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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av barnens flytt hemifrån. 

Urvalet bestod av individer som varit med om att ett barn har flyttat från föräldrahemmet. 

Data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analyserades med 

tematisk analys. Ur den tematiska analysen framkom fyra teman, Oro inför den nya tiden i 

livet, Roller förändras, Att vara tillsammans i familjen och Relationer sätts på prov. Temana 

indikerar utifrån deltagarnas berättelser om en påtaglig oro inför den tid som skall komma 

när barnen tar steget att lämna boet, att upplevelserna av barnens avflyttning förändrades 

över tid liksom de olika faserna i processen att nå en ny identitet följer ett förlopp. Relationen 

inom familjen förändras med nya sätt att kommunicera och umgås. Detta har påverkan på 

föräldrarelationen och leder till fördjupad relation eller i riktning mot en separation. En 

slutsats är att mental förberedelse i samband och tiden före avflyttning leder till positiva 

upplevelser, vilket bidrog till att flytten om helhet upplevdes som positiv även om den inleds 

med oro. Föräldrar som diskuterar sin nya livssituation och förbereder sig på en förändring 

erfar fördjupning i relationen. 

  

Nyckelord: Flytta hemifrån, roller, identitet, relationer.  
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Abstract 

The aim of the study was to describe parents' experiences of empty nest. The sample consisted 

of individuals who had experienced one child moving out of the parental home. Data were 

collected through qualitative semi-structured interviews and were analyzed by using thematic 

analysis. The thematic analysis revealed four themes, Concerns about the new time in life, 

Changing roles, Socializing in the family and Testing the relations. Due to the themes 

participants' stories reveal anxiety facing the time that will come when children takes the step 

to leave the nest. The experiences of the children moving out changed over time as well as the 

phases of the process to reach a new identity follows a progression. The relationship within 

the family is changing with new ways to communicate and socialize. This affects the parental 

relationship and leads to deeper relationship or in the direction of a separation. One 

conclusion is that mental preparation in the context and the time before moving out leads to 

positive experiences, which contributed to the relocation of a whole experienced as positive 

even if it starts with concern. Parents who discuss the new situation of life and prepare for 

changes improve the relationship. 

  

Keywords: Moving away from home, roles, identity, relationships. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Förord 

Mitt val av uppsatsämne grundar sig i ett generellt intresse för hur föräldrar hanterar en stor 

förändring i familjen och det personliga livet när barnen flyttar hemifrån. När en person bli 

förälder får den lyckliga tilldragelsen fokus och uppmärksamhet bland vänner, släkt och 

bekanta. När barnen växer upp och en efter en flyttar hemifrån uppmärksammas inte i lika 

utsträckning. Tidigare forskning kring transaktionen i familjecykeln runt perioden finns men 

är ofta utförd i andra länder och världsdelar med andra samhälleliga strukturer än den vi lever 

i. Att göra en studie utifrån vårt samhälle för att fånga svenska föräldrars upplevelser kändes 

relevant och meningsfull. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla föräldrar som rikligt delat med sig av sina erfarenheter och 

gjort mitt arbete möjligt. Jag vill också tacka medlemmarna i min studiegrupp och mina 

handledare Henrik Bergman, Fredrik Hjärthag och Nina Svensson på Karlstads universitet för 

all handledning under resans gång. 
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Inledning 

En familjs liv spänner över ett långt tidsspektra. Från föräldrarnas första möte till 

äktenskap eller samboliv med uppväxande barn som flyttar och lämnar föräldrarna i en 

tillvaro av tvåsamhet (Grove & Dang, 2013). Ett steg mot vuxenlivet är för barnet att lämna 

föräldrahemmet. Varje år flyttar drygt 52000 ungdomar i Sverige hemifrån för att studera, 

arbeta eller på annat sätt etablera sig i vuxenvärlden (SCB, 2008). Den ekonomiska- och 

samhälleliga utvecklingen i västvärlden har förändrats under de senaste femtio åren vilket har 

medfört en förskjutning av tidsspannet i ungdomars utveckling från tonåringar till vuxna i de 

industrialiserade länderna (Arnett, 2000). Det har medfört en betydande förändring av och vid 

vilken tidpunkt barnet idag flyttar än för tidigare generationer (Arnett, 2000). För dagens unga 

i Norden och Mellaneuropa är familjebildning och äktenskap något som inträffar i 

trettioårsåldern vilket kan jämföras med tidigare generationer som var förlovade och hade ett 

yrke strax efter tjugo (Arnett, 2000). Barnens flytt påverkas av kulturella, sociala och 

ekonomiska förutsättningar att etablera sig om vuxen. I Sverige, Tyskland och USA flyttar 

cirka 80 % av barnen hemifrån mellan 21-25 års ålder vilket kan jämföras med Sydeuropa där 

avflyttningen sker strax före trettioårsålder (Seiffge-Krenke, 2006). Föräldragenerationen sätt 

att leva och försörja sig skiljer sig mellan länder från mer traditionella med en försörjande 

förälder till två heltidsarbetande i Sverige. I USA är sysselsättningsgraden 62,2 % för inrikes 

födda kvinnor och 68,2 % för inrikes födda män (Statsrådsberedningen, 2012). I Sverige är 

sysselsättningsgraden för kvinnor i lönearbete 78.9 % och 83.1% för män vilket i 

internationella jämförelser är höga siffor. Inom Europa finns stora skillnader i kvinnors 

sysselsättningsgrad från Grekland med drygt 40 % till Irlands nästan 90 % i sysselsättning 

(SCB, 2014). 

Att barnen flyttar hemifrån innebär ett stort steg för en ung människa och en dennes 

familj. Avflyttningen hemifrån betyder inte att det är en avslutande utflyttning utan är en 

signal att den unge vuxne har en uppfattad kontroll över vissa domäner i sitt liv och 

självständigt tar den kontrollen (Seiffge - Krenke, 2006). Att flytta ger oftast förutsättningar 

att vidareutbilda sig, skaffa arbete och på sikt bilda familj. Sett ur ett svenskt perspektiv är 

ungdomars flyttmönster snarlika över landet. För både unga kvinnor och män är flytten 

koncentrerad till åldern runt 20 (SCB, 2008).  I de flesta industrialiserade länderna är de sena 

tonåren och åren fram till trettio en period av viktiga förändringar och beslut. Många unga 

skaffar en högre utbildning och skapar en grund för kommande karriär och inkomst (Arnett, 

2000). Förutom att ha en egen inkomst beror möjligheterna att flytta hemifrån på hur 

bostadsmarknaden ser ut. Att etablera sig på bostadsmarknaden, det vill säga att ha ett 
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förstahandskontrakt eller äga en bostad är svårt för ungdomar idag vilket leder till 

senareläggning av flytten från föräldrarna (SCB, 2008,). Liknande hinder uppmärksammas i 

flera studier från Kanada, Tyskland och USA (Bouchard, 2013; Seiffge-Krenke, 2006; 

Umberson et al, 2010). Barnens avflyttning är nära sammanlänkad med familjens 

socioekonomiska status, speciellt bland unga arbetslösa (Seiffge-Krenke, 2006). Faktorer som 

påskyndar avflyttningen är familjens storlek, antalet syskon, om barnet uppväxt utan syskon i 

kärnfamilj skjuts flytten fram (Bouchard, 2013). Barn med separerade föräldrar flyttar tidigare 

hemifrån än andra (SCB, 2008). 

Av Seiffge-Krenkes (2006) underökning framgår att amerikanska unga vuxna 

återvänder oftare till föräldrahemmet i perioder än unga vuxna i Tyskland, Kanada och 

Sverige. I västvärlden är flytten hemifrån en indikator på hur lyckade och välfungerande barn 

förädlarna uppfostrat samt att barnen har fått förutsättningar att leva ett oberoende och 

självständigt liv (Michelle och Lovegreen, 2009). I Spanien och Italien däremot säger Seiffge-

Krenkes (2006) studie att trettioåringar boende hemma anses lyckade och anpassade till 

vuxenlivet.  

Övergången från att ha barn boende hemma till att leva utan barn är en utvecklingsfas 

mitt i livet. Utflyttningen är en betydelsefull händelse för både barn och vuxna (Mitchell & 

Lovegreen, 2009). Barnens flytt uppstår inte ur ett tomrum och kontexten påverkar hur 

föräldrarna hanterar förändringen (Bouchard, 2013). Bouchard (2013) menar att föräldrarnas 

förväntningar på hur och när barnen ska flytta påverkar hur de själva hanterar processen som 

följer. Perioden när barnet flyttar hemifrån är en normativ händelse baserad på sociala, 

kulturella och personliga förväntningar och normer (Crawley, Hayslip & Hobdy, 2003; 

Mitchell och Lovegreen, 2009). Föräldrarna har en förväntan när barnet ska lämna hemmet 

och under vilka omständigheter det ska ske. Bouchard (2013) hävdar att om barnet flyttar för 

tidigt eller för sent baserat på normativt beteende i samhället man bor påverkar föräldrarnas 

upplevelse i någon riktning. Att inte ha möjlighet att hantera samhällets normativa krav kan 

ge negativa sociala och psykologiska effekter både för barnet och för de vuxna (Mitchell & 

Lovegreen, 2009).  

Övergången från det första barnets flytt hemifrån till det sista är utflyttat benämns i 

litteraturen som launching, en utvecklande fas där barnen förbereds för utflyttning och 

föräldrarna förväntar sig att barnen ska flytta och bli självständiga individer (Mitchell & 

Lovegreen, 2009). Efter launchingfasen inträder empty-nest, vilket refererar till den fas i 

familjecykeln som inträder när barnen har flyttat hemifrån (Bouchard, 20013). Övergången 

när barnen lämnat hemmet beskrivs (Mitchell & Lovegreen 2009, Grove & Dang, 2013, 



7 

 

Bouchard, 2013, Nagy & Theiss, 2013) utifrån två olika reaktionsmönster hos föräldrarna, en 

positiv och en negativ. Övergången kan bli en period då relationen får växa men också en tid 

där relationen sätts på prov. Den vanligaste förekommande reaktionen efter barnens 

utflyttning säger Nagy och Theiss (2013) i sin undersökning är av positiv karaktär. När 

perioden beskrivs som gynnsam i en familjs livscykel upplever paret positiva effekter i 

förhållandet med känslor av nyfunnen frihet och nytändning i parrelationen. Vidare finner 

Nagy och Theiss (2013) att par som behåller en frekvent kontakt med sina barn efter flytten 

upplever en ökad spontanitet och intimitet i parrelationen och de spenderar mer kvalitetstid 

tillsammans. Fler positiva aspekter som Nagy och Theiss (2013) lyfter är en förbättrad 

ekonomi och en känsla av lättnad att slippa många av de krav som är för knippade med att ha 

barn boende hemma. Föräldrarna erfar känslor av nyfunnen frihet, nytändning i parrelation 

med möjlighet att spendera mer tid tillsammans och med vänner eller att utöva egna 

fritidsintressen (Nagy & Theiss, 2013).  

Barnens flytt kan influera negativ menar Bouchard (2013) på föräldrarnas äktenskap 

och psykiska välmående. Reaktioner av förlust, sorg, oro, ångest eller att vara missnöjd med 

den uppkomna livssituationen kan vara möjliga reaktioner hos föräldrar (Nagy & Theiss, 

2013). Om föräldrar erfar negativa reaktioner av barnens avflyttning inträder ett empty-nest 

syndrome vilket refererar till de negativa aspekterna av barnets utflyttning. (Bouchard, 2013) 

Empty-nest syndrome menar Dang och Grover (2013) förknippas med strukturella 

förändringar i familjen där rollfördelning och identifikation har varit starkt knuten till rollen 

som förälder. I samhällen där kvinnans roll är koppad till rollen som mor, i till exempel Indien 

rapporteras kvinnor känna oro och ångest efter barnens avflyttning. Negativa känslor kopplat 

till barnens flytt är påtagliga hos mödrar vilka varit heltidsföräldrar. Om empty-nest syndrome 

är ett faktum eller en myt diskuteras inom vetenskapsfältet enligt Dang och Grover (2013). 

