitt äktenskap inte höll. 

Jag känner mig ledsen för det. Jag trodde inte, fem år efteråt känna en sorg över att den här 

skilsmässan inträffade. Faktiskt. Jag trodde jag skulle ha gått vidare, jag trodde jag skulle ha 

träffat någon annan betydligt snabbare. Trodde jag. Hm..."  

7.2.4 Ifrågasättande och stöd 

Informanterna beskriver en upplevelse av att frångå "normen" genom att inte leva 

i kärnfamilj och att det skapade reaktioner hos andra i deras omgivning.  

 

"Men det fick jag också många gånger kommentarer av, inte av mina närmsta vänner men 

bekanta mer som "men å så jobbigt, och stackars barnen". Men då frågade jag - men hur menar 

du då, stackars barnen? Ja, men att inte bo med båda föräldrarna. Ja, men nu har de en 

mamma som tycker mycket om dem och en pappa som tycker mycket om dem, än att vi två ska 

bo tillsammans och inte tycka om varandra... Man ska leva tillsammans, man ska vara en 

familj. Man ska ha det och det, man ska inte bo så här kanske som jag bor. Men nu gör vi det 

och det går jättebra och det kanske också är provocerande för en del människor. Att det faktiskt 

är väldigt bra att leva utanför, inte att jag är normbrytande så men jag har kanske valt på ett 

annat sätt då att leva".  

 

Relationerna till vännerna förändrades på ett eller annat sätt. Upplevelsen av att 

vännerna "försvann" eller att komplikationer uppstod till följd av att man inte 

levde i ett parförhållande beskrivs. En del tror att separationen väcker andras 

rädslor och att den upplevs som ett hot mot andras förhållanden. Informanterna 

beskriver att de etablerade nya bekantskaper med personer som hade liknande 

eller andra slags livserfarenheter.  

 

"Alltså jag är ganska social och har många vänner och... någonting som jag tänkt på är när man 

då inte är tillsammans med någon... då är man inte inbjuden till vännerna på samma sätt. Så helt 

plötsligt blir man då separerad och kanske är i mest i behov av sina vänner, då försvann dem. 

Jag tror det faktiskt det handlar om en rädsla hos dem som är i parrelationer för dem vill inte 

se det här, det här kan ju bli verklighet för andra också. För dem också. Så dem ville bara 

blunda för det, många av dem."  

 

Alla informanterna beskriver att de fått emotionellt stöd av en eller flera 

familjmedlemmar (från ursprungsfamiljen) när de mått som sämst. Andra 

stödpersoner som nämns är även; vänner, arbetsgivaren/chefen och ny partner. 

Några har tagit professionell hjälp.  

 



 

  12 (22) 

 

 

"Det har varit bra tycker jag ändå, jag har haft jättestort stöd i kanske framför allt min ena 

syster som bor här i närheten. Hon är ett och halvt år yngre än vad jag är. Så henne har jag haft 

mest stöd av totalt sett. Också min mamma och pappa också för den delen, men mest mamma 

kanske. Och sen också den här chefen som jag nämnde som jag var och hälsade på." 

7.2.5 Längtan och ensamhet  

Vidare har informanterna beskrivit en längtan när dem inte haft hand om barnen 

samt olika slags känslor av ensamhet. En informant upplevde ensamheten som 

positiv utifrån att hen behövde tiden för att sörja när barnen inte var hemma. En 

annan informant  beskrev att ensamheten uppstod i föräldraskapet när 

vardagsrutinerna inte delades med medföräldern längre. Informanterna beskrev 

dock att en tillvänjning till ensamheten skett över tid och att de numera till och 

med kan njuta av den.   

 

"Jag satt i den här ganska stora lägenheten ensam då och kände bara "fy vad jag längtar efter 

mina barn" samtidigt som det kan kännas ibland, kanske inte när de var yngre så men nu ibland 

kan det kännas "gud, va skönt att vara ensam om en stund" kan jag känna på en söndag kväll. 

