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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka socialtjänstens perspektiv på hur föräldrar förändrar sina 

roller för att på bästa sätt kunna ta sitt föräldraansvar efter en separation, speciellt om en förälder 

brister i sin omsorg kring barnet och hur socialtjänsten ser på sin roll i den processen. Vi har 

genomfört tre fokusgruppsintervjuer; en barnutredningsgrupp och två grupper från familjerätten. Alla 

enheter vi besökte ligger i Stockholm. Respondenterna har i fokusgrupperna fått reflektera och 

diskutera sina uppfattningar kring temana föräldraansvar, oro kring den andre förälderns förmåga, 

roller i och kring familjen samt socialtjänstens roll. Vårt resultat har analyserats med hjälp av 

rollteorin och mentaliseringsbegreppet. Resultatet visade att i omskapandet av föräldrarollerna efter 

separation är samarbete samt att minimera konflikter mellan föräldrar grundläggande. I de fall 

socialtjänsten är i kontakt med föräldrarna så har även de en roll i föräldraansvaret, de strävar efter att 

vägleda föräldrarna mot ett fullgott ansvarstagande och se till att föräldrarna behåller barnperspektivet 

med barnets behov i fokus. Om en förälder har förmågan att mentalisera en annan människas situation 

och ser dennes behov så underlättar det omskapandet av föräldrarollen efter separation precis som det 

vidare underlättar om föräldrar har en fungerande kommunikation mellan varandra. Den roll som är 

mest komplex enligt oss är den som en orolig förälder har kring barnets vistelse hos den andra 

föräldern. Oavsett hur relationen till den andre är så ligger det i bådas ansvar att alltid säkerställa att 

barnet har det bra och inte far illa. 

 
 
Nyckelord: föräldraansvar, daglig omsorg, roller, separation, växelvist boende, barn, socialtjänsten, 

rollteori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

The purpose of this paper is to examine the perspective of the Swedish social services with regard to 

how parents change their roles in order to best take parental responsibility following separation. We 

particularly examine the perspective of the social services with regard to cases in which a parent has 

shortcomings in his or her care of the child and how the social services view their own role in this 

process. We conducted three focus group interviews: one involving a child protection investigation 

group and two involving family law groups. All of the units visited were in Stockholm, Sweden. The 

respondents in the focus groups were asked to reflect and discuss their views on the themes of parental 

responsibility, concern about the other parent’s capacity, roles in and involving the family, and the role 

of the social services. Our results were analysed using role theory and the concept of mentalisation. 

The results showed that in changing parental roles following separation, cooperation and minimising 

conflict between parents is fundamental. In cases in which the social services have contact with the 

parents, they too have a role in parental responsibility since they endeavour to guide the parents 

towards taking an adequate level of responsibility and ensure that the parents maintain a children’s 

perspective in which the needs of the child are in focus. If a parent has the ability to mentalise another 

person’s situation and see his or her needs, the changing of the parental role following separation is 

facilitated. Likewise, it also is beneficial if parents are able to communicate with each other. The role 

that is most complex, in our view, is that of a concerned parent with regard to the child staying with 

the other parent. Regardless of the nature of their relationship, it is the responsibility of both parents to 

always ensure that the child receives adequate care and does not come to harm. 

Keywords: parental responsibility, daily care, roles, separation, dual residence, child, children, social 

services, role theory 

  



 
 

Förord 
Vi vill tacka alla intervjupersoner som ställde upp och var generösa med sin tid, med sitt engagemang 

och med sina reflektioner.  

        
Sofia Jogefält och Sandra Johansson 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 
I Sverige lever idag ungefär 485 000 barn mellan 0–11 år med separerade föräldrar och allt fler av de 

barnen bor växelvis hos båda sina föräldrar (SCB 2015). Barnets behov av nära och god kontakt med 

båda föräldrarna är en viktig faktor i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (Smyth & 

Moloney, 2008). Har föräldrarna gemensam vårdnad så har båda föräldrarna ansvaret för barnets 

personliga utveckling och ett gemensamt föräldraansvar (Schiratzki, 2013). En skilsmässa påverkar, 

utvecklar och förändrar föräldraskapet och för barnets skull är det viktigt att föräldrarna kan förhandla 

och hitta nya lösningar i den nya situationen (Hellström, 2014). Föräldrarna står inför ett omskapande 

av sitt föräldraskap och de ska kunna samarbeta kring barnet samtidigt som de kanske befinner sig i en 

kris och det stöd som vänner och familj kan ge kanske inte alltid räcker. Att som förälder kunna ta 

emot stöd och kunna finna sig i både sitt eget och den andra förälderns föräldraskap är av stor 

betydelse när föräldraskapet ska omformas (a.a.). 

1.2 Problemformulering  
Om föräldrarna väljer att ta gemensamt ansvar för barnet och ha barnet boende hos båda efter 

separationen så är det viktigt att föräldrarna formar sina liv utifrån barnets behov (Smyth & Moloney, 

2008). När föräldrar separerar så genomgår familjen en stor förändring och i den här förändringen kan 

föräldrarna få svårt att fokusera på ansvaret över barnet och barnets behov och det är då av vikt att 

föräldrarna får hjälp med detta (Hellström, 2014). Föräldrarna kan även behöva rekonstruera sina 

roller efter den nya livssituationen, vilket Hellström menar inte alltid är helt lätt utan föräldrarna kan 

behöva stöd och hjälp även här. Hydén och Hydén (2002) förklarar också vikten av formellt stöd för 

föräldrar när de ska arbeta fram ett gemensamt föräldraansvar.  

Skilsmässor är så pass vanligt idag och andelen föräldrar som har barnet boende hos sig växelvis 

ökar och därmed torde även andelen föräldrar som vänder sig till socialtjänsten för råd och stöd i sitt 

föräldraskap öka. Med anledning av detta vill vi undersöka socialtjänstens perspektiv på hur föräldrar 

omskapar sina föräldraroller samt hur de ser på sin egen funktion i processen. 