Mitchell & Lovegreen (2009) finner att empty-nest syndrome är vanligt bland föräldrar i 

Indien. Det innebär inte menar Mitchell och Lovegreen (2009) fler kliniska depressioner utan 

är ett sätt att förklara och reflektera över starka familjeband. Barnens flytt kan dock fungera 

som en trigger för att utlösa problem och undanträngda konflikter som finns i familjen (Dang 

& Grove, 2013). Att ha hemmavarande barn kan vara en orsak till förnekande av konflikter i 

familjen eller en anledning att skjuta undan existerande problem menar Grover och Dang 

(2013).  En risk enligt Grover och Dang (2013) är om ett system av förnekande kvarstår i 

familjen efter barnets flytt, och ett empty-nest syndrome uppstår som delvis kan förklaras med 

föräldrarnas avsaknad av att finna alternativa roller där de kan växa och skapa en ny identitet. 

Paret erfar ett skifte i rollen från att primärt varit mamma och pappa till att fokusera på rollen 
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som man och hustru (Nagy & Theiss, 2013). Konsekvenser av detta menar Bouchard (2013) 

är ökad risk för alkoholism och depression.  

Umberson, Pudrovska & Reczk (2010) studie visar att amerikanska förälder som har en 

ömsesidig relation med sitt barn påverkas positivt och upplever en god hälsa genom hela livet. 

Tät kontakt där utbyte både av stöd och omtanke mellan vuxna barn och föräldrar finns ger 

starka band och förbättrad förmåga att hantera svårigheter. I Umberson et al. (2010) studie 

visas att skilda amerikanska män upplever mer ansträngda och distanserade förhållande till 

sina utflugna barn än andra föräldrar. För mödrar i samma situation beskrivs motsatta 

upplevelser. De frånskilda mödrarna uppvisar mycket starka och mer stöttande relationer till 

sina vuxna barn. Crowley et al. (2003) studie utgår från vilken betydelse barnens avflyttning 

har för mödrar som anses lägga ner mer tid och engagemang i barnen uppfostran än män. 

Tidigare studier visar att mödrar upplevt nedstämdhet och oro efter barnens flytt men i 

Crawley et al. (2003) egen studie dras inte detta samband. Både mödrar och fäder upplever en 

ökad tillfredställelse i äktenskapet, speciellt i förhållanden där tonåringar har lämnat hemmet 

och har en fortsatt god och tät kontakt med sina föräldrar. Men å andra sidan visar Crawley et 

al (2003) studie att många par förvånande har glömt hur man fortlöpande underhåller och är 

intima i förhållandet. 

Att leva med vuxna barn är för många mödrar påfrestande och påverkar den psykiska 

hälsan negativt. Sett ur en livstids perspektiv är att vara mamma en starkt framträdande roll i 

vissa kvinnors liv, där föräldrarollen är viktig för kvinnans egen upplevelse av det egna jaget 

(Umberson, Pudrovska & Reczek, 2010). Att uppfostra självständiga och lyckade barn är 

speciellt viktigt för den här gruppen av kvinnor menar Umberson et al. (2010). Vidare 

resonerar Umberson et al. (2010) att i dag är styvfamiljer vanligt förekommande. Dessa 

familjer karakteriseras av en mängd olika familjekonstellationer med skiftande relationer till 

styvbarn, styvsyskon, bonusföräldrar och andra släktningar (Umberson, Pudrovska & Reczk, 

2010).  Ogifta par som lever med styvbarn upplever hög stress och otydlighet i relationer 

inom familjen. När dessa par gifter sig avtar detta visar Umberson et al. (2010) studie. Dock 

kvarstår en större oro hos styvföräldern när barnet flyttar hemifrån än hos föräldrar med 

biologiska barn. 

Utflyttningen är ett sätt att skapa autonomi både hos barnet och föräldrarna. Autonomi 

är en komplex och multidimensionell konstruktion där processen separation-individualisering 

är central för att etablera en känsla av själv, separerad från i första hand nära älskade 

(Marchant & O´Donohoe, 2014). Grundläggande för autonomi är att vara självstyrande, där 

ansvarstagande för beslut och dess konsekvenser är vital. Autonomi innefattar en moralisk 
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och rationell medvetenhet hos individen (Moshman, 2012). En för föräldern stor utmaning är 

säger Seiffge-Krenke (2006) att hantera och hitta en balans mellan autonomi och stöd i 

relationen till sitt utflyttade barn. Att erbjuda värme och stöd handlar om förälderns förmåga 

att agera respektfullt i den nya relationen (Seiffge-Krenke, 2006).  

Äktenskaplig kvalitet kan mätas utifrån hälsa, välmående och stabilitet i förhållandet 

(Knobloch, 2008). Vidare resonerar Knobloch (2008) att viktiga parametrar för en 

välfungerande och kvalitativ relation är hur nöjd man anser sig vara, hur motiverad man är att 

fortsätta relationen i framtiden, samt hur mycket kärlek, intimitet och passion förhållandet 

innehåller. I de flesta förhållanden och äktenskap finns områden som är förknippade med 

osäkerhet vilket påverkar äktenskapets kvalitet (Knobloch, 2008). Knobloch (2008) fann i 

studien att osäkerhet i kommunikationen mellan makar inverkar på äktenskaplig kvalitet. 

Finns osäkerhet kan kommunikationen med partnern försvåras, däremot kan osäkerheten höja 

kvalitén genom att känslor av spänning och mystik upplevs. Av studien framgår det att få och 

uppfostra barn, kommunikation inom förhållandet, ekonomi och karriärsfrågor är de områden 

som är mest förknippade med osäkerhet och har därmed inverkan på livet och relationens 

utveckling (Knobloch, 2008). 

Åren mellan tjugo och trettio menar Arnett (2000) är en tid av återkommande 

förändringar med romantiska relationer, varierande arbeten och utforskande av världen genom 

längre resor. Under den här perioden upplever unga vuxna att världen har oändliga 

möjligheter att erbjuda då framtiden är full av potential och ingen tid i livet varken förr eller 

senare upplevs så rik på möjligheter. För föräldrarna blir det uppenbart enligt Umberson et al. 

(2010) att rollen som förälder är livslång och att barn och föräldrar lever sammanlänkade liv 

genom hela livet. 

 

Problemformulering  

 Aktuell forskning i ämnet baseras ofta på studier utförda i Kina, Sydeuropa och 

Nordamerika där social kontext, kultur och normer är annorledes än det som föräldrar och 

familjer lever under i Sverige. Avsikten med den här studien är att beskriva deltagarnas 

upplevelser av barnens flytt utifrån ett svenskt perspektiv som vilar på annan kontext med 

exempelvis två yrkesarbetande föräldrar vilka delar på ansvar för barn och hushåll. Uppsatsen 

fyller ett tomrum i den föräldraskapsforskning som finns att tillgå då merparten av 

publicerade artiklar beskriver resultat utifrån kulturer och samhällsstrukturer som vilar på 

annan grund än den svenska. I litteraturgenomgången som gjorts har inga forskningsartiklar 

påträffats som enbart beskriver svenska eller nordiska förhållanden. 
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 Studien önskar tydliggöra upplevelser i gruppen föräldrar vars barn nyligen flyttat 

hemifrån för att identifiera vad som karaktäriserar deras personliga upplevelser.  

  

Syfte 

 Syftet med studien är att få förståelse för föräldrars upplevelser av perioden i livet 

när barnen flyttar hemifrån.  

 

Frågeställningar 

 Vilka är föräldrars upplevelser av barnens flytt hemifrån? 

 

Metod 

Deltagare  

  I studien deltog nio personer som alla har erfarenhet av att ett eller flera barn har 

flyttat hemifrån. För att få bredd i undersökningen intervjuades både män och kvinnor om 

deras upplevelser. Deltagarna i studien var fem män och fyra kvinnor i ålder 44 - 66 år. 

Deltagare 1 är kvinna, 47 år, verksamhetsledare, gift med ett barn boende hemma, ett barn 

utflyttat sedan sex månader. Deltagare 2 är man, egenföretagare, gift, med två utflyttade barn 

sedan två år. Deltagare 3 är kvinna, studerande, gift med två barn boende hemma och ett 

utflyttat sedan fyra år. Deltagare 4 är kvinna, 44 år, arbetar inom vård- och omsorg, sambo 

med ny partner och två utflyttade bar sedan två år. Deltagare 5 är man, 66 år, pensionär, gift 

med tre utflyttade barn sedan fyra år. Deltagare 6 är man, 48 år, ingenjör, gift med ett barn 

boende hemma, två utflyttade sedan 4 år. Deltagare 7 är kvinna, 52 år, banktjänsteman, singel 

med tre utflyttade barn sedan 1 år. Deltagare 8 är man, 48 år, säljare, singel med två utflyttade 

barn sedan 1,5 år. Deltagare 9 är man, 50 år, it-tekniker, gift med ett barn boende hemma, ett 

barn utflyttat sedan sex månader. 

 Barnen som refereras till är biologiska, bonusbarn och fosterbarn. Kriteriet för 

att delta i studien var att det utflyttade barnet ska ha flyttat hemifrån sedan minst sex månader 

tillbaka och maximalt sex år ska ha förflutit sedan barnet flyttade från föräldrarnas bostad. 

Datainsamlingsmetod   

 Då syftet var att få veta mer om en fråga på djupet och få kunskap om människors 

olika upplevelser och tankar om barnens flytt var kvalitativ intervjun en passande metod att 

använda.  I studien är respondentens upplevelser om ett fenomen i fokus och med en 

kvalitativ ansats kan fenomenet undersökas djupare (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid 
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genomförandet av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2), indelad 

i två frågeområden.  Intervjuguiden bestod av ett antal bakgrundsfrågor som följdes av frågor 

indelade i två teman, innan barnet flyttade hemifrån och efter flytten. Under varje tema fanns 

huvudfrågor som var ämnade till att besvara forskningsfrågan. Temat innan barnet flyttade 

hemifrån syftar till att beskriva hur respondenten upplevde sitt liv innan barnet flyttade ut. I 

temat efter flytten, efterfrågas händelser och beskrivningar om vad som hände efter barnets 

flytt i respondentens liv. Syftet med att använda en halvstrukturerad intervju med ett fåtal 

öppna frågor var att ge deltagarna möjlighet att reflektera över sina personliga erfarenheter. 

 Intervjuguidens huvudfrågor hölls öppna för att ge respondenten möjlighet att 

besvara frågan med egna ord utan att ledas av frågans formulering eller på förhand 

formulerade svarsalternativ. I intervjun gavs deltagaren möjlighet att dela med sig 

upplevelser, händelser och känslor som denne bedömde relevanta. I samspelet mellan 

intervjuare och respondent skapades ett utbyte som var unikt för varje intervjutillfälle. 

Efterföljande följdfrågor ställdes utifrån respondentens svar för att förtydliga och få djup i 

svaret och därmed underlättat att studien frågeställning besvaras. (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Genomförande 

  I ett första skede kontaktades tre personer som motsvarades av studiens urvalskrav, 

och som var kända av författaren. Därefter rekryterades deltagare via snöbollsurval beskrivet 

av Trost (2011) vilket innebar att de tre första personerna i sin tur gav förslag på ytterligare 

personer som uppfyllde kriterier för studien och som därefter tillfrågades om intresse att 

medverka i studien. Totalt tillfrågades elva personer och nio intervjuer genomfördes.  