Och så är det ju också. Ja, det vågar man ju inte riktigt säga högt". 

 

"Ja, det tyckte jag var väldigt jobbigt i början, tyckte jag ju när dem inte var här då... Och då 

kände jag inte alls att det fanns något värde i att vara ensam. Nu kan jag tycka att det finns ett 

stort värde i att vara ensam varannan vecka. Alltså det finns en, det är något bra med det också. 

Men det tyckte jag inte i början. Svårt att tänka att det inte är känslomässigt upprivande för alla 

som går igenom den här processen, från att ha barnen hela tiden på gott och ont och så plötsligt 

är de inte där liksom i en vecka..." 

7.2.6 Föräldranärvaro/frånvaro 

Informanterna anser att föräldrarollen förändrades i och med det nya 

levnadssättet, efter att barnen började bo på halvtid hos dem. De har stort fokus 

på barnen när de vistas hos dem utifrån att barnen är efterlängtade, men på den 

övriga tiden ägnar de sig åt annat såsom arbete, träning och vänner.   

 

"Vi hade kontoret nere på Stureplan, vi hade en krog som låg precis, den var dörr i dörr med 

vår entré och vi var ett grymt gäng på jobbet som hade grymt kul. Det festades så hårt och tog ut 

svängarna på alla sätt (skratt). Jag tog väl ut det varannan vecka där då." 

 

"Det är klart man blir mer egoistisk på ett sätt men samtidigt som man blir mer förälder på ett 

sätt tror jag, dem veckorna man har barnen. Jag har nog blivit stärkt både som person och som 

förälder helt klart, tror jag". 

 

Informanterna ser sig dock som "förälder" även då barnen är hos medföräldern.  

 

"Och det brukar jag säga till och med, när jag lämnar dem (syftar på barnen) hos X att jag är 

bara ett samtal bort eller jag finns alltid på telefonen...men ganska sällan hör dem av sig till 

mig när de är hos X eller vice versa" 
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En del informanter beskriver att stödet eller samarbetet med medföräldern inte 

fungerat och att det är känslomässigt slitsamt att vara i konflikt.  

 

"Det kan hända någonting och vi kan fortfarande ryka ihop om rätt obetydliga saker och det 

blir oerhört infekterat. Faktiskt. Den känslomässiga berg-och-dalbanan har varit mycket 

jobbigare än jag kunde föreställa mig faktiskt". 

 

De informanter som anser att samarbetet med medföräldern fungerar bra 

beskriver hur de hjälps åt på olika sätt; med vård av sjukt barn, anpassningar efter 

varandras arbetsscheman etc. Det har dock funnits en medvetenhet om 

olikheterna i föräldraskapet och hur eventuella meningsskiljaktigheter dem 

emellan ska hanteras.  

 

"Ingen kommer undan den i en skilsmässa. "Konflikt-paketet" kommer med en skilsmässa förr 

eller senare på något sätt. I vårt fall lyckades vi skjuta den framåt och på så sätt klara den första 

tiden på ett mycket bra sätt. Det gjorde väl att vi hann hitta rätt i livet först"  

7.2.7 Fördjupad barnrelation  

Informanterna upplever att relationen till barnen förändrades i och med den nya 

livssituationen. De tycker att relationen till barnen är mycket bra - att den 

fördjupats och att den är nära. Informanterna tror att relationen till barnen är 

bättre nu än om de hade levt tillsammans i kärnfamiljen.  

 

"Jag tycker den blivit väldigt bra och, alltså tror jag bättre än om vi hade fortsatt att leva 

tillsammans. Jag har blivit mycket mjukare (som förälder). Man får spela båda rollerna på 

något sätt, jag vet inte riktigt men... Jag känner det själv att jag har blivit mycket mjukare...Jag 

är mycket snällare, det tror jag att jag blivit mer av efter skilsmässan faktiskt. Man söker roller 

i ett äktenskap och i en familj och om man har lite olika förutsättningar så kanske man 

förstärker det och positionerar sig gentemot den andre föräldern då. Men när man är ensam 

behöver man inte göra det och då..." 