Att samarbetet inte fungerar eller att det finns en problematik hos en av föräldrarna är en av de 

vanligaste orsakerna till att föräldrarna inte orkar ta sitt föräldraansvar. Det kan i förlängningen leda 

till att barnet försummas (Hellström, 2014) Därför vill vi även undersöka de förväntningar 

socialtjänsten kan ha, i de fall en förälder brister i sitt föräldraskap, på den andre förälderns roll och 

ansvar för barnet. Barnens uppväxt påverkas positivt av att det finns fungerande föräldraroller 

(Hindberg, 2006) och därför är denna studie viktig. Den kan bidra till en breddad diskussion kring 

möjligheter och problem kring en separerad familjs tillvaro. Vi är snart färdiga socionomer och har 

båda ett intresse av att arbeta med familjer i framtiden, därför vill vi med den här studien öka även vår 

egen kunskap och medvetenhet. 
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1.3 Syfte  
Vårt syfte är att studera olika perspektiv socialtjänsten kan ha kring hur föräldrar skapar nya 

föräldraroller efter en separation. Speciellt i de fall en av föräldrarna brister i sitt föräldraskap och inte 

klarar att ta sitt föräldraansvar fullt ut. Vi vill även undersöka socialtjänstens perspektiv på sin egen 

roll, vilka verktyg de har för att stödja föräldrarna när deras roller omskapas och hur socialtjänsten 

uppfattar sitt uppdrag. 

  

1.4 Frågeställningar 
- Vilka perspektiv har socialtjänsten kring vilka faktorer som kan påverka omskapandet av en 

föräldraroll? 

- Om en av föräldrarna brister i sin omsorg kring barnet, hur kan socialtjänsten se att det påverkar den 

andre förälderns roll? 

- Hur ser socialtjänsten på sitt uppdrag då föräldrarna separerar?  

  

1.5 Förförståelse 
Majoriteten av familjerna som ingår i våra bekantskapskretsar har valt att flytta isär. Många av dem 

upplever att det är svårt att hitta sina nya roller efter separationen men även att veta vilka 

förväntningar de kan ha på sina ex-partners. Det kan vara svårt att fördela ansvaret kring barnet, de 

kan ha olika syn på hur den dagliga omsorgen ska se ut till exempel. Alla har inte en fungerande 

kommunikation sinsemellan och det försvårar samarbetet ännu mer och kan skapa oro kring hur barnet 

har det. För en del är det självklart vad som ingår i en separerad förälders ansvarsroll men för andra 

kan det vara svårare. En del klarar av att lösa situationen själva men en del har fått hjälp av 

socialtjänsten. 

När en av oss hade ett sommarvikariat på en mottagningsenhet på socialtjänsten kom hon i kontakt 

med separerade föräldrar med liknande funderingar kring ansvar och förväntningar, både i förhållande 

till sin egen roll och till den andra föräldern.  

 

1.6 Kort historik om separationer 
Kärnfamiljen med sina traditionella könsroller växte fram under industrialiseringen och sågs som den 

ideala familjebildningen. Äktenskapet ansågs vara för evigt och det hörde till ovanligheten att en 

skilsmässa beviljades. Omkring sekelskiftet gifte man som regel om sig endast om man var änka eller 

änkling. Idag är det möjligt för gifta par på de flesta håll i världen att begära skilsmässa och i de flesta 

länder har det blivit lättare att skilja sig genom äktenskapslagar. I Sverige kom en ny skilsmässolag 

1974 där makar fick rätt att skilja sig utan förklaring och utan att skuldfrågan fick en rättslig betydelse 

(Giddens, 2014). Skilsmässotalen i de flesta europeiska länder har ökat sedan 60-talet och ligger 

fortfarande på en hög nivå. En av anledningarna till att fler skiljer sig är till exempel att kvinnor inte 
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längre är lika beroende ekonomiskt av att vara gifta. Det är numera enklare att bilda ett eget hushåll 

och man stannar inte längre kvar i dåliga äktenskap, det har blivit viktigare för människor att 

äktenskapet är en givande och trygg relation (a.a.).               

 Tidigare bodde majoriteten av barn med separerade föräldrar hos sin mamma men under de senaste 

decennierna har växelvis boende blivit allt vanligare. År 1985 var det endast någon procent av barn 

med separerade föräldrar som bodde växelvis och år 2007 var det närmare 30 procent. Bakgrunden till 

att allt fler barn bor växelvis är att jämställdheten ökat bland föräldrar och att kvinnor fått en starkare 

position på arbetsmarknaden. Även förändringarna som gjorts i familjerättslagstiftningen har påverkat. 

Gemensam vårdnad anses sedan 1998 som det bästa för barnet. Växelvis boende och gemensam 

vårdnad möjliggör en nära kontakt mellan barnet och båda föräldrarna. En del forskare menar att 

växelvis boende skyddar barnet mot de negativa konsekvenser en skilsmässa kan ha medan andra 

menar att barnet lättare dras in i föräldrars konflikter genom att bo växelvis och att det gör det svårare 

för barnet att få en fast punkt i tillvaron (Socialstyrelsen,  2009).  

  

1.7 Socialtjänstens funktion nu och då                            
1902 fick kommunerna rätt att inrätta barnavårdsnämnder, med uppgift att övervaka och kontrollera 

familjer. Det sociala arbetet med familjer var auktoritärt och Barnavårdslagarna skulle uppfostra både 

föräldrar och barn. Under 1900-talet har vi gått mot starkare barnrätt med strävan mot ett tydligare 

barnperspektiv och högre delaktighet och samarbete mellan föräldrar, barn och nätverket runt omkring 

familjen. Barnavårdsnämnderna fanns kvar till 1982 då Socialtjänstlagen trädde i kraft och det blev 

istället socialnämnder som tog över barnavårdsnämndernas arbete (Socialstyrelsen, 2004). 

Socialtjänsten i varje kommun ska idag arbeta för att barn och unga utvecklas under trygga 

förhållanden. I de fall barnets vårdnadshavare inte klarar att ta sitt ansvar över barnet ska samhället ge 

barnet det skydd och stöd det behöver. Det är socialtjänstens barn- och ungdomsgruppers uppgift att 

ha kontakt med barnet och familjen samt utföra utredningar. De tar emot ansökningar från föräldrar 

och anmälningar från allmänheten och till exempel skolan (SOSF 2014:6). 

Familjerätten arbetar främst med frågor rörande barns umgänge, vårdnad och boende, frågor som är 

reglerade i Föräldrabalken. De tillhandahåller frivilliga samarbetssamtal, telefonrådgivning samt hjälp 

att upprätta avtal som rör vårdnaden om ett barn, hur barnet ska bo samt umgänget mellan ett barn och 

en förälder. De arbetar också med samarbetssamtal och vårdnadsutredningar på uppdrag av domstol. 

De utreder även personer som vill bli kontaktperson, de som erbjuder familjehem och de som vill 

fungera som kontaktfamilj. Familjerätten arbetar med fokus på barns behov och utifrån ett 

barnperspektiv (http://www.gallivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/Familjeratt/ ). 