De rekommenderade personerna kontaktades därefter via telefon och tid och plats för 

intervjun bokades. Intervjuerna genomfördes på plats som deltagarna fick bestämma. Sex 

intervjuer genomfördes i respondenternas hem, två på deltagarens arbetsplats i deras egna 

arbetsrum. Två intervjuer genomfördes i bibliotek, en i ett bokningsbart samtalsrum och en i 

avsides del av bibliotek efter respondentens önskemål. 

 Efter småprat och hälsningsfraser överlämnades Informationsbrevet (bilaga 3) som 

lästes igenom tillsammans med deltagaren. Innan intervjun startade informerades deltagaren 

om studiens syfte och hur intervjun går till. Deltagarna fick därmed information om 

konfidentialitetskravet, informations- och samtyckeskravet både muntligt och skriftligt. 

Deltagarens rättigheter, att studien bygger på frivillighet samt att deltagaren själv bestämmer 

vika frågor hen vill besvara och att intervjun kan avslutas av respondenten utan motivering 

förtydligades innan start. 



12 

 

 Via informationsbrevet beskrevs hur konfidentialitet i studien behandlas och vilka 

åtgärder som görs för att respondenten inte ska kunna spåras. Efter informationen lämnade 

respondenten samtycke till att genomföra intervjun och att den spelades in. 

 Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och transkriberat material sparades ner 

på privat stationärdator samt portabel hårddisk som backup. Både filer på stationär- och 

portabelhårddisk raderas efter uppsatsens färdigställande. Intervjuerna var mellan 25-50 

minuter långa och resulterade i 99 sidor transkriberad text. 

 

Databearbetning 

 Studiens data bearbetades genom Braun & Clarks (2006) tematiskanalys bestående 

av sex steg. Genom analysfasens olika steg kunde återkommande ord och beskrivningar i 

materialet framträda genom återupprepad genomläsning som resulterade i en tolkning av 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Då studiens syfte var att undersöka en fråga på djupet 

var metoden flexibel och gav både detaljerade och komplexa resultat (Braun & Clark, 2006).  

 Alla intervjuer transkriberades vart efter de genomfördes och det nedtecknade 

resultatet av intervjuerna hölls nära talspråket. Transkriberingen är en översättning av det 

talade språket till det skriftliga. För att göra den skriftliga överätningen sammanhängande togs 

upprepningar, dialektala ord och utfyllnads ord som ”öh” bort i transkriberad text. Nivån på 

transkriberingen hölls så nära talspråket som möjligt för att inte respondentens egen intention 

i svaret skulle gå förlorad. Därefter lästes materialitet igenom ett flertal gånger för att för att få 

överblick av innehållet i datamaterialet samt för att lägga grund för den fortsatta analysen. 

Därefter genomlästes materialet stringent och intressanta eller återkommande beskrivningar 

eller ord ströks under med färgpennor. Understrykningarna resulterade i en lista med 150 ord 

och fraser. Varje ord eller fras, vilka utgjorde studiens koder, skrevs ner på en separat lapp ord 

för ord och därefter grupperades koderna utifrån innebörd till ca 30 prototeman. Varje 

prototema namngavs med ett provisoriskt temanamn. Därefter gjordes en noggrann 

genomläsning av materialet igen för att inga ord, fraser eller uttalanden hade förbisetts i innan 

genomläsning. Därefter sorterades och organiserades de identifierade koderna till potentiella 

teman utifrån hur koderna relaterade inbördes. Prototeman sammanfördes och namnen 

reviderades och slutligen identifierades och namngavs fyra huvudteman. Varje enskilt 

huvudtema bestod av ett antal prototeman som analyserats och bedömdes relevanta för att 

definiera temats innebörd. Avslutningsvis färdigställdes analysen genom att resultatet skrevs 

utifrån de tolkningar av materialet som gjorts under analysfasen. För att tydliggöra och 

poängtera delar av resultatet användes citat från intervjuerna för att förstärka essensen i temat.   
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Reliabilitet och validitet 

 

  Istället för att genomgående tala om reliabilitet och validitet, vilka är begrepp 

sprungna ur kvantitativ forskning med ansats att replikera studier kan kvalité användas som 

måttstock i kvalitativ forskning vars syfte är att belysa och förstå (Smith, 2008) I kvalitativa 

studier handlar kvalité om hur väl läsaren kan bedöma tillförlitligheten och kritiskt granska 

arbetsprocessen från inledning till färdigt resultat (Hayes, 2000). För studiens tillförlitlighet 

och reflexivitet är viktigt att notera att författaren har en förförståelse av de aktuella 

fenomenet då egna upplevelser av barnens flytt ligger nära i tid vilket kan influera 

forskningsprocessen. 

  För att möjliggöra en kvalitativ utvärdering av studien har koherens eftersträvats 

under arbetets gång, vilket innebär att delarna i arbetet hänger ihop på ett adekvat sätt (Smith, 

2008). Teoretisk bakgrund, frågeformulering, datainsamling och analys har tydligt 

beskrivits steg för steg för att säkerställa kvalité och transparens under arbetsprocessen. 

Genom att göra tydliga beskrivningar av val och tillvägagångssätt i arbetsprocessen samt 

genom saklig argumentation ökar granden av transparens för läsaren (Smith, 2008). 

 Arbetet har sin utgångspunkt i existerande forskning vilket motsvarar Smiths (2008) 

kvalitetskriterier, att ha en känslighet inför sammanhanget och frågeställningen grundades 

utifrån ett allmänt värde i att fördjupa kunskapen om föräldrars upplevelser av barnens flytt i 

en svensk kontext. För att säkerställa att tillförlitliga data samlats in har deltagarna uppfyllt de 

för studien fastställda inklusionskriterierna samt att både män och kvinnor intervjuades för att 

få bredd i materialet. Frågorna i intervjuguiden konstruerades på sådant sätt att intervjuarens 

förförståelse och personliga åsikter inte framträder i frågan. De frågor som ställdes till 

deltagarna motsvarar studiens forskningsfråga och sammanfattningar och följdfrågor 

användes för att säkerställa att svaren uppfattades på rätt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 Reliabiliteten har stärkts genom att intervjuerna spelades in. De inspelade 

intervjuerna borgade för att kunna göra rättvisande transkriberingar och för att få ett 

tillförlitligt material att analysera (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer 

genomfördes i lugna miljöer för att minimera risker för eventuell störning vilket borde 

påverka tillförlitligheten i svaren. För att stärka validiteten i arbetet har ett inkluderande 

förhållningssätt gentemot respondenten tillämpats och öppna frågor har används 

genomgående under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). För att beskriva resultaten och 
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tolkningen bakom den transkriberade texten har den språkliga formen i den färdiga rapporten 

beaktats samt belysande citat används för att tydliggöra tolkningarna (Smith, 2008). Att 

använda ett passande språk, att korrekt kunna återge arbetsprocessen samt att ge läsaren en 

tydlig bild av studiens resultat är avgörande för arbetets kvalité då det är läsaren som till sist 

avgör om denne kan urskilja transparens, koherens och en känsla av sammanhang utifrån 

forskningsfrågan. Resultatets betydelse är också av vikt att ta hänsyn till. Har frågeställningen 

någon betydelse för den stora massan eller eventuellt en mindre grupp? Forskningsfrågans 

formulering är relevant för studien som helhet och en relevans finns i frågeställningen. 

  

Etiska aspekter 

 Under studiens gång har vetenskapsrådets (2014) etiska principer gällande 

konfidentialitets, informations och samtyckeskravet följts.  

 Innan studien startades aktualiserades de etiska principerna genom att ett etiskt 

protokoll (bilaga 1) skapades för studien. Riktlinjerna i studiens etiska protokoll genomsyrar 

arbetet från frågeformulering till färdig rapport (bilaga 1). I protokollet lyftes specifika risker 

som var aktuella för den här studien exempelvis att som respondent upplever sig delge för 

mycket om ämnet, att uppleva brist på kontroll eller att det färdiga resultatet presenterats på 

sådant sätt att den personliga berättelsen upplevs misskrediterande.  

 Ett informationsbrev (bilaga 3) överlämnades till respondenten innan intervjun. I 

informationsbrevet beskrevs studiens syfte, respondentens rättigheter att avböja frågor och att 

hen kunde avbryta intervjun utan motivering om så önskades samt hur delgiven information 

skulle behandlas och nyttjas. I informationsbrevet poängterades att deltagarens samtycke 

behövdes för att studien kunde genomföras. Samtyckeskravet belyses i det etiska protokollet 

(bilaga 1) och tydliggjordes genom informationsbrevet till deltagaren (bilaga 3). Innan 

intervjuerna gavs muntligt samtycke och alla intervjuer kunde därefter genomföras. 

 Inga obehöriga har kunnat ta del av studiens material och därigenom möjliggöra 

identifiering av respondenten. För att säkerställa respondenternas konfidentialitet har person- 

och situations specifika händelser och detaljer avidentifierats i det transkriberade materialet 

och i den färdiga rapporten. Hänsyn togs under transkriberingen till hur dialektala ord och 

uttryckssätt användes för att inte röja respondentens identitet. Diskussioner genomfördes med 

obehöriga för att driva arbetsprocesser framåt. Vid dessa tillfällen övervägdes vilken 

information som var lämplig att dela. Studiens deltagare rekryterades från ett begränsat urval 

och tillfrågades att delta utifrån rekommendationer från annan deltagare. För att minimera risk 
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att deltagaren anonymitet röjdes tillfrågades fler personer än som deltagit i studien.

   

 

Resultat 

 Resultatet av den tematiska analysen gav fyra teman som ur ett psykologiskt 

perspektiv beskriver upplevelser som föräldrar erfarit efter och kring barnens flytt från 

föräldrahemmet. Studiens teman är Oro inför det nya i livet, Roller förändras, Att var 

tillsammans i familjen och Relationer sätts på prov. Oro inför det nya i livet och Relationer 

sätts på prov har två underrubriker för att förtydliga innehållet i temat. 

Oro inför den nya tiden i livet 

 Temat består av två underteman; Oro och tabu samt tid till anpassning och 

diskussion. Tiden innan barnet flyttar hemifrån kan ses som en tid av oro och där avsaknad av 

kommunikation kring det nya upplevs i förhållande till omgivningen. Vetskapen om en 

kommande förändring i livet underlättas genom samtal och mentalförberedelse. 

Oro och tabu  

Tiden innan barnet lämnar boet beskrivs som tyst och tråkig och en stor oro finns för 

hur ska det bli i hemmet i framtiden när tystnad och tomhet infinner sig. Flera vittnar om en 

oro för hur man själv ska hantera den nya livssituation som kommer inom kort. ”Nu visste jag 

att nu kommer det bli ett svart hål av saknad och det är jobbigt”. Oro för att må psykiskt 

dåligt, att det ska bli en svår period i livet eller att äktenskapet håller tack vare barnen och de 

gemensamma intressen och aktiviteter de för med sig är påtaglig. Denna oro grundas ofta på 

hörsägen. ”Så har man hört många som beskrivit hur fruktansvärt jobbigt det var. Speciellt 

kvinnor. Åh, det kanske blir jättejobbigt för mig med också”. Respondenterna har hört om 

personer som skiljer sig, blivit nedstämda eller till och med deprimerade när barnet flyttat. 