 

"Jag har blivit mer aktiv, mer i nuet. Umgås med dem (syftar på barnen). Försöker se dem och 

deras behov. Lägger tid på dem mer. Ja, med aktiv menar jag att vi sitter och spelar spel. Jag 

sitter och ritar med dem om dem gör det. Ute och promenerar, cyklar eller springer 

tillsammans. Går på bio. Ja, att vi gör det tillsammans istället för att "nu kan du göra det, så gör 

jag det i köket". Så är det inte längre." 

 

Informanterna beskriver att konflikter med barnen måste redas ut på egen hand 

och att det finns en risk att barnen kan spela ut föräldrarna. Att som förälder fatta 

beslut helt på egen hand upplevs både som positivt och negativt.  

 

"Jag känner liksom, men samtidigt är det ändå jag som är den vuxne i familjen och vår familj är 

jag den enda vuxne. Det kan ju ibland bli påfrestande men ibland så är det skönt med, för dem 
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kan ju inte spela ut mig mot någon annan vuxen heller här. Här är det ju "vi", det är vi som är 

den här familjen".  

7.2.8 Befrielse och växt  

Trots upplevelser av svåra känslor så uttrycker informanterna också positiva 

känslor till följd av separationen; känsla av befrielse, ökad självkännedom, 

självkänsla av att klara det nya livet samt upplevelse av att få vara den man är.  

 

"Ja, det var en befrielse, jag klarade av att göra slut på den här relationen som inte var bra. 

Jag klarade mig själv med mina barn. Jag är så tacksam att jag har pluggat, att jag har en 

utbildning, att jag kan försörja mig själv och mina barn för det är många som inte kan det heller. 

Jag har verkligen en styrka att jag klarar av det här och barnen mår bra och jag mår mycket 

bättre själv eller jag mår fantastiskt mycket bättre än jag gjorde i relationen som person. Och 

också känna det här att jag klarar av allting själv... Men jag kände mig, det här låter jättefånigt, 

men jag kände mig som att jag hade en slags blöt filtmantel på mig hela tiden som jag slängde 

av mig. Så jag blev liksom lättare på alla sätt, men det är klart att det inte är lätt att vara 

ensam".  

 

"Jag tror att det var nödvändigt för mig, för att liksom få känna jag var den person jag är. Jag 

växte liksom. Att få vara som jag är och att det är ok att vara som jag är".   

 

De flesta informanterna uttryckte en tillfredställelse kring sin nuvarande 

livssituation.  

 

"Fantastiskt bra, det går inte att ha det bättre tycker jag. Allting har ramlat på plats, känner jag 

utifrån vad som är viktigt i mitt liv..." 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte har varit att ta reda på föräldrars upplevelser av en förändrings-
process, vilket är komplicerat då det inte är givet när en sådan process egentligen 
börjar och slutar. Likaså är det problematiskt att studera retrospektiva minnen 
eftersom dessa tenderar att ändras i takt med att individen bearbetar sina 
upplevelser. Vidare finns det en risk att i synnerhet obehagliga känslor "bleknar" 
eller "glöms bort" vartefter tiden går och att dessa därför blir svårare att få 
beskrivna i efterhand. Mot bakgrund av detta borde ev. studien begränsats till 
informanter som separerat för ex. fem år sedan, informanternas svar hade på så 
sätt blivit mer jämförbara.  
 