 

 

http://www.gallivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/Familjeratt/
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1.7 Disposition  
Uppsatsens inledning redovisar vår förförståelse och vårt valda forskningsområde samt syftet med 

studien och de frågeställningar vi har använt oss av. Vi har gett en kort bakgrund till området och 

sedan vi har presenterat för studien relaterad forskning; dels forskning som fungerar som förklaring av 

det juridiska kunskapsläget, dels forskning som vi använt till att analysera empirin med. Vidare följer 

en beskrivning av vårt teorival och därefter redogör vi för våra metodologiska och etiska 

ställningstaganden samt valet av fokusgrupp som intervjumetod och även en metoddiskussion som 

redogör följder och reflektioner av allt som inbegriper metoden. Resultaten av materialet från 

fokusgrupperna presenteras och analyseras gentemot teori och forskning. Slutligen diskuteras analysen 

och slutsatserna av studien varpå förslag till framtida forskning avrundar uppsatsen. 

 

1.7.1 Centrala begrepp 
Barn – FN:s barnkonvention definierar barn som alla människor under 18 år. 

Förälder – med förälder avser vi barnets vårdnadshavare, person med juridiskt ansvar för barnet.  

Separation – isärflyttning mellan föräldrar alternativt mellan andra vuxna som är i föräldrars ställe 

och som barnen bor tillsammans med.  

BBIC – i resultatdelen talar socialsekreterarna om BBIC. Barns Behov i Centrum är ett 

utredningsverktyg som socialtjänsten använder sig av i utredningsarbetet samt i uppföljning av barns 

sociala situation (Barns Behov i Centrum, grundbok BBIC, 2013). Metoden har BBIC-triangeln som 

utgångspunkt med de tre sidorna “Familj och miljö”, “Föräldrarnas förmåga” och “Barnets behov”. 
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2. Tidigare forskning och litteratur  

2.1. Lagramar för föräldraskap samt juridisk litteratur 
För att bredda vår kunskap kring föräldraskap så har vi studerat hur lagen förklarar området. Vi 

studerar rekonstruktionen av föräldraskapet och för att ha en ram kring vad som ingår i detta så har vi 

valt att utgå från lagtext. Juridikprofessor Johanna Schiratzkis litteratur för ett vidare resonemang 

kring lagtexten och kompletterar därför lagramarna.  

Socialtjänsten ska utgå från framför allt Socialtjänstlagen och Föräldrabalken som finns i Sveriges 

Rikes Lag. Lagtexten bestämmer hur socialtjänsten i sitt uppdrag ska stödja föräldrarna att ta sitt 

föräldraansvar. I Socialtjänstlagen kapitel 5 § 1 står det bland annat att “Socialnämnden ska verka för 

att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden” samt att “i nära samarbete med 

hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos 

barn och ungdom”.                          

 De allmänna föräldrarättsliga riktlinjerna finns i Föräldrabalken kapitel 6. Här finns övergripande 

regler om föräldraansvar, om inbördes samarbete mellan föräldrar och även de rättigheter och 

skyldigheter som de har gentemot sina barn (Schiratzki, 2013). I paragraf två står att läsa att ett barn 

har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna beskrivs liksom att den som har vårdnaden ska ansvara för barnets personliga 

utveckling. Behoven som ska tillgodoses är bland annat nödvändig tillsyn och utveckling. Där 

redogörs också för att barnets bästa enligt Barnkonventionen ska tillämpas (Barnkonventionen: FN: s 

konvention om barnets rättigheter).  

Med begreppet föräldraansvar avses i Sverige frågor som rör vårdnad om barn, barns boende samt 

umgänge med barn. Gemensam vårdnad innebär ansvar, rättigheter och skyldigheter som gäller bägge 

föräldrarna och regleras i FB 6:13. När två föräldrar har gemensam vårdnad om barnet så har de båda 

lika mycket juridiskt ansvar för barnet. Om föräldrarna separerar ska myndigheterna arbeta för att 

föräldraansvaret med föräldrarnas samtycke utövas gemensamt eller så ska ansvaret delas upp mellan 

föräldrarna. 

Föräldraansvaret behöver inte utövas av föräldrar utan även av andra enskilda eller offentliga organ 

som till exempel socialtjänsten och familjerätten (Schiratzki, 2013). Svensk lagstiftning stödjer ett 

gemensamt föräldraansvar för barnets vårdnadshavare oavsett hur familjesituationen ser ut (Singer, 

2012). 

Svensk rätt präglas av nationell rättskällestruktur, där våra skyldigheter och rättigheter grundas i 

vår svenska lagstiftning och där grundlagen står över annan svensk lag. EU och globalisering har gjort 

att icke-nationell rätt ska löpa parallellt med svensk rätt (Schiratzki, 2013). Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EMKR) är inkorporerad i 

svensk rätt, men det är FN:s barnkonvention som riktar sig direkt till barn. Barnkonventionen 
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ratificerades av Sverige 29 juni 1990 (a.a.). De artiklar som rör föräldraansvar är artikel 5 och 18 

(Schiratzki, 2006): 

  

Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och 

ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till (artikel 5). 

 

Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna 

(artikel 18) 

. 

Konventioner och grundlag skyddar både barn och föräldrar och här bestäms de yttersta ramarna för 

vårdnaden och föräldrars och barns rättigheter i förhållande till det offentliga (a.a.).  

Om barnet har två vårdnadshavare så ska båda tillämpa de rättigheter och skyldigheter som de har 

gemensamt, men bestämmanderätten kan utövas olika beroende av hur föräldrarna kommer överens 

eller om någon utav vårdnadshavarna blir sjuk till exempel. Beslut som är avgörande för barnets 

framtid får inte fattas av en ensam vårdnadshavare om inte barnets bästa kräver det (FB 6:2). Den som 

är barnets rättsliga vårdnadshavare är oftast den som utövar den faktiska vårdnaden och den dagliga 

omsorgen. I förarbetena till lagändringarna i FB kap 6 gjordes en överläggning om hur stor särlevande 

föräldrars beslutanderätt skulle vara gällande barnets dagliga omsorg. Till den dagliga omsorgen 

uppräknades till exempel sovtider och beslut om barnets mat och kläder (Schiratzki, 2006), men det 

framhölls att det inte alltid är lätt att veta vad som hör till den dagliga omsorgen. Regeringen gjorde 

bedömningen att det inte behövdes någon tydlig definition av daglig omsorg samt att det inte behövdes 

någon lagreglering för utövandet av den gemensamma vårdnaden då föräldrarna är särlevande (prop. 