Insikten om att livet vilar på en otrygg grund framträder hos vissa. ”Då kunde jag bli alldeles 

gråtfärdig över att mina barn skulle lämna mig. Att jag inte visste vad det innebar, att de 

faktiskt kommer tillbaka” Respondenterna återger att hand i hand med oron för kommande 

livssituation finns en känsla av ängslan och osäkerhet för hur det ska gå för föräldrarna själva 

när barnen längre inte finns i förälderns närhet. Avsaknaden av kontroll och rädsla för att 

barnen inte ska hälsa på och därmed inte vara behövd resulterar i känslor av tomhet och 

saknad. Föräldrar vittnar om att barnens flytt och tankar där om är något som inte talas om 
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bland vänner och bekanta eller läses om i media. ”Men sen så har man inte läst så mycket om 

det, det är ingen som pratar om det. Hur jobbigt det är”. Det beskrivs som ett tabubelagt 

ämne att synliggöra de aspekter som är utmanande att hantera med att barnen flyttar. Att 

lämna boet är en naturlig process som förväntas förlöpa utan problem, det bara ska fungera 

både för barn och vuxna. ”Sen hade jag det jättejobbigt. För det är ingen som har på samma 

sätt. Barnen brukar flytta när de är större, äldre. Jag tryckte tillbaka det och det blev en 

sorg”. Vid flyttar där en eller båda föräldrarna mår dåligt eller där relationen mellan 

föräldrarna tar stryk är exempel som talas om och där omgivningen tar del av eventuella 

svårigheter kopplad till barnens avflyttning. När barnets flyttmönster avviker från normen 

som exempelvis att barnet flyttar vid ung ålder eller att det sker som ett resultat av konflikt 

och affekt då uppfattas att tabubeläggningen lättas. 

Tid till anpassning och diskussion 

Förberedelse under längre tid är viktigt för att hantera barnens flytt på ett 

tillfredställande sätt. Att ha en mental förberedelse, att vänja sig vid tanken att barnet ska 

flytta framställs som betydelsefullt för att upplevelsen av flytten ska bli positiv. Att spendera 

ensamma fredags- och lördagskvällar där sällskapet endast består av Tv:n och partnern som 

sällskap är ett sätt att vänja sig och förstå hur livet ska bli när barnet lämnar boet. ”Yngsta 

dottern sov ju över hos kompisar titt som tätt och var ju borta och då fick man ju en känsla för 

hur det skulle vara” Hos vissa skapar detta scenario en nödvändig tid av reflektion av den 

nuvarande livssituationen. Tid av eftertanke ger möjlighet till samtal och stärka banden i 

äktenskapet. ”Det är väl inte bara att sätta sig till ro i soffan, att man gör någonting och 

utvecklar förhållandet”. I förhållanden där en eller båda parter diskuterar öppet och blottar sin 

oro inför den nya livsfasen skapas incitament för att fördjupa och förändra förhållandet. 

Diskussioner under perioden, innan barnet flyttar om hur man önskar leva det gemensamma 

kommande livet, vad som är viktigt, vad som behövs för att fortsätta må bra och trivas i 

varandras sällskap, minskar förvirringen och ger möjlighet att ta ut en ny riktning. Att 

tydliggöra och definiera personliga behov inför sig själv och sin partner är ett steg att hantera 

förändringen. Tydlig kommunikation underlättar processen mot det nya. ”Frun sa alltid att 

det blir skönt när de flyttar, att vi får lite lugn och ro, så där. Hon kunde hantera det bättre. 

Jag sa det gångerna vi förde det på tal, att jag inte känner så. Jag vet att det kommer bli tomt, 

det var lite oroande.” I familjer där föräldrarna har fått tid att vänja sig med varandras 

sällskap igen då barnen tillbringar mer tid med kompisar eller skaffar en pojkvän/flickvän och 

succesivt frigör sig från föräldrarna, förekommer en initial oro och osäkerhet inför framtiden. 



17 

 

Respondenter understryker att partnern och tryggheten i att ha varandra underlättar perioden 

av förändring som ofta kantas av reaktioner av sorg och känslor av tomhet under en tid. I 

familjer där separationsfasen från barnen är kort eller i det närmaste obefintlig rubriceras tiden 

innan och efter flytten som mycket jobbig. ”Åh, det var fördjävligt och jag grinade. Fjanta 

dig inte sa sonen för nu är det så här. Det är lugnt morsan, det var så han ville ha det och jag 

fick ta det”.  När barnet flyttat tidigt och plötsligt från hemmet finns inte den förståelse och 

uppbackning som föräldern önskar av sin omgivning då bekanta saknar liknande erfarenheter 

och referenser. Föräldern upplever ensamhet och utanförskap i sin nya livssituation. 

Roller förändras 

Temat består av ett huvudtema. 

Hur relationer och kontakter blir mellan barn och föräldern efter flytt beskrivs på en mängd 

olika sätt. Föräldrarna väljer att anta olika förhållningssätt gentemot sina utflugna barn. Att 

flytta är en naturlig process som är oundviklig och en positiv del av livet när barnet står på 

egna ben. Några respondenter menar att när barnet är myndigt är man vuxen och förväntar sig 

att barnet ska ta och kan ta på sig rollen som en ansvarstagande vuxen och leva sitt eget liv. 

”Jag kände verkligen att jag inte hade något ansvar längre. Men krisar det måste jag rycka 

in”. Andra återger att flytt är en del i processen för att barnen ska kunna bli vuxna men att de 

själva övertygar sig till att känna tilltro till sina barns förmågor. ”Det var väl inget speciellt, 

det var ju en naturlig del. Det har man förlikat sig med under tiden.” Föräldraansvaret ändrar 

sig och en tillit finns att barnet hanterar passagen in i vuxenlivet. Barnen har fått med sig de 

verktyg och självtillit som behövs. Föräldrarna backar undan och låter barnen ta egna beslut 

och eventuellt begå egna misstag och lär där av. 

 Barnen går in i en ny vuxenroll som föräldrar med både oro och stolthet följer. På 

avstånd ser föräldrarna hur barnen tar nya kliv in i vuxenvärlden och skapar arbetsrelationer 

och bosätter sig på annan ort. Föräldrarna finns i bakgrunden och hjälper till med praktiska 

saker som flytthjälp och stöttning via dator och telefon om hemlängtan sätter in. ”Vill de ha 

hjälp så får de det. Men man kanske inte kan pracka på dem det. Man vill inte vara för 

påstridig och att en tränger sig på, så det gäller att ha en lagom avvägning”. I detta skede 

beskrivs en hårfin balansgång mellan att tvinga på barnen råd och att inte tränga sig på. 

Föräldrarna vill inte upplevas som tjatiga och att deras omsorg ska feltolkas som eventuell 

kritik. Svårigheten är att hitta en lagom avvägning mellan omsorg för det vuxna barnet och en 

förståelse hos barnet att de alltid kan vända sig till föräldern, vad som än händer. Andra 

föräldrar beskriver hur de själva har svårigheter att anpassa sig till sin nya roll att inte vara 
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föräldern som kan påverka barnets beslut längre. ”Jag är inte ansvarig längre! Måste 

acceptera barnens val”. Här kan den gamla mamma och pappa-rollen poppa upp vid 

olämpliga tillfällen. Exempelvis kan vikning av tvätt eller dammsugning i barnets lägenhet 

uppfattas som om föräldern lägger sig i. Föräldrarna själv har en medvetenhet om att detta kan 

uppfattas respektlöst och att liknande beteende inte skulle godtas hemma hos vänner eller 

kollegor. Det omvända beteendet beskrivs också där de vuxna barnet inte respekterar 

föräldrarnas autonomi. Man ser föräldrarna och deras hem som en del av sitt boende fastän 

det förflutit flera år sedan barnet flyttade.” Hon är vuxnare då faktiskt (i sitt eget hem) och 

kommer hon hem till mig och hälsar på är det precis som hon återtar något slags 

barnperspektiv”. När det vuxna barnet kommer hem antar hen rollen av barn, tar plats, kräver 

hjälp och assistans och uppträder som en tonåring. Föräldrarna förvånas, beteendet återfinns 

inte när de besöker barnet i dennes eget hem. Detta upplevs många gånger frustrerande av 

föräldrarna som eftersträvar självständighet och att barn/föräldrarollen ska ersättas av en 

relation mellan två vuxna. Barnets underliggande krav på föräldrarna resulterar i skuldkänslor 

och att inte anse sig kunna säga nej. Föräldrarna försöker i bästa mån lösa uppgiften men på 

bekostnad av både tid, humör och eventuella konflikter mellan föräldrarna. En annan förälder 

beskriver att känslan av att hänga sig kvar runt barnen, att inte riktigt klippa banden full ut för 

att säkerställer att barnen alltid finns nära. Oförmågan att helt klippa navelsträngen 

säkerställer tillgång till barnet och barnets liv Föräldern upplever att barnen alltid finns kvar 

och tomhet och eventuella funderingar på vilken funktion föräldern har i barnets liv hålls på 

avstånd. 

Att vara tillsammans i familjen 

Temat består av ett huvudtema.  

Respondenterna vittnar om att barnens flytt har medfört en stor förändring av aktiviteter i 

deras eget liv. Med hemmavarande barn präglades hushållet av barnets fritidsaktiviteter och 

strukturering av vardagen för att livspusslet skulle gå i lås. Planerade rutiner för hämtning och 

lämning till träning, ordnad inhandling av livsmedel och mat på bestämda tider var ett måste 

för ett fungerande vardagsliv. Vardagens strikta rutiner inkräktar på de vuxnas möjligheter att 

själva utöva egna intressen. ”Jag var den där som fick fixa och dola för att få ihop all tid. Allt 

för att familjelivet skulle gå ihop”. De vuxna väljer att prioritera barnens intressen framför 

sina egna. Respondenterna återger att de delar barnens intresse och har ofta eget engagemang 

i barnens föreningar som tränare eller ledare av olika slag. ”Det var stenkul att se ens barn 

alltså, är nöjd och även missnöjd och se hur det fungerar runt det här”. Det finns en stor 
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glädje och tillfredställelse att dela barnens med och motgångar i idrotten. Barnens aktiviteter 

medför en gemenskap och en känsla att tillhöra något större. Känslan av gemenskap finns 

med barnens lagkamrater och deras föräldrar.  ”Det var en fantastisk grej. Jag ska inte säga 

att jag saknar det men jag tyckte det var oerhört kul när det var”. 

Tiden efter barnens flytt upplevs som en tid av frihet. Det finns nu tid att sätta sig själv 

och sina egna intressen i fokus. Livet levs med en lätthet som inte fanns tidigare. Vardagens 

sysslor blir mindre betungande och rutiner behövs inte följas. ”Behöver inte ta hänsyn till 

andra lägre”, ”Ja, man äter vad man vill, man lagar vilken mat man vill, man går ut när man 

vill och åker och dricker kaffe hos någon när man vill. Det är så stor skillnad så det går inte 

att beskriva”. Det finns tid för spontanitet i umgänget med vänner och tid att träna och ta 

hand om sig själv. Avsaknaden av rutiner och att inte ha någon att ta hand om upplevs som 

ångestladdat hos några respondenter. Den nya friheten skapa ambivalens. Det är skönt att 

tänka på sig själv, att slippa laga mat och att unna sig restaurangbesök efter jobbet. Men 

vissheten om att huset är tomt och att en vardagsstruktur inte är nödvändig längre är svår att 

hantera. ”Man tänker att det ska vara i all evighet men det gör det inte. Att barn bara är till 

låns det stämmer bra. Men det är både och”. Barnens närvaro bidrar till stabilitet och en 

känsla av att vara betydelsefull och att ha en uppgift. Att tackla frågan vilken betydelse eller 

funktion man som individ har när föräldrarollen inte är den primära att identifiera sig med är 

svår att besvara. För att reducera ambivalens och hantera tomheten skapas nya beteenden som 

ger en kortsiktig utfyllnad. Tiden fylls av arbete, ökad träning eller helt nya sysselsättningar 

under en period. Därefter blir livet rofyllt och kvar finns en känsla av trygghet att processen 

att träda in i en ny fas i livet lyckades. 