Vad gäller studiens trovärdighet/validitet har författarens förförståelse beaktats. 
Författarens förförståelse består av mångårig arbetslivserfarenhet från familjerätt 
samt egna personliga upplevelser av att separera och ha barn växelvis boende hos 
sig. Under intervjuerna/samtalen har författaren dock inte delgivit informanterna 
sina professionella och privata erfarenheter av separationer utan förhållit sig som 
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en neutral/objektiv intervjuare och lyssnare. Detta för att på så sätt ge utrymme åt 
informantens redogörelse. Informanterna var motiverade och delade med sig av 
sina smärtsamma och lustfyllda livserfarenheter. Intervjuerna har sedan blivit 
genomlyssnade och lästa flera gånger och deras utsagor har blivit återgivna 
ordagrant. Utifrån förförståelsen har det varit viktigt att författaren behållit ett 
"öppet sinne" inför det som framträtt ur materialet och inte låtit sig påverkats av 
tidigare yrkesmässiga och/eller personliga erfarenheter av ämnet. Under 
analysprocessen av materialet har mönster/samstämmighet hittats i 
beskrivningarna och studiens frågeställningar blivit besvarade. När det gäller 
informanternas känsloupplevelser har det dock varit svårt att återge de olika 
känslornas storlek/tonvikt utifrån informanternas liv. Under intervjun uppfattade 
dock författaren informantens känslomässiga grundton, men den har inte 
förmedlats till resultatet.  
När det gäller studiens pålitlighet/reliabilitet så har tillvägagångssättet varit 
detsamma vid varje intervjutillfälle och intervjuerna har utgått från samma 
intervjuguide. Författaren har haft stöd av handledare under analysprocessen. 
Vidare har forskningsprocessen beskrivits på ett transparent och utförligt sätt 
(Malterud, 2014). Utifrån vad som varit eftersträvansvärt att undersöka har det 
kvalitativa tillvägagångssättet varit en passande metod.  
 
När det gäller urvalet av informanterna så hade det kunnat ske på ett annat sätt, då 
informanternas sociala klass och geografiska spridning blev relativt homogen 
utifrån de personliga kontakterna. Ingen återberättelse berörde exempelvis 
ekonomiska bekymmer, vilket är en vanlig faktor som ofta försvårar en 
separationsprocess.  
 
Antalet informanter har varit lågt och försvårar en generalisering, däremot kan 
studien bidra till att förståelsen för informanternas upplevelser ökar. Om studien 
innefattat fler informanter hade svarsmönstret eventuellt blivit förstärkt eller 
annorlunda (Langemar, 2013).  
  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att informanterna upplevt påfrestningar i kärnfamiljen och att det 

fanns olika anledningar till separationen. Efter att informanterna förstod att 

separationen var ett faktum skedde praktiska, känslomässiga, sociala och 

relationella förändringar.   

 

8.2.1 Livsomställningen till "förälder på deltid"  

Resultatet avseende studiens frågeställning om livsomställningen, "från förälder på 
heltid" till "förälder på deltid" diskuteras i förhållande till transitions- , kris- och 
ex-teorin.  
 
8.2.1.1 Livsomställningen och Transitions-teorin  

Transitions-teorin beskriver hur individen över tid rör sig från ett tillstånd till ett 
annat. Utgångspunkten för detta "skifte" beskrivs av informanterna i huvudtemat 
"Kärnfamiljens påfrestningar " samt i undertemana "Stereotypier och konflikter" 
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och "Tvivlet på relationen". Reaktionerna "Sorg och misslyckande" och "Längtan 
och ensamhet" stödjer transitions-teorins beskrivning av starten i en övergång 
som innefattar kaos, sorg och ångest. Processen utmynnar så småningom i ett nytt 
sätt att leva på vilket informanterna beskriver i undertemana; 
"Föräldanärvaro/frånvaro", "Fördjupad barnrelation" och "Befrielse och växt". 
 