1997/98:7). 

Om föräldrarna är särlevande är det den som har barnet hos sig som till stor del kommer fatta 

vardagliga beslut som rör vårdnad och omsorg. Det står inte definierat i lagtext vad daglig omsorg är 

eller hur ansvaret mellan föräldrarna bör fördelas. De här frågorna är ofta en källa till konflikter mellan 

föräldrarna (Socialstyrelsen, 2012).  

 Den dagliga omsorgen är det som ska fungera för barnets välmående och det som 

fokusgruppsintervjuerna till stor del fokuserade på; hur två föräldrar som skiljs åt kan sköta omsorgen 

av barnet på olika håll. Därför är det viktigt att detta nämns. 

Det finns ett stort utbud av litteratur och avhandlingar som berör föräldraansvar i juridisk mening. 

Lagstiftningen i Sverige kring föräldrar och barn finns i Föräldrabalken. Riktlinjerna om barns bästa 

har sin grund i FN:s barnkonvention. Det juridiska materialet är relevant för undersökningen då den 

utgör de ramar som socialtjänsten ska utgå från i sitt arbete men även som föräldrarna har att förhålla 

sig till gällande hur de ska utforma sina roller så att de tar ansvar för sitt barns dagliga omsorg i den 

växelvisa lösningen.  
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Johanna Schiratzki har skrivit mycket om ämnet föräldraansvar, hon definierar föräldraansvar i 

juridisk bemärkelse och skriver om vårdnadshavares handlingsutrymme i relation till den andre 

föräldern och till barnet. Hon redogör för föräldrarollens rättigheter och skyldigheter, om vad som 

ingår i rollerna sett till ansvar för barnets tillsyn och skydd, samt hur föräldraansvar kopplas till 

barnets bästa. Vi har speciellt haft nytta av Johanna Schiratzkis bok “Föräldraansvar i välfärdsrätten” 

(2013) samt hennes artikel ”Föräldraansvar – om särlevande föräldrars ansvar för sina barn” 

publicerad i Juridisk Tidskrift 2006, för att få en djupare förståelse för de paragrafer som berör vårt 

ämne. Hon har beskrivit vilka aktörer som kan utöva föräldraansvaret vilket vi tog fasta på i 

inledningen till vår studie. 

 

2.2 Föräldraansvar och växelvis boende 
Då vi sökte efter forskning kring delat föräldraansvar och växelvis boende hittade vi en australiensisk 

artikel i Journal of Family Studies (Smyth & Moloney, 2008). Växelvis boende ökar  i Australien 

liksom i Sverige och i artikeln går det att läsa att en förändrad attityd till föräldraansvar har skett runt 

om i världen. Det är bland annat pappors ökade inblandning i sina barns liv samt olika familjerättsliga 

reformer som Australien genomfört som underlättar växelvis boende. Precis som i Sverige så är barns 

behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar en viktig faktor i frågor som rör vårdnad, boende 

och umgänge. En förutsättning för att växelvis boende ska fungera är att båda föräldrarna tar 

gemensamt föräldraansvar och att de är överens om att barnet ska bo växelvis. Dessutom är det 

centralt att föräldrarna formar sina liv utifrån barnets behov. Det går även att läsa att växelvis boende 

för de mindre barnen ökar.  

 Några faktorer för ett fungerande växelvis boende nämns i studien: 

x att föräldrarna bor nära varandra 

x att föräldrar har förmåga att komma överens och kan hålla sin relation på en professionell nivå 

x att hålla barnet i fokus och inte blanda in barnet i konflikter 

x att alla tar ansvar för att den delade vårdnaden ska fungera 

x ekonomisk trygghet, särskilt för kvinnor 

x att båda litar på att pappan är en kompetent förälder (Smyth & Moloney, 2008). 

 

Varför vi valt att ha med denna studie är för att vi i analysen studerar hur vår empiri förhåller sig till 

ovanstående punkter som handlar om hur föräldrar bäst samarbetar när barnet bor hos bägge 

föräldrarna. 

2.3 Offentligt stöd till familjer 
I Magdalena Hellströms avhandling “Stöd till familjen och föräldraskapet i samband med en 

skilsmässa” från 2014 beskrivs vikten av de offentliga institutionernas stöd till separerade föräldrar i 

Finland. Dels i fråga om hur de vuxna ska lösa sin separationskris, dels hur de ska lösa vårdnad, 
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boende och umgänge praktiskt sinsemellan. Studien belyser hur en separation, i och med att den 

innebär förändring, påverkar föräldraskapet och barnets situation. Hon nämner bland annat att 

föräldrar genomgår sin egen skilsmässokris och därmed kan ha svårt att placera barnets behov i 

centrum. Dessutom kan föräldrarnas kommunikation och samarbete vara bristfällig på grund av krisen. 

Hellström använder sig av material från 17 intervjuer med föräldrar och hennes slutsatser är att för att 

förändringen ska lyckas bra så krävs vissa faktorer (a.a.): 

x föräldrarnas inställning till föräldraskapet ska vara god 

x föräldrarnas förmåga att lita på varandra 

x en positiv inställning till gemensamt föräldraskap hos föräldrarna 

x att föräldrarna är villiga att stödja varandra samt ta emot stöd utifrån. Att någon professionell 

medlar mellan föräldrarna och hjälper dem att kunna se varandras behov och förståelse för att 

livet inte alltid är lätt att leva. 

x att föräldrar har förmågan att vara flexibla när de förhandlar 

 

Om föräldrarna har problem med samarbete eller om det finns en problematik hos en av dem så är det 

en av de vanligaste orsakerna till att föräldraansvaret brister. Det kan leda till försummelse av barnet 

(Hellström, 2014). 

Hellströms avhandling belyser även vilka faktorer som underlättar formandet av ett gott 

föräldraskap efter separation och fokuserar också på vikten av ett fullgott stöd från det offentliga. Det 

professionella stödet bör innehålla hjälp för föräldrarna att få nya perspektiv och hitta sätt att hantera 

den nya situationen. Då våra respondenter består av människor som ska stötta familjer i sitt arbete så 

analyserar vi insamlad empiri gentemot Hellströms resultat.  

  

2.4 Förståelse av de nya föräldrarollerna efter separation 
Precis som vi går in i förhållanden med skilda värderingar, behov och attityder så kommer vi också gå 

igenom en separation med olika uppfattningar av vår verklighet och med skilda behov. Forskning visar 

att skilda perspektiv hos de som separerar är speciellt vanligt om de har gemensamma barn. 