Mellan föräldrarna och utflugna barn finns goda relationer, kompisskap och ett 

ömsesidigt beroende. Föräldrarna beskriver att de har ett behov av att hålla en nära kontakt 

med sina barn oberoende om det är biologiska, fosterbarn eller bonusbarn. Kontakten är både 

av fysisk natur, att man vill krama sina barn till den försäkrande kontakten som säkerställer att 

allt är bra och att livet flyter på. ”Man är ju lite back-up för dem och de ringer om ditten och 

datten. Men ofta försöker jag ringa för att prata med dem”. Föräldrar vars barn finns på långt 

avstånd berättar att tekniken är viktig för att hålla en nära kontakt. Att tala via Skype eller 

Facebook ger en möjlighet att var nära i det dagliga livet med barnet. ”Oftasnacket sköter de 

via Facebook. Och det är min fru som gör det med barnen.” Viss sorg och saknad kan 

urskiljas när flera föräldrar vittnar om att stora avstånd är ingenting att hänga upp sig vid i 

dagens samhälle, då är tekniken länken till barnet och förälderns behov av samvaro och 

bekräftelse på hur barnet mår. Lika viktigt är föräldrarnas möjligheter att uttrycka hur man 



20 

 

mår och att veta att barnet är ett stöd för föräldern i det dagliga livet. Kommunikationen 

mellan föräldrar och barn antar en ny karaktär när vardagen inte delas längre. ”Jag tänker det 

att när hon bodde hemma så ses man ju jämt. Vi kanske inte pratade mer då. Hon var där 

men hon satt kanske inne på sitt rum, var med kompisar eller var hemma hos sin kille”.  Man 

ses mer sällan men pratar inte mindre för det. När vardagen delas handlar kommunikationen i 

föräldrarnas ögon mycket om tjat. Att få sina barn att dela hushållets sysslor, när det passar 

familjen och inte när det passar barnet. Det är vardagliga spörsmål hur skol eller arbetsdagen 

varit som avhandlas. Samtalen är korta, vardagliga och innehåller tankar över det som 

inträffar i vardagslivet. Efter avflyttningen möts man och samtalen blir mer innehållsrika. Helt 

plötsligt delas både glädje och motgång och konflikterna blir färre. Mötet sker mellan vuxna 

människor och viljan att dela tankar och ta del av föräldrarnas råd och erfarenheter ökar.  

När barnen och föräldrarna umgås och ses görs oftast aktiviteter med hela familjen. Att äta 

middag eller fika är tillfällen att prata och umgås. Många familjer gör gemensamma 

semesterresor eller andra roliga aktiviteter. ”Vi lever olika liv parallellt och sen umgås vi för 

att vi vill. Det är egentligen inget vi måste utan vi har utbyte av varandra annars skulle vi inte 

hålla kontakten. Jag tror vi trivs rätt bra med varandra”. De vardagliga mötena har ersatts av 

aktiviteter som är händelser eller upplevelser som ger något mer. Många tränar, går på 

matcher eller konserter och det beskrivs som roligt att göra saker ihop med sina barn. 

Vissheten av att aktiviteten är ömsesidig att man ses och gör saker för att båda parter vill är 

berikande och ses som ett resultat att man lyckats som förälder. Det är ingen självklarhet, det 

finns ingen garanti att barnet ska vilja umgås med en förälder efter att de har flyttat hemifrån. 

”Jag skulle nog önska att de var mer aktiviteter som handlade om att det är för att vi ska 

umgås. Att det inte bara blir det här att man kan umgås när hon behöver hjälp för att 

handla”. De föräldrar som inte har den typen av umgänge med sina barn utan gör saker av 

praktisk karaktär som att skjutsa eller ställa upp på olika sätt beskriver det som en saknad att 

barnen inte vill träffas om det inte är en praktisk anledning eller behov bakom.” För dagens 

barn förväntar sig ganska mycket av sina föräldrar. Tar mycket för givet som inte jag känner 

att jag gjorde med mina föräldrar”. Föräldern ser sig reducerad till ett hjälpmedel ett verktyg 

för att vardagen ska fungera smidigt för barnet. Hos föräldern finns en önskan om att hjälpa 

sitt barn efter bästa förmåga men också en önskan om att ses som en individ med egna 

önskemål och självbestämmande över vilka aktiviteter som ska göras med barnen för att 

glädja dem båda. 

Relationer sätts på prov 
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Temat innehåller två underteman Unga vuxna i hemmet och Omvärdering av par- 

relationen. Första undertemat berättar om föräldrarnas upplevelser att ha vuxna barn boende i 

föräldrahemmet och det andra undertemat berättar om hur föräldrarnas egen relation påverkas. 

Unga vuxna i hemmet 

Tiden innan barnen flyttade hemifrån är mycket intensiva perioder i en familjs liv. ”Det 

var väl konflikter. Det var mer som berg och dalbana. Det var upp och ner hela tiden” Det 

förekommer röriga tonårsperioder med återkommande konflikter, problem i skolan, barn som 

inte fick fast inkomst, ungdomar som upplever livsleda och frustration över att inte ha 

möjlighet att etablera sig i vuxenvärlden. Barn och vuxna upplever samma problematik 

upplevda ur olika perspektiv. ”Det blev sådana märkliga konflikter. Mycket mellan henne och 

min man, framför alt mellan dem vilket gjorde att det blev jobbigt för mig med”. Detta skapar 

ibland frustration hos föräldrar som tar en stor roll att stötta och lotsa sina barn mot en stabil 

vuxentillvaro. I flera av familjerna sker separationer mellan föräldrarna under denna period. 

Föräldrar uttrycker att barnen blir extra viktiga efter skilsmässan. Kontakten med barnet är 

betydelsefull då huset är tomt både på barn och kärleksrelation.” Han ringer till mig och 

berättar lite vad han gjort på dagen och om personer som vi känner. Jag tycker nog att vi blir 

mer som kompisar. Klart så blir det ju det. Jag är frånskild, dottern bor på annan ort, så det 

blir han och jag väldigt mycket”. Barnet blir en kompis, en vän som helt plötsligt är vuxen 

och delar gemensamma intressen. En annan förälder uttrycker sin tidigare desperation 

”Tjatade-hörde bara min egen röst”. Föräldern försökte hitta och etablera hållbara lösningar 

till samarbete i familjen. När både sambo och barn flyttade infann sig ett kaos och tomrum 

som senare fylldes med livsglädje och nära relationer till barnen.  

Att ha vuxna barn boende i hemmet upplevs i någon mån utmanande för föräldrarna. 

Barnen lever som vuxna individer med eget umgänge och kompisar på besök. Barnen tar stor 

plats och föräldrarna känner att bostaden blir annekterad av barnet. Pojk och flickrummet är 

inte längre stort nog att husera det vuxna barnet och dennes behov av eget socialt umgänge 

och utrymme. ”Då kunde jag nästan känna att det började bli många vuxna i samma hushåll. 

Många slevar i grytan, nästan slagsmål om utrymmet”.  En konkurrenssituation mellan vuxna 

individer uppstår när de unga vuxna utmanar föräldrarnas auktoritet och bestämmande över 

framförallt det gemensamma utrymmet. ”Hon använde mitt hem som om hon hade en egen 

lägenhet” Barn som flyttar hemifrån och därefter flyttar hem igen vid upprepade tillfällen 

under perioder upplevs som utmanande av föräldrarna. Efter avflyttning när barnet bott själv 

en tid har denne gått vidare i sin utveckling och identifikation mot vuxen. Unga vuxna som 
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återkommer till föräldrarna lever som vuxna och barnrollen har ersatts av en ny roll som är 

tuff att hantera för båda parter i föräldrarnas hem. 

Omvärdering av parrelationen 

Perioden runt barnens flytt tolkar respondenterna som en tid när relationen sätts under 

lupp. Det är nödvändigt att reflektera över sitt gemensamma liv och sin relation. Synen på den 

egna rollen och identiteten har inte varit förankrad i relationen man och kvinna utan mer av 

karaktären föräldrar och barn. Fasen är dualistisk och för somliga innebär tiden en prövning 

och för andra är det en återgång till den relation som fann tidigare i början av förhållandet. 

”Vi får en helt annan roll till varandra och det tycker jag är ganska skönt att se för då 

behöver man inte tänka det är – vad har vi kvar tillsammans när alla våra barn har flyttat 

hemifrån”. Tydligt framträder i vissa intervjuer att det gemensamma livet har bestått av 

barnens aktiviteter och livet ha levts genom dem. När barnen flyttar upptäcker vissa par att 

relationen inte är tillfredställande för någon eller båda parter. Omständigheterna i livet och de 

egna behoven har gradvis förändrats och en skilsmässa blir följden. Att leva tillsammans med 

barn fungerade bra men att fungera som par utan barn passade mindre bra. Andra hävdar att 

äntligen finns tid för varandra att det är skönt att bara vara två igen. Det handlar om att hitta 

varandra igen efter alla år med barn. ”Tidigare kan jag känna att jag levt genom mina barn. Vi 

började prata mycket jag och min man vad vi vill göra tillsammans”. Att omdefiniera sina 

roller till varandra är en omställning som får ta tid. Sökandet efter en ny roll att identifiera sig 

i följer spåren av barnens flytt. Resultatet blir en upplevd djupare relation och en uppskattning 

att man har varandra och att romantiken hålls vid liv. Vikten av att sätta upp gemensamma 

mål och visioner för tidsperioden är betydelsefull för hur upplevelsen blir av den. Att ha 

gemensamma aktiviteter och projekt stärker banden mellan man och kvinna. ”Förr hade man 

ju alltid drömmar, mål och planer tillsamman med någon. Har man det tillsammans med 

någon och når dem är det ännu skönare” resonerar en respondent vars partner och barn 

flyttade under samma tidperiod.  

 

 

Diskussion 

Studien avsåg att undersöka föräldrars upplevelser av barnens flytt hemifrån. Utifrån det 

faktum att en betydande del av forskning i ämnet är gjord i andra kulturella och samhälleliga 

kontexter än den svenska var det intressant att undersöka föräldrars upplevelser i Sverige. I 

den här studien intervjuades föräldrar om upplevelser knutna till barnens flytt. Somliga 
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upplevelser av föräldraskapet tycks vara starkt kopplade till emotioner och föräldraskapets 

betydelse för individens identitet speciellt i länder där mödrarna är hemma med barnen under 

uppväxten (Grover & Dang, 2013). I resultatet från den här studien påvisas att även svenska 

föräldrar har en stark identifikations i föräldrarollen även då man inte har varit hemma med 

sina barn under åren då de växt upp. 

Många av deltagarna berättar att barnens flytt påverkar flera aspekter av föräldrarnas liv 

mer eller mindre under en period. Av studiens teman Oro inför den nya tiden, Roller 

förändras, Att vara tillsammans i familjen och Relationer sätts på prov framträder olika 

upplevelser som kan relateras till barnens flytt. Resultatet bygger på respondenternas egna 

erfarenheter och reflexioner och flytten påverkar den egna upplevda hälsan, förändring i 

roller, relationer och kommunikation i familjen.  