Transitions-teorin beskriver sex faktorer som påverkar övergången till det nya 
levnadssättet. Studien har inte specifikt haft för avsikt att undersöka dessa men 
det har varit värdefullt att se hur de påverkar separationsprocessen då fyra av 
dessa faktorer återfunnits i materialet. De informanter  som tog initiativ till 
separationen hade i någon mån en viss kunskapsnivå i den bemärkelsen att de 
kunde hantera den osäkerhet som en framtida separation skulle komma att 
innebära. Informanterna hade på sätt och vis även viss möjlighet att planera för 
separationen. Informanterna kunde även göra en planering gällande de praktiska 
och logistiska problemen som uppstod efter hand. Mot bakgrund av att samtliga 
informanter var överens med sin medförälder om barnens växelvisa boende så var 
de antagligen motiverade att få boendeformen att fungera bra både för barnen 
och sig själva.  
Det fysiska måendet har inte omnämnts av informanterna men det psykiska 
måendet  har haft betydelse vid övergången. Informanterna upplevde känslor i 
form av ledsenhet, ensamhet, ambivalens och ångest. Livsomställningen har även 
innehållit positiva slag av känslor som glädje och stolthet över sig själv. En 
informant beskrev ex. hur hen tagit hand om sig själv för att må bättre. 
Informanterna har således haft viss möjlighet att bemästra sina känslor i någon 
omfattning. Resultatet visar även att omgivningen i form av stöd från nära anhörig, 
vänner, arbetsledare eller professionellt stöd har varit hjälpsamt vid övergången till 
den nya livssituationen.  
Vad gäller de övriga faktorerna som mening och förväntningar så är det oklart 
huruvida dessa påverkat övergången för informanterna. Även om samtliga 
informanter upplevt positiva känslor så är det svårt att veta om separationen i 
slutändan upplevs som meningsfull. Eftersom några informanter inte är tillfreds 
med sin nuvarande livssituation skulle det kunna tyda på att de har svårare att se 
en djupare innebörd med livshändelsen. Vidare har det varit svårt att utläsa vilka 
förväntningar informanterna haft och om livsomställningen motsvarat dessa eller 
inte. En av informanterna berättade dock att konflikten med medföräldern varit 
som en "känslomässig berg-och-dalbana" och att det varit mycket jobbigare än 
hen föreställt sig.  
 
8.2.1.2 Livsomställningen och Kris-teorin  

Utgångspunkten i Kris-teorin är att individen successivt följer fyra faser i samband 
med en psykologisk kris. Undertemat "Chock och ambivalens" visar att de 
informanter som själva inte initierat separationen upplevde en psykologisk chock 
när den väl blev ett faktum. Detta trots att dem själva också haft tvivel kring 
relationen. Att inte vara delaktig i det slutgiltiga beslutet gav således en kraftigare 
emotionell reaktion hos dessa informanter jämfört med de informanter som själva 
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ansåg att de valt att avsluta relationen med den andre.  
 
I undertemana "Sorg och misslyckande", "Ifrågasättande och stöd" samt "Längtan 
och ensamhet" har informanterna beskrivit sina känslomässiga reaktioner. 
Informanterna har uppgivit att de negativa känslorna tagit tid att bearbeta och att 
de fortfarande kan väckas till liv hos några av dem. Tidigare forskning (Wallén, 
2015) verifierar att föräldrar som separerar har olika möjligheter att bemästra de 
negativa känsloupplevelserna. Även Yárnoz-Yaben (2017) forskning har visat att 
en separation utlöser en sorgeprocess hos individen som i sin tur påverkar 
individens möjlighet att hantera separationen. De allra sorgligaste känslorna 
verkade dock ha klingat av och var inte lika intensiva längre. Känslan av ensamhet 
som informanterna till en början upplevde som negativ, kunde successivt 
transformeras till en positiv känsla. Ensamhet kom efter hand att förknippas med 
frihet och "egen tid" för föräldern. Informanternas primära och sekundära 
känsloupplevelser överensstämmer således med reaktions- och bearbetningsfasen och 
stödjer slutsatsen att en separationsprocess får ett krisförlopp.  
 
En känsla som dock inte benämndes av informanterna var - vrede. En 
grundkänsla som torde funnits med i sammanhanget då den kan hjälpa individen 
att markera gränser gentemot andra och måna om självkänsla och integritet. 
Aggressiva känslor kan dock uppfattas som icke konstruktiva och mindre 
önskvärda. Indirekt har känslor av vrede och aggression dock återfunnits i några 
av informanternas svar om relationen till medföräldern. Konflikter med 
medföräldern tyder trots allt på att dessa känslor existerar. Enligt Yárnoz-Yaben 
forskning (2017) hör en "dålig" relation till medföräldern samman med individens 
möjlighet att hantera vrede och ledsenhet.   
 