Skillnaderna är främst tydliga i föräldrarnas upplevelser av föräldraskapet och vårdnaden. Vi har i vår 

undersökning granskat en vetenskaplig artikel utförd av Debra Madden-Derdich och Stacie A. Leonard 

(2002). Studien har använt sig av den symboliska interaktionismen som teoretisk ram för att förstå de 

rolländringar som sker efter en skilsmässa. Enligt teorin så kommer våra sociala roller, oavsett om det 

är mamma, pappa eller vän, med olika förväntningar som styr vårt beteende. Beroende på den respons 

vi får på vårt beteende så håller vi fast vid det eller ändrar det. Problem i samspelet mellan föräldrarna 

uppstår när de plötsligt innehar roller som de inte har någon erfarenhet av eller när det inte finns 

sociala normer som kan ge riktlinjer för det nya beteendet, omständigheter speciellt vanliga efter en 

skilsmässa. Många skilda föräldrar upplever svårigheter att omforma sin föräldraroll samtidigt som de 
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ska hitta en ny roll som separerad. Författarna menar att det inte finns tillräckligt med sociala normer 

som definierar separerade föräldrars roller och guidar dem i att fortsätta vara föräldrar tillsammans 

trots att de inte lever ihop längre. Här menar författarna att det måste tillkomma nya roll-definitioner 

(Madden-Derdich & Leonard, 2002). Då dessa tydliga roll-definitioner saknas så måste separerade 

föräldrar skapa sina egna föräldraroller baserade på hur expartnern anser att en förälder bör agera och 

vad den har för förväntningar på rollen samt vad föräldern själv anser bör ingå i rollen. Om de lyckas 

så leder det till en gemensam förståelse kring de nya rollerna, men misslyckas de med att tillsammans 

hitta en delad syn på vad en föräldraroll innebär så innebär det därmed också svårigheter att skapa 

stabila föräldraroller. När perspektiven skiljer sig mellan de separerade föräldrarna så är också risken 

stor att det blir konflikter i deras gemensamma vårdnad och detta, menar författarna, kan förhindras 

genom att vi ökar vår kunskap kring inom vilka områden som det är vanligast att föräldrarnas 

perspektiv går isär och använder den kunskapen när föräldrarna söker hjälp (a.a.). 

Denna artikel är viktig för vår studie då den tar upp vikten av en gemensam syn på vad 

föräldrarollen innebär och att denna syn påverkar omformandet av föräldraroller efter separation. Då 

en av våra frågeställningar berör omformandet av föräldrarollen så använder vi den i analysen.  

 

2.5 Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga       
Enligt Barbro Hindbergs definition av omsorgsförmåga, bestäms den av föräldrars möjligheter att 

tillfredsställa sina barns grundläggande behov (Hindberg, 1999). Omsorgsförmågan inbegriper tre 

olika delar; att uppfostra, att tillfredsställa barnets behov och att se till att barnet får en gynnsam 

utveckling. Till barns behov hör, förutom de behov som ryms inom daglig omsorg, tröst, stimulans, 

kärlek och trygghet. Ett barn behöver få känna att det är en egen person som har rätt att bemötas med 

respekt och att hen är värdefull. Ett barn har rätt till en stabil familjegrund med möjlighet att skapa och 

stärka viktiga relationer både inom och utanför familjen. Det är viktigt att barnet får stöd av sina 

föräldrar och att de finns vid barnets sida och engagerar sig. Hindberg (1999) skriver att får barnet inte 

de här behoven tillgodosedda så försummas barnet. Det är inte bara brist på den basala omvårdnaden 

som leder till försummelse utan en mängd andra saker, som till exempel understimulering eller 

oförmåga hos föräldrar att uttrycka kärlek till barnet. 

 Föräldrarnas bakgrund och personliga egenskaper, deras relation till varandra samt familjens 

sociala nätverk påverkar hur pass väl de kommer klara av sitt föräldraskap. Omsorgsförmågan gynnas 

av att samhället ser på barn som ett gemensamt ansvar (a.a.).  

 Då föräldrars ansvar över sina barn och ett gott föräldraskap handlar om att tillgodose sina barns 

behov (FB 6:2.2) så ser vi det som relevant för vår studie att även diskutera när föräldrar inte klarar att 

tillgodose behoven. Hellström (2014) skriver att det orsakar barnets försummelse. 
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3.Teoretiska perspektiv 
Nedan redogör vi för vårt teorival, rollteorin. Vi har även valt att analysera med stöd av 

mentaliseringsbegreppet. Rollteorin hade vi med oss när vi inledde vår empiriinsamling och 

mentaliseringen kom fram efter våra intervjuer då begreppet nämndes av ett flertal respondenter. Vi 

inleder med att redogöra för vilket perspektiv rollteorin utgår ifrån och vad den innebär. Därefter 

presenterar vi mentaliseringsbegreppet och avslutar med motivering till teorival och hur vi anser att de 

kompletterar varandra. Vi har valt att endast använda den symboliska interaktionismen som verktyg 

för att bättre förstå rollteorin och hur vi i det sociala sammanhanget agerar på olika sätt. Det är 

relevant att kort förklara den symboliska interaktionismen då de rollteoretiska begrepp vi valt även de 

handlar om hur vi interagerar med andra.          

 

3.1 Symbolisk interaktionism och rollteorin 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som innehåller en uppsättning grundläggande 

föreställningar om verkligheten. Detta synsätt tar upp det sociala sammanhang vi människor befinner 

oss i och hur människor som ingår i det påverkar oss att agera på olika sätt i olika situationer. Vi lär 

oss hur vi ska bete oss av att vi socialiserar oss med andra människor. Vi kan förstå varför en 

människa agerar eller mår på ett visst sätt men kan inte alltid förklara eller förutsäga detta skeende. 

Perspektivet fungerar som ett redskap i studier av människors liv i grupp, hur människor beter sig samt 

människan och gruppen som beståndsdelar av ett samhälle. Människor lär sig successivt utföra 

uppgifter och tillgodose sina behov. Andra människor och saker fungerar som resurser för en 

människa när denne försöker leva ett gott liv. Perspektivet ser en människas mognad och utveckling 

som en händelsekedja formad av sociala förändringar och social mognad, och inte som en biologisk 

process. Jaget är föränderligt och omidentifierbart under hela livsförloppet, alltid i relation till 

situationen och till sammanhanget (Trost & Levin, 2010).  Det finns fem hörnstenar inom symbolisk 

interaktionism:                                           

 Definitionen av situationen är en av hörnstenarna och förklarar att om människor upplever en 

situation som verklig så är också följderna verkliga.              