I den tidigare forskning som presenteras finns ofta en särskillnad mellan biologiska barn 

och styvbarn och föräldrarnas upplevelser av flytten och kontakten efter avflyttningen 

(Bouchard, 2013). I den här studien fanns olika typer av familjekonstellationer med egna barn 

och partnerns barn samt fosterbarn. I studien beskrevs ingen diskrepans mellan fosterbarn, 

biologiska barn och bonusbarn i föräldrarnas berättelser. Resultatet visar inte vid något 

tillfälle att föräldrar gör några skillnader på egna barn, partnerns barn eller fosterbarn.  

I temat Oro inför den nya tiden beskriver respondenterna en osäkerhet och oro inför den 

perioden som ska komma när barnen står inför att lämna föräldrahemmet. Betydelsen av att 

mentalt förbereda sig inför barnens flytt är centralt för hur respondenten kommer uppleva 

tiden efter att barnen flyttat. Av resultatet framgår att tiden innan barnen flyttar är en tid fylld 

av oro inför framtiden och att det framstår som viktigt för respondenterna att förbereda sig för 

att göra övergången så smidig som möjligt. Detta stämmer väl överens med Liberman och 

Tropes (2008)  resonemang om hur vi föreställer oss framtiden genom att nyttja det 

psykologiska avståndet i tid. Ju mindre det psykologiska avståndet mellan nuet och den 

abstrakta situationen är ju lättare har vi att hantera situationen genom att vi kognitivt planerar, 

vi kan påverka vad vi känner, utvärderar och fattar beslut. Är det psykologiska avståndet långt 

mellan nuet och händelsen triggas istället limbiska systemet som aktiverar starka känslor, 

rädsla och stressreaktioner. Att medvetet föreställa sig detaljerade framtida situationer ökar 

självkontrollen och utfallet i framtiden. Ett flertal av respondenterna har anammat detta sätt 

att hantera situationen genom att aktivt föreställa sig och diskutera med sin partner hur man 

tror framtiden kommer te sig när barnet flyttat och därigenom upplevs flytten mindre svår., 

Trots den gnagande oron många föräldrar upplever inför flytten vittnar de om att personer i 

deras närhet eller radio och tidningar inte talar speciellt mycket om problematiken som 
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föreligger. Deltagarnas upplever att samtal om upplevelser och erfarenheter sprungna ur barns 

flytt från föräldrar är tabubelagt och nästintill obefintlig inom media, litteratur och i 

diskussionen i samhället. Detta kan vara en delförklaring i de tankar som Lennér Axelson och 

Thylefors (2006) har kring konflikter och konflikträdsla. De menar att konflikter bottnar i 

intressen och behov som inte blir tillgodosedda. Behoven är basala bristtillstånd och handla 

om vad människor behöver fysiskt och psykiskt för att överleva. Respondenterna har en 

medvetenhet om att deras egna behov inte blir tillgodosedda i den miljön som de själva lever 

och verkar i och uttrycker en saknad över att inte ha naturliga arenor att diskutera problem 

som för vissa är en realitet. Lennér Axelson och Thylefors (2006) menar att konflikträdsla 

leder till passiva beteenden och är en medveten strategi att undvika ämnen och situationer 

som kan frambringa konflikter. Att inte tala om barns flytt kan vara ett sätt att inte själv 

behöva formulera sina egna behov och åsikter i en fråga som berör många i den breda massan. 

För vad händer om mina egna basala behov inte kan tillgodoses? Blir jag ledsen, arg eller 

upprörd? Vetenskaplig forskning (Mitchell & Lovegreen, 2009; Bouchard, 2013) visar att 

individer som upplevt tydlig negativa känslomässiga effekter efter barnens flytt rapporteras ha 

en ökad risk för kroniska sjukdomar, försämrad mental hälsa och ökad risk för stress och 

depression. Detta stämmer väl överens med de känslor av oro som respondenter befarar 

uppträda när barnen flyttar. Känslan och vetskapen av barnens flytt kan orsaka en period av 

att må dåligt ligger som ett tungt ok över vissa respondenter. Även Nagys och Theiss (2013) 

forskning visar att upplevelsen av starka negativa emotionella reaktioner i samband med 

flytten är en hälsorisk. Detta är en kunskap värd att noteras och kommuniceras till föräldrar i 

preventivt syfte. 

I temat Roller förändras framkommer hur respondenterna upplever separationer från 

barnen där barnet tar ett kliv in i vuxenvärlden och börjar leva ett självständigt liv. 

Respondenterna berättar att det är en period av stolthet och en svårighet att hitta en 

fungerande balansgång mellan att släppa kontrollen och finnas som ett stöd. Seiffge-Krenke 

(2006) beskriver att gränsdragning mellan autonomi och omsorg är utmanade både för barnet 

och föräldern, vilket föräldrarna i studien vittnar om. Flera respondenter beskriver sina egna 

tillkortakommanden när det gäller att släppa taget och inte gå in och styra i sina barns liv. 

Seiffge-Krenke (2006) menar att barnen skaffar sig en vuxenrelation till föräldrarna där 

graden av omsorg och stöd förändras. Utmaningen för föräldrarna ligger i att hitta en balans 

av närhet och respektfull autonomi och släppa kontrollen. Det motsatta problemet beskrivs av 

flera föräldrar och det är när de vuxna barnen inte själva väljer att bli vuxna fullt ut och ställer 

krav på sina föräldrar att ställa upp i vardagen för dem. Den individuella känslan av 
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upplevelsen för föräldern blir känslan av skuld och att inte h möjligheten att säga nej. Nagy 

och Theiss (2013) argumenterar för att föräldrar som åsidosätter sina egna behov löper större 

risk att uppleva negativa konsekvenser av flytten. Respondenter i studien vars kommunikation 

och umgänge med barnen vilar på att tillgodose barnens praktiska behov före sina egna behov 

av gemenskap och trivsel upplever en tomhet och en subjektifiering av föräldrarollen där 

barnens behov går före föräldrarnas egna. Att tillgodose de vuxna barnens behov blir ett sätt 

att umgås som beskrivs i temat Att vara tillsammans i familjen. När rollerna förändras i 

familjen beskriver föräldrar en diskrepans mellan hur de faktiskt agerar och hur de anser sig 

borda agera eller hur de önskar agerar. När föräldern känner krav att ställa upp för barnet men 

inte gör det erfars känslor av skam och skuld. Ka det vara så att föräldern känner sig 

betydelsefull och livet har en mening så länge kontakten upprätthålls genom strukturer 

grundade i behov? Vid andra tillfällen sker ett uppskjutande beteende exempelvis att inte 

klippa banden till sina barn. Föräldern vet att den borde släppa efter men gör det inte. Genom 

Higgins (1987) teori ”self-discrepancy” åskådliggörs hur människor delar in sitt jag utifrån tre 

separata domäner som interrelaterat med varandra. Diskrepansen mellan faktiska självet, hur 

vi agerar, det ideala självet, hur vi eller signifikanta andra i vår omgivning förväntar att vi ska 

vara, samt borde självet som stävar efter något annat, en position där jag ännu inte befinner 

mig, är relaterade till olika typer av emotionella sårbarheter som känslor av missmod eller 

känslor relaterade till oro och depression. I resultatet beskrivs att stöd från omgivningen 

saknas vid en hastig separation från barnet vilket ledde till stor emotionell påfrestning med 

depressiva inslag hos föräldern. Depression associeras enligt Higgins (1987) med konflikt 

mellan personens faktiska själv och borde självet.  

Centralt hos respondenterna är att de eftersträvar att hålla en vardaglig relation med sina 

utflyttade barn. Då avstånd och viljan att inte tränga sig på påverkar hur ofta barnet och 

föräldern ses fysiskt spelar kontakten via telefon och exempelvis Skype en betydande roll. Att 

dela vardagens med och motgångar är betydelsefullt för respondenterna. Marchant & 

O´Donohe (2014) har i sin undersökning funnit att användning av smartphones och ny teknik 

spelar en viktig roll för att skapa nya ritualer och vardaglig interaktion i familjer där barn 

flyttat hemifrån. Relationen mellan barn och förälder bygger på ömsesidighet där barnen 

behöver ge stöd till föräldrarna och föräldrarna behöver söka stödet och sedan acceptera det. 

Alla föräldrar menar Marchant & O´Donohe (2014) är ännu inte redo att acceptera barnets 

nya vuxenstatus då behövs barnens ”välsignelse” för att den vuxne ska känna tillit i den nya 

situationen. Tekniken blir passagen som medger trygghet för föräldern och oberoende för 

barnet. En familjs liv handlar om faser och utveckling. Hand i hand med familjens livscykel 



26 

 

finns familjemedlemmarna, individerna som utgör familjen och deras separata 

utvecklingsprocesser. Enligt Eriksons utvecklingsteori (Erikson, 1985) utvecklas identiteten 

genom hela livet från spädbarn till livets slut. Utifrån resultaten i studien kan flera stadier 

identifieras. Under temat Relationer sätts på prov beskrivs röriga tonårsperioder vilket kan 

förklaras utifrån tonåringens sökande efter identitet. Även under de tryggaste omständigheter 

är identitetsbildning en utmanande process där tonåringen upplever förvirring, kan känna 

misstro, skam, tvivel eller mindrevärde till sin egen förmåga. Detta stämmer väl överens med 

de känslor av otillräcklighet, konflikter och livsleda som föräldrarna beskriver förekommer 

under tonårstiden strax innan avflyttning. Föräldrarna själva har passerat stadiet att bygga upp 

nära och fungerande relationer till att inträda i stadiet generativitet (åren mellan 40-64) som 

innebär att agera till förmån för kommande generationer.  I studien vilka samtliga föräldrar 

befinner sig i åldern 44-66 år beskriver sig föräldrarna som ansvarstagande och sörjer för att 

barnen ska få och därmed känna att det har de bästa förutsättningarna att leva sitt liv som 

trygga individer och fungera i samhället. Detta sammanfaller med Ericsons (1984) 

beskrivning av omsorgs om en avgörande betydelse att främja styrkan hos nästa generation. 

Lazarus (1973) betonar vikten av det sociala samspelet i Ericssons teori mellan 

utvecklingsstadier och biologiskt givna stadier i barndomen. Utvecklingen kan resultera i en 

interpersonell kamp mellan låta gå och hålla kvar baserat på de fyra ursprungliga stadierna 

som Freud identifierade (orala, anala, falliska och genitala). Att hålla kvar, analt, kan bli ett 

destruktiv och tyglande sätt att visa omsorg alternativt lössläppt och avslappnat. Detta 

framkommer i resultatet att vissa föräldrar har svårt att släppa taget om sina barn och 

acceptera en ny roll. Andra beskriver hur de med lätthet och trygghet släpper iväg barnen mot 

vuxenlivet.  

I Relationer sätts på prov beskriver respondenterna utmaningen med att ha vuxna barn 

boende i hemmet. När barnets avflyttning dröjt längre än vad föräldrarna förväntat sig eller 

flyttat hem igen uppstår situationer som är svåra att hantera. Utmaningen enligt Umberson, et 

al. (2010) ligger förmågan och viljan till anpassning. Att barnen flyttar åter tillbaka till 

hemmet skapar irritation och missnöje hos föräldrarna och likande reaktioner återfinns när 

barnens avflyttning dröjer flera år längre än föräldrarna önskar. Av föräldrarnas berättelser 

framkommer irritation och att en konkurrenssituation uppstår mellan barn och vuxna när 

föräldrarnas auktoritet ifrågasätts när familjen delar det gemensamma utrymmet i hemmet. 