I undertemana "Föräldranärvaro/frånvaro", "Fördjupad barnrelation" och 
"Befrielse och växt" framkommer att informanterna funnit sig i sin nya 
livssituation samt även upplevt behagliga känslor utifrån livsomställningen. De 
positiva känsloupplevelserna förstärkte självkänslan och bidrog till en mer 
konstruktiv livssyn. Ett förlopp som beskrivs i kris-teorins nyorientering. Enligt 
teorin skulle resultatet kunna visa på att separationen/krisen blivit genomarbetad 
hos de informanter som uppnått en ökad inre styrka och mognad. Enligt Walléns 
(2015) forskning har dessa informanter kunnat reglera de svårare känslorna på ett 
flexiblare sätt. På motsvarande sätt skulle de informanter som inte var nöjda med 
sin nuvarande livssituation kunna förklaras med att de inte bearbetat klart 
separationen och ej kommit till den sista fasen ännu utifrån kris-teorin.  
 
8.2.1.3 Livsomställningen och Ex-teorin 

Ex-teorin beskriver en individuell process som sker i samband med uppbrott/ 
utträde och där individen byter sin gamla roll mot en ny. Undertemat "Tvivlet på 
relationen" visar att informanternas svar överensstämmer med ex-teorins första 
fas; då de hade tvivel kring den rådande livssituationen. Vidare visar resultatet att 
en del av informanterna, likt ex-teorin beskriver i andra fasen, sökte efter 
alternativa vägar. En informant beskriver hur hen inte ville "traggla" vidare med 
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relationen utifrån en samhällsnorm. De informanter som initierade separationen 
kom till tredje fasen, dvs. en vändpunkt då de ansåg att det blev möjligt att lämna 
den gamla rollen. I undertemana "Bo-delning" och "Längtan och ensamhet" 
beskriver informanterna sedan hur de successivt tillvants den nya rollen.  
 
8.2.2 Relationen till barnen och andra efter omställningen   

Resultatet avseende studiens frågeställning om hur relationen till barnen och andra 
personer blev i och med livsomställningen diskuteras enbart i förhållande till ex-
teorin. Detta utifrån att transitions- och kris-teorin inte inrymmer ett relations-
perspektiv eller beskriver rollförändringar.  
 
8.2.2.1 Relationen till barnen och andra och Ex-teorin  

Ex-teorin beskriver hur individen ska bygga upp sin nya roll genom att väva 
samman dåtid, nutid och framtid. Utifrån undertemana 
"Föräldranärvaro/frånvaro" och "Fördjupad barnrelation" framkommer hur 
informanterna upplever sin nya föräldraroll. Den nya föräldrarollen innebär bl.a. 
en ökad närvaro, en mjukare föräldrastil och i vissa delar ett ensamt föräldraskap i 
förhållande till barnet. Nya föräldrarollen innefattar även en tillåtelse att göra 
andra aktiviteter på den barnfria tiden. Trots att den faktiska tiden ihop med 
barnet minskat så upplever informanterna att den nya föräldrarollen bidragit till 
att relationen till barnet  fördjupats. Relationen beskrivs till och med som bättre i 
jämförelse med hur den upplevdes under kärnfamiljslivet (den gamla 
föräldrarollen). Vidare framgår indirekt av resultatet att de könsstereotypa 
föräldrarollerna som fanns i kärnfamiljen (dåtiden), inte verkar existera i den ny 
föräldrarollen (i nutiden).  
 