 Social interaktion ägnar vi människor oss åt då vi samtalar, det vill säga munnens rörelser, samt 

utför minspel och handrörelser. Om vi väljer att inte göra något då vi är medvetna om att vi förväntas 

göra något så handlar även det om en sorts interaktion. Vi människor interagerar med oss själva när vi 

tänker (Trost & Levin, 2010).                                                     

 Symboler är främst de ord som vi använder. De är ljud och text som bär en mening av något. 

Däremot är det inte tillräckligt att de står för en mening endast för oss själva utan det är när de har 

samma innebörd även för andra människor i vår närmaste omgivning som de blir symboler. Ett 

exempel på en symbol är ordet familj. Ordets betydelse ändras dock efter vilken situation det befinner 

sig i. I ett sammanhang kan familj betyda föräldrar och barn men i ett annat sammanhang betyder 
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familj även husdjur och vänner.                                     

 Tonvikt på aktivitet står för att en människa är delaktig i en process samt att inget är statiskt utan 

föränderligt. Den symboliska interaktionismen som perspektiv förutsätter föränderlighet. Istället för att 

förklara att en människa är besviken så menar detta perspektiv att en person beter sig besviket i en 

viss situation.                                     

 Nuet är den femte och sista hörnstenen som beskriver att människan inte är detsamma nu som då, 

det som händer är bara just i en stund, nu. Det är svårt och oftast omöjligt att se mänskliga egenskaper 

som oföränderliga.                       

 Rollteorin utgår från symbolisk interaktionism (a.a.) och är enligt Kristensen (1999) egentligen 

ingen hel teori utan en mängd olika perspektiv med olika utgångspunkter. Nedan presenterar vi några 

utav de utgångspunkter och begrepp som är relevanta för vår studie. 

 

3.2 Position, förväntningar, beteende och roll 
Socialantropologen Ralph Linton (1893-1953) förklarar att det finns fyra olika termer som är viktiga 

inom rollteorin: position, förväntningar, beteende och roll. Varje människa har en position eller flera 

olika positioner i en grupp. Det kan till exempel vara pappa, mamma eller barn i en familj. De här 

positionerna är beroende av och förutsätter varandra. En pappa kan inte inneha rollen papparollen utan 

att det finns ett barn som han är pappa till (Trost & Levin, 2010).           

 Förväntningar, handlar om att ett visst regelverk förväntas rollen. Hur tänker vi oss att en pappa 

bör agera? De här reglerna är både uttalade och outtalade. De uttalade reglerna är konkreta 

självklarheter som till exempel att en pappa ska ge mat till sitt barn. De outtalade reglerna har en lägre 

konkretionsnivå som till exempel att samma pappa bör läsa läxor med sitt barn. Positionsinnehavaren 

själv agerar efter hur den tror det förväntas av den.               

 Beteende står för hur en människa agerar/inte agerar, hur hon tänker/inte tänker samt vad hon säger 

eller inte säger. Det finns en hel repertoar av sätt att bete sig på utan att man på något sätt utmärker sig. 

I interaktionen med andra kan det uppstå förvirring då man kan ha olika syn på saker, tex den dagliga 

omsorgen. En persons position, förväntningar och beteende leder till att en person får/tar en roll. 

 Sammanfattat så har en person, enligt Linton, en position i en grupp, personen tar till sig (medvetet 

eller omedvetet) olika förväntningar kopplade till positionen. Dessa processas inom individen till en 

roll och med rollen följer olika beteenden och förväntningar som personen sen följer eller inte följer 

(Trost & Levin, 2010). 

 
3.3 Multipla roller och rolldimensioner  
I varje sammanhang vi deltar i har vi flera positioner, det är omöjligt att bara ha en position. Som 

namnet anger samlas flera roller i en roll (Trost & Levin 2010). En man kan i en familj ha både 
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positionen pappa och make. Rollerna kan vara mer eller mindre aktiva beroende på sammanhang. En 

faktor som alltid är närvarande är en persons ålder då vi människor tenderar att klassificera efter ålder. 

Trost och Levin nämner även kön som en sådan alltid närvarande faktor. De här positionerna kan 

hamna i konflikt och kanske inte alltid går att förena, en inter-rollkonflikt. Det kan även vara så att 

olika personer inom gruppen har olika uppfattningar och förväntningar på de olika positionerna 

(Payne, 2008) men även förändringar i samhället kan göra att det blir svårt för en rollinnehavare att 

veta vad rollen innebär. Detta leder till att personen blir osäker.                  

 I de roller som en person kan ha finns också olika dimensioner som inverkar på hur rollinnehavaren 

agerar. Dimensionerna är intensitet/noggrannhet, viktighet och diffushet. En förälder kan vara osäker 

på mamma- eller papparollen och det inverkar då på sättet föräldern agerar i sin roll, en diffushet. 

Viktighetsdimensionen handlar om hur stor eller liten vikt till exempel en förälder lägger på hur den är 

i sin föräldraroll utifrån vad den tror förväntas av normen. Är det för att hålla sig inom normen till 

exempel önskvärt att en förälder hellre läser ur en sagobok för sitt barn på kvällen eller fungerar det 

lika bra att ge barnet en läsplatta så att det kan lyssna på en saga från internet? Ett visst sorts beteende 

anses vara det rätta i vissa sammanhang och i andra anses det helt fel. Vilken grad av personligt 

engagemang förväntas en normativ föräldraroll?                                

 För att förklara hur intensitet kan te sig så ger Trost och Levin (2010) exemplet hur en förälder 

agerar om ett barn är sjukt, de flesta ökar sin intensitet och sin noggrannhet för att ta hand om barnet 

och noggrant övervaka det. En oengagerad förälder kan däremot ta hand om sitt barn utan att 

levandegöra tillvaron, endast utföra föräldraskapet som ett rutinartat arbete (a.a.).  