Föräldrarna blir passiva åskådare i barnens liv som lever sitt liv i föräldrarnas domäner visar 

Arnetts (2000) forskning.  Arnetts (2000) teori ”emergin adulthood” beskriver en 

identitetsprocess på väg mot vuxenlivet vilken innefattar en specifik period i den unges liv 
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som sträcker sig mellan de sena tonåren fram till trettioårs ålder. Under de fem senaste 

decennierna i Väst Europa och Nord Amerika har en förändrad process att bli vuxen skett. 

Perioden karaktäriseras av en förlängd utbildningstid, förändrade normer och svårigheter att 

få arbete och en egen försörjning. Arnett (2000) menar att vägen mot en vuxenidentitet 

karaktäriseras av identitetssökande, instabilitet, självfokusering samt att vara mitt emellan 

hopp och möjligheter. I resultatet framstår föräldrars irritation tydligt i förhållande till barnets 

instabilitet och dem själva. Barnen provar olika arbeten, relationer och temporära boenden 

vilket ger en instabil och oförutsägbar framtid för föräldrarna. Föräldrarna har en ständig 

beredskap att finnas till hands. Av Arnetts (2000) studie framgår det att i Amerikanska 

familjer där vuxna barn bor hemma tenderar barnen ha distanserade förhållanden till sina 

föräldrar och dålig förmåga till självreglering av sitt psykologiska välmående. Denna aspekt 

kan vara en förklaring till varför föräldrar upplever det påfrestande och utmanande att ha 

vuxna barn i hemmet även i svenska förhållanden. Det är inte enbart relationen till barnet som 

påverkas under den här perioden i en familjs liv. Relation mellan man och hustru påverkas 

också i hög grad. Den egna identiteten har varit förankrad i föräldraidentiteten och nu ges 

möjlighet att hitta tillbaka till den roll som man hade i början av relationen.  

Marcias (1966) teorier om identitetsbildning vidareutvecklar Ericsson utvecklingsteori 

och fokusar på kognitiva och beteendemässiga markörer för identitetsutveckling. Marcias 

(1966) teorier om tonåringars identitetsbildning kan användas som en jämförelse för att förstå 

föräldrarnas situation i samband med att barnen flyttar hemifrån. Efter barnens flytt söker 

föräldrarna nya sysselsättningar och fritidsintressen alternativt arbetar mer och längre dagar 

som ett sätt att hitta nya aktiviteter som skapar en ny roll i livet. Perioden karaktäriseras av ett 

planlöst sökande efter sysselsättning alternativt ett planlagt och metodiskt arbete att involvera 

nya sysselsättningar för att fylla det tomrum som den nyfunna friheten gett. Beteendet kan 

förklaras utifrån Ericssons teori (1984) om att nå en ny fullbordad identitet efter att 

föräldrarollen inte är primärt aktuell längre. Marcia (1966) identifierar fyra 

identitetspositioner som beskriver hur tonåringar undersöker och gör ett ställningstagande för 

att erhålla en identitetsposition. Fullbordad identitet, uppträder när aktivt sökande efter nytt 

skett och ett stabilt och väl övervägt ställningstagande sker inför det nya. Förtidig identitet 

karaktäriseras av ställningstaganden gjorda utan att överväga andra alternativ. 

Identitetsförvirring upplever någon som inte aktivt undersöker sin identitet och inte har några 

starka övertygelser. För att använda Marcias (1966) teori i förhållande till föräldrarnas 

sökande efter ny identitet kan moratorium likställas med identitetskris en period av sökande 

efter nya alternativ vilket flera respondenter beskriver att de upplever. Vissa deltagare 
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beskriver perioden när barnen flyttat som jobbig man vet initialt inte vad man ska göra med 

sig själv och sin ny vunna frihet. Från att levt i många år i stabila familjestrukturer förändras 

livet drastiskt och vissa föräldrar upplever en identitetsförvirring. När nya aktiviteter och 

vanor införlivats i vardagen beskrivs livet som rofyllt och tryggt igen. Personen anpassar sig 

till rådande omständigheter och identifierar sig i en ny roll. Processen som deltagarna 

beskriver är ett moratorium som övergår i en fullbordad identitet. Crocetti, Rubini, Luyckx 

och Mees (2008) beskriver i sin forskning ett tudelat moratorium som kan identifieras i 

resultaten. För några av studiens respondenter handlar tiden om att aktivt söka nya saker att 

göra, vilket är en positiv process där individen bearbetar nya intryck på ett analytiskt sätt. Den 

andra delen av moratorium är av mer negativ karaktär och där ett missnöje med 

livssituationen är påtaglig.  De föräldrapar som aktivt kommunicerar om och kring sin nya 

livssituation tar sig snabbt genom moratoriumfasen och gör något konstruktivt av situationen 

vilket stärker identiteten som man och hustru. Andra vittnar om en ovilja att skaffa sig en ny 

identitet. Att inte identifiera sig som i första hand förälder är skrämmande och ovälkommet 

hos vissa men ett faktum som inte gå att blunda för. Noriko (2004) menar att barnens flytt är 

en möjlighet att utveckla sin identitet. Identitetsutvecklingen hänger ihop med den egna 

personliga utvecklingen och inte med barnen som växer och blir äldre och flyttar från 

hemmet. Mödrarnas egen identitetsutveckling säger Noriko (2004) startar redan i 

launchingfasen när barnen är på väg att flytta och främjas genom kommunikation med vänner. 

Liknande situationer beskriver de föräldrar som kommunicerar aktivt med varandra redan när 

baren börjar vara ute på fredags- och lördagskvällar. De vittnar om hur samtalen blir en ventil 

att hantera den kommande tiden och samtidigt beskriver dessa föräldrar en vilja att hitta 

tillbaka till det som fanns i man- och hustru relationen innan barnen föddes. Föräldrarnas 

tidigare identifiering i föräldrarollen som varit en del av deras självuppfattning och 

grupptillhörighet, lämnar plats för en nygammal roll som man och hustru som inte har 

prioriterats under många år. Kopplat till resultatet är sökandet efter en ny identitet viktigt för 

föräldrarna för att känna livstillfredställelse och fylla tomrummet när identifikationen som 

förälder fasas ut till förmån för nya roller. Eriksons (1985) diskussion om avvisning som 

motpol till omsorg kan användas som jämförelse där avvisningen av omsorgen tar uttrycket i 

ett avvisande av föräldraidentiteten till förmån för en universell omsorg som exempelvis 

ideellt arbete. 

Utifrån en samhällelig kontext där familjen befinner sig är barnets flytt normativ och 

avflyttning är ett beteende som bör ske under en specifik tidsperiod för att upplevas som 

normal (Seiffge-Krenke, 2006). Respondenter vars barn har flyttat hastigt eller vid en ålder 
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som inte uppfattas normativ i familjens omgivning upplever en känsla av utanförskap och 

tystnad från omgivningen. I undersökningen framkommer att respondenter känner en tomhet 

över att barnens flyttmönster inte passade i normen. Detta kan ses utifrån den 

socialpsykologiska teorin om social identitet (Hogg, Terry & White, 1995) där grupprocesser 

påverkar uppfattningen om det egna jaget. Alla människor känner tillhörighet och har en 

tillhörigheter i någon socialgrupp som beskriver och föreskriver vilka attribut som anses 

lämpliga just i denna specifika kategori. Inom grupper är motivationen hög att följa och 

tillämpa normer för att säkerställa tillhörighet i gruppen (Hogg, Terry & White, 1995). När 

barnen flyttat ”på fel sätt” hamnar föräldern utanför gruppens tillhörighet, förlorar sin 

möjlighet att utöva ett engagemang i guppen och åtnjuter inte längre gruppens sociala status. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som används i den här studien har varit kvalitativ för att kunna besvara 

frågeställningen. Metoden är flexibel och ger möjlighet till bredd i data och personliga 

tolkningar. Då syftet med studien var att undersöka respondenternas egen upplevelse var 

intervju lämplig att använda. 

Undersökningen har genomförs med både kvinnliga och manliga respondenter för att få 

en bred bild av föräldrars upplevelser. Respondenterna rekryterades till studien via ett 

snöbollsurval vilket kan påverka resultatet då tre av respondenterna är kända av studiens 

genomförare sedan tidigare. För att få deltagare till intervjuarna ansågs detta förfarande vara 

tillfredställande. Mellan intervjuare och tre respondenter finns en ytlig bekantskap och är för 

genomföraren kända personer. Då en koppling finns mellan intervjuare och respondent ställs 

höga krav på intervjuaren att hålla sig professionell och agera objektivt. Kvalitativa intervjuer 

är komplexa och handlar om tolkning (Smith, 2008). Att som intervjuare agera objektivt är en 

utmaning då förförståelse har en inverkan på intervjutillfället, materialet och analysen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Medvetenheten om risker för snedvridning när deltagare är kända finns 

hos intervjuaren och dess inverkan på den producerade kunskapen. Viktigt under intervjuerna 

har varit att lyfta respondenterna och låta deras berättelser komma till utryck genom intresse 

och engagemang i respondenternas unika erfarenheter. För att undvika friheter från bias inför 

datainsamlingen vore det positivt om det funnits någon form av klubb eller intresseförening 

för föräldrar med utflugna barn där rekryteringen kunnat ske, men någon sådan har inte 

påträffats.  

Snöbollsurvalet kan ha påverkat resultatet då urvalet är homogent sett till ålder, etnicitet 

och socioekonomiskstatus. Om urvalet bestod av en mer heterogen sammansättning, någon 
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arbetssökande eller person av annan etnicitet hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Med en 

annan urvalsgrupp hade andra kunskap framträtt. Gemensamt för deltagarna är att de delar en 

erfarenhet av barnens flytt. Deltagarna har kommit olika långt i processen vilket också kan 

påverka hur och vad man minns. Deltagare vars barn nyligen flyttat har minnesbilder och 

upplevelser som ligger nära i tid när andra har erfarenheter som ligger längre bak i tid. 

Möjligtvis kan upplevelser bli selektiva när fler år förflutit sedan den aktuella händelsen.  

 Under datainsamlingen ökade kunskapen och erfarenheten att genomföra intervjuer 

vilket gav en större trygghet i rollen som intervjuare och därmed blev följdfrågorna mer 

varierade och intervjuarens förmåga till anpassning ökade över tid. Första och sisa intervjun 

basera på olika erfarenheter, allt från antal följdfrågor till hur respondenterna speglas och 

bekräftas. I resultatet finns inget som påvisas att detta påverkat respondenternas negativ, dock 

ökade informationsmängden vart efter intervjutekniken förbättrades. 

När man är nybliven förälder erbjuds ett mängd information och en bred 

föräldrautbildning men när föräldraskapet succesivt trappas av finns ingen uppbackning och 

stöd för att ställa frågor eller söka fakta som skulle kunna belysa de hinder och utmaningar 

som övergången kan innebära. 

Sett ur ett nyttoperspektivs bidrar undersökningen till att belysa de faktorer som 

påverkar föräldrarnas upplevelser av barnens flytt och den transformationen som sker i 

föräldrarnas liv. Barnens flytt hänger tidsmässigt ofta ihop med åldrande mor- och farföräldrar 

som kräver tid och omsorg, föräldrarna blir själva äldre med ökad risk för ohälsa och minskad 

energi. Många delar i livet påverkas just under de åren som barnen flyttar hemifrån. Föräldrar 

kan behöva incitament för att stärkas inför den nya livssituationen. Föräldrar ska om möjligt 

inte känna oro inför en passage i livet som är ofrånkomlig och som kan bli mycket berikande 

med rätt förberedelser och kunskap. Studien kan vara en första byggsten till en framtida 

metodbeskrivning av den process en förälder erfar vid barnens avflyttning och som kan 

användas preventivt för att främja välmående i transaktionsfasen. 