I studien har fyra av de sex teman som enligt ex-teorin avgör hur individen 
anpassar sig till den nya rollen framkommit. Informanternas upplevelser 
överensstämmer med teorin utifrån hur de uppfattat de sociala reaktionerna, dvs. att 
vännerna reagerade på ett sätt som de inte hade väntat sig. En del vänner fick dem 
att känna sig som ett hot mot det sociala systemet, vilket skapade känslor av 
misslyckande samt upplevelse av att bryta mot "samhällsnormen". Detta har också 
medfört att informanterna bytt ut gamla bekantskaper mot nya vänner som har 
liknande eller annan livssituation. Indirekt visar resultatet på att informanterna 
åtminstone under en övergångsperiod verkat relatera till den grupp 
(kärnfamiljen/parförhållandet) som de tidigare tillhört och återstoden av den gamla identiteten.  
Den informant som var otillfredsställd med det nuvarande livet och som längtade 
tillbaka till kärnfamiljslivet relaterade fortfarande till det gamla livet och den gamla 
identiteten. Teman som inte framkom var de som handlade om att presentera sig 
själv och intimitet. Ingen av informanterna berättade spontant att de hade ändrat 
sina yttre attribut utifrån separationen, inte heller om de haft en nervositet inför 
att ex. dejta igen.  
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att den process som informanterna 
beskriver finner stöd i olika grad i samtliga tre teorier. Studien visar på ett behov 
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av att utveckla en teori som belyser hur en separation med växelvis boende 
innebär tre samtidigt pågående förändringsprocesser;  
 

1. i den intrapsykiska världen (kris-teorin)   
2. identitets- och rollförändring (ex-teorin) samt inom  
3. den relationella världen mot såväl barnen som andra vuxna (ex-teorin).  

 
Transitions-teorin  ger möjlighet till en mer differentierad beskrivning av 
processen med hjälp av sina sex faktorer.  
 
För par- och familjeterapin får studiens resultat betydelse då den medvetandegör 
att en separation innebär flera förändringsprocesser hos den enskilde föräldern. 
Studien  visar också att en separation mellan föräldrar som utmynnar i ett växelvis 
boende för barn inte behöver innebära en försämrad relation mellan förälder och 
barn, vilket kan vara trösterikt att känna till då detta är en vanlig farhåga hos 
föräldrar som tvekar kring en separation.  
 

9 Förslag till fortsatt forskning 

En longitudinell studie med intervjuer under den pågående processen från 
förälder på heltid till förälder på deltid som innefattat mer data och som ej 
förvanskas med tiden.  
En kvantitativ studie där genusskillnader och ålder samt de socioekonomiska 
olikheternas betydelse för omställningen från förälder på heltid till deltid.  
En studie som belyser likheter och skillnader i separationsprocessen om 
informanterna varit den aktiva i igångsättande av separationen. 
Samkönade pars separationer och förändrat föräldraskap. 
Jämförande studier mellan olika sätt att förändra föräldraskap i samband med 
separation. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Kärnfamiljen  
Föräldrarollen?  
Självbilden som förälder? 
Relationen till barnen?  

Separationen  

Lämnat/lämnad?    

Beslutet om växelvis boende? 

Förberedd på omställning? 

Omställningen  

Reflektera - spontant beskriv övergången!  

Vilken var den största skillnaden med den förändrade livssituationen för dig som 

förälder? Var omställningen svår eller lätt att hantera för dig? På vilket sätt var den 

svår/lätt? 

Relationen till barnen? 

Måendet under omställningen? 

Hur var du som förälder på den veckan du inte hade barnen? Hur mådde du då? 

Har du haft arbete under omställningsprocessen? 

Hur har ditt sociala nätverk varit under omställningsprocessen? Upplever du att 

du fått tillräckligt med stöd från nära anhöriga, vänner etc? 

 

Särlevande förälder  

Om du tänker på dig själv som särlevande förälder – hur är du nu som förälder? 

Självbilden förändrats?  

 

Hur upplever omgivningen din nuvarande föräldraroll?  

Hur tycker du att din nuvarande livssituation är?  

Skulle du vilja något var annorlunda i din livssituation? 

  

 
 

 

 

 