 
3.4 Dramaturgiska roller 
Erving Goffman är ytterligare en symbolisk interaktionist som med sin dramaturgiska ansats ser 

människor som att de befinner sig på eller bakom en teaterscen. Människorna liknas vid skådespelare 

som agerar på olika sätt för att presentera sig själva. Inför andra vill vi uppfattas som dem vi utger oss 

för att vara, att övertyga och göra intryck på andra är det slutgiltiga målet. Vi förbereder oss när vi är 

off-stage och tänker igenom hur vi ska uppträda när vi är on-stage. I förberedelserna har vi tid att 

finslipa de viktiga dragen i vår roll för att framställa den på bästa sätt. Vår publik har också 

egenskaper, den har en bild av att vi ska agera enligt manus och regi och att vi inte ska avvika från det 

förväntade. Uppfylls förväntningarna belönas vi och begår vi misstag fördöms vårt beteende. En annan 

aspekt är förhållandet mellan aktör och publik, huruvida aktören bryr sig om sin publik. Om publiken 

är viktig i aktörens liv så anstränger sig aktören mer för att framstå i bättre dager (Goffman, 2014). 

Goffman talar om “performance teams” som inför andra men ibland inför sig själva framställer 

verkligheten på ett sätt men det behöver inte nödvändigtvis vara så bakom kulisserna. En familj kan 

visa upp en lycklig fasad där de är sams men egentligen kan hat och våld förekomma. Alla i teamet 

gör allt de kan för att upprätthålla bilden och det blir en kollektiv sanning. Vid konfrontation kring att 

bilden inte stämmer så kan de se en utväg i att skylla på något/någon annat (a.a.). 
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3.5 Mentaliseringbegreppet 
Begreppet mentalisering har utvecklats under de senaste tjugo åren, främst av psykoanalytikern Peter 

Fonagy och är en utbyggnad av John Bowlbys anknytningsteori. Begreppet mentalisering använts ofta 

synonymt med begreppet ”theory of mind” som handlar om att kunna göra sig ett begrepp kring och 

förstå andra människors tankar och känslor (Wennerberg, 2010). 

 Att kunna mentalisera är att förstå både sitt eget men också andra människors beteende utifrån inre 

mentala tillstånd. Dessa tillstånd kan vara känslor och tankar men även impulser och önskningar (a.a.). 

Kontinuerligt tolkar vi, medvetet eller omedvetet, varandras beteende och försöker förstå de avsikter 

som ligger bakom. Mentalisering förutsätter att människan föds med ett behov av att bli 

uppmärksammad och förstådd som en mental varelse och att den här förståelsen är grundläggande då 

barnet själv ska utveckla sin egen mentaliseringsförmåga. Att mentalisera är att kunna räkna ut vad 

andra människor kan och vet och att kunna förutse vad andra kan tänka kring det man själv gör. Det 

kan också vara lättare att luras eller förstå när någon luras om man har förmågan att mentalisera 

(Wennström, 2007). 

Förmågan att mentalisera och att kunna leva oss in i och förstå andra människors inre verklighet är 

grunden till vår förmåga att solidariskt kunna samarbeta med andra (Wennerberg, 2010), “sociala 

relationer kan ha lika stor (eller större) betydelse för överlevnaden som förmågan att hitta mat. Det 

gäller att skaffa sig rätt vänner, bygga koalitioner och vara listig”(a.a.). Människan tolkar och upplever 

sin omgivning genom sina relationer till andra människor. Barnets anknytningsperson formar hur 

barnet kommer uppleva sitt eget själv och hur väl anknytningspersonen har förmått förstå barnets 

känslor och kunnat leva sig in i barnets tankar och önskningar. Förmågan att mentalisera grundäggs 

under våra fem första levnadsår men är något som utvecklas under hela vår livstid. 

 Att kunna mentalisera ger ett skydd mot stress och påfrestningar i livet. Ett barn till en förälder med 

någon form av problematik har bättre förutsättningar av klara av förälderns problem om barnet har 

hunnit utveckla en stark mentaliseringsförmåga (a.a.). Föräldrar är olika bra på att reflektera kring hur 

barnet känner och tänker i en situation, reflektionen kan påverkas av förälderns egna behov och 

känslor. Arietta Slade menar att det är vanligt att föräldrar brister inom de områden där de själva som 

barn inte blev sedda eller förstådda (Wikström, 2011). 

   

 

3.6 Motivering till val av teori 
Vi insåg tidigt i våra diskussioner att en teori som fokuserar på människors sätt att förhålla sig till sig 

själv och till andra människor skulle passa för studiens syfte. Rollteorin förklarar hur roller kan 

förändras när en situation blir annorlunda och kan således ställas i relation till en familj som ändrar sin 

situation från samboende till särboende med barnet boende växelvis. I vår studie tittar vi på 

föräldraansvar som ingår i föräldrarollen. Föräldrar har olika roller i sitt föräldraskap före och efter en 
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separation och barn som bor växelvis har en roll hos vardera förälder. Socialsekreterare har även de en 

roll som påverkar föräldrarna i det stöd som de har att ge. Det handlar alltså om rollinnehavare som 

står i relation till andra rollinnehavare, vilket är precis det vi studerar. 

 Förmågan att kunna mentalisera är grunden till att kunna samarbeta med andra (den andra föräldern 

i vårt fall). Det handlar om att förstå och tolka både sitt eget men också andra människors beteende 

(den andre föräldern och barnet) och att kunna sätta sig in i sitt barns behov och att kunna förstå och 

bemöta den andre föräldern utifrån dennes perspektiv. Vi anser att den är ett komplement till rollteorin 

då mentalisering handlar om att sätta sig in i andras roller och kunna förstå vad den rollen innebär, 

utifrån den andres perspektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

4.Metod 
 

4.1 Kvalitativ metod och hermeneutisk tolkningsansats 
Kvalitativ forskning avser att studera ord, uttryck och meningsbeskrivningar (Larsson et al, 2005). 

Den skiljer sig från kvantitativ forskning på så vis att den inte har som mål att samla ihop en stor 

datamängd, utan fokuserar istället på ett mindre undersökningsurval och på att fånga upplevelser, 

nyanserade beskrivningar och innehåll ur intervjupersonernas vardagsvärld (Kvale & Brinkmann, 

2009). Kvalitativ forskning strävar efter en helhetsförståelse och är inte ute efter generaliseringar. Vår 

undersökning är kvalitativ då vi vill nå kunskap om socialarbetares perspektiv och tankar kring hur 

föräldrar omformar sina föräldraroller efter separation. De personer vi intervjuar kan bidra med sina 

tankar kring familjer, sitt kunnande utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet men även med 

personliga känslor kring det ämne vi valt (Larsson et al, 2005). Som nämnts så eftersträvar vi en 

helhetsförståelse och det har därför inspirerat oss att använda hermeneutiken som tolkningsansats. 