 

Konklusion 

Studien visar en mängd olika upplevelser förknippade med barnens flytt hemifrån. 

Studien lyfter de känslor av oro och osäkerhet som föräldrarna känner tiden innan barnen 

flyttar (Bouchard, 2013). Perioden kännetecknas av en process, att gå från en etablerad 

identifiering som förälder till att hitta en ny roll att identifiera sig med efter barnen flytt. 
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Studien visar att för vissa respondenter är flytten en helt naturlig process men att detta 

inte verkar påverkar föräldrarna i någon högre utsträckning. För andra är perioden svårare och 

kräver en längre tid av anpassning för att hitta sin nya roll. 

Studien visar att relationerna och sättet att umgås förändras efter flytten. Att hitta 

fungerande umgängesformer för att både föräldrar och barn ska känna självständighet och 

stöd är ett hinder att ta sig över. I vissa familjer etableras nya sätt att umgås som berikar, i 

andra familjer är umgänget mer baserat på krav. 

 I studien framkom också med relationen mellan barn och vuxna ställs på prov när 

vuxna barn av någon anledning bor hemma länge eller flyttar tillbaka till föräldrahemmet. 

Likaså ställs parrelationen inför utmaningar eller möjligheter när nyvunnen frihet erhållits 

efter barnens flytt. 

 

Förslag till vidare forskning 

Då studien visar en mängd olika upplevelser är en fenomenologisk intervjustudie att 

rekommendera för att ytterliga undersöka och fördjupa kunskapen. Lämpligt är att fokusera på 

ett snävare fenomenområden kopplat till barnens flytt, exempelvis upplevelser av 

parrelationen eller umgänge med utflugna vuxna barn. 

Intressant vore också att identifiera vilka faktorer som påverkar föräldrars erfarenhet, 

inte bara att beskriva att det blir påverkan. Är det bakomliggande faktorer som hälsa, 

anknytning till barnet, ekonomi, att var gift eller skild? Det finns en mängd variabler som 

skulle kunna ligga bakom och identifieras i en kvalitativ enkätstudie. 
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Bilaga 1 

  

Etiskt protokoll för intervjuer med föräldrar 

  
Vilken nytta medför studien?   

Här får människor chans att delge sina berättelse om en del i livet och föräldraskapet som är 

både ny och ofrånkomlig för föräldern. Resultatet kan ge inblick i svenska föräldrars 

upplevelser då tidigare forskning ofta gjorts i USA eller England. Studien ska ge ökad insikt 

och förståelse för människor reaktioner som genomgått processen att barnen flyttat hemifrån. 

Studien kan ge ett underlag för vidare studier inom exempelvis utvecklande av ny 

socialidentitet bland vuxna. 

  

Vilka risker finns?  

En risk i studien är att deltagaren kan återuppleva känslan av sorg eller förlust förknippat med 

barnets flytt. En risk i studien är att deltagaren kan återuppleva känslan av sorg eller förlust 

förknippat med barnets flytt. När respondenten delar med sig av sina erfarenheter, tankar och 

åsikter finns chans att denne kan uppleva sig vara sårbar, blottad, känna sig obekväm i 

situationen eller ha en känsla av att behöva prestera svar för att tillfredsställa intervjuare. 

Risken finns at respondenten upplever att han/hon delger för mycket av sitt liv och senare 

ångrar sig. Det finns risk att respondenten känner undran eller oro över vad om ska ske med 

materialet efter intervjun. Det kan vara oroande att inte ha kontroll över hur materialet 

används eller hur man som person kommer att framställas. 

  

Hur kan riskerna minimeras?  

Intervjuarens roll är att styra samtalet och anpassa frågorna så respondenten upplever 

intervjun som bekväm. Genom att uppträda korrekt och förtroendeingivande skapas en 

situation där både respondent och intervjuare kan känna sig trygga. Intervjuaren ska tänka på 

respondentens välbefinnande, anonymitet och säkerhet genom hela studiens gång, från 

forskningsfrågans formulerande till färdigt resultat. 

Intervjufrågorna ska belysa fenomenet ur ett generellt perspektiv och inte präglas av frågor av 

privat karaktär. För att minska risken för missförstånd eller oklarheter informeras 

respondenten om intervjuns syfte innan intervjun vilket ger möjlighet till reflektion och 

mental förberedelse för kommande intervju. Vidare ska respondenten få information om de 

etiska riktlinjer som studien grundar sig på. Allt deltagande är frivilligt och samarbetet mellan 

forskare och respondent kan när som helst avbrytas. Detta förtydligas genom att samtycket till 

deltagande avges två gånger under intervjun, se stycket om samtycke. 

 

 

Vilken information ska respondenten få?  

Vid intervjutillfället ges respondenten en muntlig information om studiens syfte, urvalet, 

tidsåtgång, tankarna kring konfidentialitet samt hur insamlad data ska lagras och bearbetas 

efter intervjun. Informationen ges först muntlig och överlämnas skriftligt för att vara säker på 

att respondenten har mottagit informationen. Den skriftliga informationen finns i 

informationsbrevet som förutom ovanstående information också innehåller kontaktuppgifter 

till genomföraren av studien samt handledare. Respondenterna informeras muntligen om 
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etiska rådets riktlinjer för vetenskapliga studier som består av konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, informationskravet samt nyttjandekravet. Avseende information om 

studiens syfte ges endast den information som återfinns i informationsbrevet. Informationen 

hålls kort för att inte påverka respondentens svar i någon specifik riktning.    

  

Hur ger deltagaren sitt samtycke?   

Deltagaren ger sitt muntliga samtycke vid två tillfällen för två olika ändamål. Det första 

samtycket ges efter den muntliga presentationen av studiens syfte och beskrivning av intervju 

och fortsatt forsknings process. Detta är samtycket till att genomföra en inspelad intervju. Det 

andra samtycket ges efter avslutad intervju för att säkerställa att respondenten upplever 

intervjun som avslutad och att denna har fått uttrycka det som önskas. Det avslutande 

muntliga samtycket ger tillåtelse att gå vidare i processen med bearbetning och analys.    

  

Hur ska data hanteras?   

Intervjuerna transkriberas och bearbetas av endast en person, intervjuaren. Datamaterialet och 

intervjupersonerna avidentifieras i resultatdelen av rapporten för att försäkra att 

respondenterna inte är spårbara. Resultatet granskas därefter av handledaren och efter 

avslutad kurs raderas aktuella ljudfiler med studiens intervjuer samt skriftlig dokumentation. 

Under insamlingsfasen finns aktuella ljudfiler på privat dator.   

  

Hur ska konfidentialitet och spårbarhet minskas?   

Resultaten som erhålls och som redovisas i rapporten är inte spårbara till en specifik person. 

Personer eller privata uppgifter som uppträder i resultaten av studien av- identifieras för att 

inte kunna spåras tillbaka till specifikt plats eller händelse. Detta sker genom att inte använda 

personernas namn eller beskrivningar som kan röja personens identitet.  Berörda personer 

beskrivs som exempelvis person 1 och situationsspecifika händelser och beskrivningar återges 

inte i rapporten. Då endast forskaren vet vilka respondenterna är torde konfidentialiteten vara 

hög och spårbarheten i det närmaste obefintlig.   

 

Hur ska deltagarna få del av resultatet 

I informationsbrevet finns kontaktuppgifter. Om en kopia önskas kan deltagarna maila och få 

en kopia i retur. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: ålder, hur ser familjen ut, antal barn, när flyttade barnet/barnen hemifrån 

 

 

Innan barnet flyttade hemifrån 

 

Kan du beskriva tiden innan barnet flyttade hemifrån? 

Hur tänkte du då, när det började närma sig flytt? 

Vad kände du? 

Gjorde du något för förbereda dig? Kan du ge ett exempel? 

 

Berätta lite om hur ditt liv såg ut när barnet bodde hemma jämfört med idag? 

 

När ditt barn bestämt sig för att flytta – vilka tankar hade du då 

 

Kan du berätta om sista dagen barnet bodde hemma? 

Vad gjorde du då? 

Kan du berätta hur du tänkte? 
 

Efter flytten 

 

Hur upplevde du flytten? 

Kan du berätta vad som hände? 

Vad gjorde du då? 

Kan du berätta hur du tänkte? 

 

Berätta lite om din relation till ditt barn idag. 

Beskriv vad du och ditt barn gör tillsammans idag? 

Hur känns det? 

 

Hur tänker du när du ser tillbaka på den här tiden efter flytten fram tills nu? 

Hur känns det? 

 

Hur skulle du beskriva din fritid idag jämfört med när du hade barn hemma? 

Vad gör du för aktiviteter? 

Har det tillkommit nya intressen? 

Att ditt barn flyttat hemifrån – vad betyder det för dig? 
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Informationsbrev      

Inom ramen för uppsatskurs i psykologi C på Karlstads universitet utför jag en intervjustudie om föräldrars 

upplevelser av att barnen flyttat hemifrån. Intervjuer görs för att ta del av människors berättelser av en 

händelse. Genom intervjuer kan föräldrars upplevelser och erfarenheter beskrivas. 

Jag vänder mig till 10 personer som har egna erfarenheter av att barnen flyttat, och som kan belysa detta 

fenomen. Du har blivit tillfrågad att delta eftersom du har ett eller flera barn som har flyttat hemifrån ganska 

nyligen. För att delta ska ditt barn ha flyttat hemifrån för max fem år sedan och minst sex månader ska ha gått 

sedan barnet flyttade. 

Att svara på frågor kan väcka tankar och minnen till liv, vilket kan påverka dig. Som intervjuare har jag endast 

rollen att undersöka, inte att hantera känslor. Tänk därför igenom noga innan du bestämmer dig för att ställa 

upp i studien. Genom att delta i en intervju kan du dela med dig av dina erfarenheter och uttrycka dina 

synpunkter kring denna process när människor anpassar sitt liv till nya villkor.  

Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter och jag vill gärna spela in intervjun. Tillsammans gör vi upp om 

passande tid och plats för intervjun. Materialet från intervjun kommer analyseras vilket innebär att samtalet 

granskas för att finna mönster som på ett beskrivande sätt belyser och ger förståelse till föräldrars upplevelser 

av barnens flytt. Analysen genomförs av mig personligen. Resultatet av intervjuerna sammanställs och 

presenteras i en uppsats som kommer granskas och godkännas av handledare.  

Studien är helt konfidentiell, vilket innebär att det är endast jag som vet att det är du som intervjuas. 

Uppgifterna som du lämnar och dina svar kommer inte kunna kopplas tillbaka till dig. Du behöver inte uppge 

ditt namn, vart du bor eller andra uppgifter som kan knytas till dig. Inga obehöriga kommer att ta del av 

materialet. När uppsatsen är färdig förstörs alla ljudfiler och skriftligt material kopplad till studien. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst och du behöver inte motivera varför. För att studien ska 

kunna genomföras behövs att du samtycker till deltagande, att intervjun spelas in, skrivs ut i textform och att 

resultatet används i uppsatsen. 

Vill du ta del av den färdiga rapporten, maila mig så skickar jag dig ett exemplar. Har du frågor eller funderingar 

som dyker upp - tveka inte att kontakta mig eller min handledare så ska vi på bästa sätt besvara dina frågor. 

 

Student    Handledare   

Helena Bengtsson Edgren   Fredrik Hjärthag  

 

 

 

 

 

 