 När vi som forskare arbetar hermeneutiskt så betraktar vi studien utifrån flera olika vinklar (till 

exempel egna förväntningar, vår förförståelse, våra åsikter, fördomar och värderingar) för att nå denna 

helhetsförståelse. Det går aldrig att vara helt förutsättningslös och det är viktigt att vara medveten om 

vad som kan påverka studien (Ödman, 2007). Vi tar del av det våra intervjupersoner berättar för oss 

och har samtidigt vår egen förförståelse för de problem och möjligheter en familj som separerar och 

försöker anpassa situationen efter de nya rollerna konfronteras med. Denna förförståelse redogör vi för 

i inledningen av uppsatsen. Hermeneutisk tolkning baseras på förförståelse och förutfattade meningar 

(a.a.).                             

 Genom vår forskning har vi försökt komma närmare en förståelse av socialtjänstens perspektiv på 

föräldrars omskapande av roller efter separation. Vi har vår förförståelse baserat på våra erfarenheter, 

lärdomar, känslor och upplevelser men även den kunskapsinhämtning i form av tidigare forskning och 

litteratur som skett parallellt genom vår studie. Vi har tittat på varje delintervju och sedan via dem 

fått mer förståelse för helheten, på samma sätt har vi även studerat helheten och fått mer förståelse för 

delarna. Det kan till exempel ha funnits delar i en intervju som vi inte reflekterat över när vi hörde den 

men när vi sedan studerat helheten har vi kunnat få förståelse på nytt för vad som sades tidigare 

(Ödman, 2007). Den hermeneutiska tolkningsprocessen fortgår ständigt och kan fortsätta dels igenom 

denna studie men även efter vårt arbete är avslutat och någon annan använder det som framkommit här 

och låter det bli del av en ny studie. Då kan det vi redovisat bli del i andra forskares förförståelse kring 

separerade föräldrar eller någon annan vald aspekt av vår studie (a.a.).           
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4.2 Fokusgrupp som kvalitativ metod 
Fokusgrupp är en form av fokuserade intervjuer som sker i grupp, en mindre grupp människor möts 

för att diskutera ett ämne med varandra (Wibeck, 2010). Metoden är lämplig att använda när man ska 

studera åsikter, uppfattningar, argument och attityder men även när man vill titta på interaktionen 

mellan gruppmedlemmar samt hur verksamheter arbetar i praktiken. Hur utvecklas idéer och kunskap i 

en viss kontext? Har man ett svårdefinierbart ämne som kan vara svårt att prata om i enskilda 

intervjuer, som bäst kommer fram i dialog och diskussion med andra är fokusgrupp bra (a.a.). Olika 

tydliggöranden av konflikter kan studeras, samt strategier för att nå konsensus inom gruppen. 

Fokusgrupper kan vara en bra metod för att studera hur människor gemensamt ger mening åt den 

diskuterade företeelsen. Mycket på grund av det argumentet har vi använt oss av fokusgrupp, eftersom 

det begrepp vi vill studera är ganska vagt och en diskussion kan vara nödvändig för att komma åt 

kärnan.  Det finns strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper, med mer eller mindre inblandning 

av moderatorn. Då vi har haft en intervjuguide med många frågor och följdfrågor så är den 

strukturerad. Enligt metodlitteraturen bör en strukturerad intervjuguide innehålla olika kategorier av 

frågor (a.a.). Öppningsfrågor så som “Vad är föräldraansvar” har använts, även processfrågor för att 

föra diskussionen framåt. Då vi använde oss av illustrerande exempel ställde vi också frågor kopplade 

till dem (se bilaga 1).                         

 Vi har genomfört tre fokusgrupper, en grupp med deltagare från både barn och ungdomsutredning 

och två grupper från familjerätten och fått fram ett material som gett oss svar på våra frågeställningar 

(a.a.). Intervjuerna tog mellan femtio till sextio minuter med sju deltagare i den första gruppen, fem i 

den andra och två deltagare i den sista gruppen. Då moderatorns roll är viktig i fokusgrupper valde vi 

att hjälpas åt och att vara två moderatorer, men även för att lättare kunna guida gruppen gemensamt 

under samtalet. Vi märkte att det var lättare att vara två för att hålla kvar diskussionerna kring ämnet. 

Vi har varit tydliga med att vi inte är experter på ämnet och vi har förhållit oss opartiska och 

engagerade. Dessa är viktiga delar i moderatorns roll (a.a.).             

 Att kombinera ljudinspelning och videokamera är bra, då kan man se vem som sagt vad och hur 

den icke verbala kommunikationen ser ut (a.a.). Det underlättar sedan vid transkribering. För vår 

studie var dock inte detta nödvändigt då det inte är av relevans att analysera vem som säger vad. 

Kvalitativa intervjuer är lämpliga då vi ville ställa frågor som kunde vidareutvecklas samt att vi var 

intresserade av intervjupersonernas uppfattning. Vi ville använda oss av 2–3 fokusgrupper då de öppna 

diskussioner som en fokusgrupp bygger på skulle gynna vår frågeställning.      

 Illustrerande exempel har använts som stimulusmaterial och respondenterna fick ta ställning till 

fiktiva, verklighetstrogna situationer. Sedan har intervjupersonerna fått redogöra för sina tankar och 

hur de skulle ha agerat utifrån de hypotetiska situationerna. Syftet med att använda illustrerande 

exempel har varit att ha ett stöd till vår intervjuguide och öppna upp för en diskussion relaterat till 

respondenternas arbete. Vi ville även minska vår medverkan i diskussionen samt att vi ville använda 

de illustrerande exemplen som en form av ”isbrytare”. 
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4.3 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 
Vad gäller forskning finns ett antal kriterier som forskaren måste uppfylla och här kommer vi beskriva 

vår studies validitet, reliabilitet och replikerbarhet. 

En studies validitet handlar om giltigheten i de slutsatser vi får fram. Det finns fyra olika typer av 

validitet; intern validitet, extern validitet, mätningsvaliditet och ekologisk validitet (Bryman, 2011). 

Den interna validiteten handlar om hur troliga våra resultat är (a.a.). För att stärka den interna 

validiteten bekräftade vi det respondenterna svarade samt använde samma förklaringar på frågor som 

respondenterna inte omedelbart förstod. Detta genom att vi hade ett separat papper med färdiga 

förklaringar (se rubrik 4.9).  

Extern validitet berör generaliserbarheten i studien och om resultaten kan generaliseras till en större 

population. Kvantitativa studier med ett större antal respondenter lämpar sig bättre vid generalisering 

till större population. Vårt resultat kommer inte kunna generaliseras till socialtjänst och familjerätt i 

stort men däremot kan de perspektiv som framkommer redogöra för olika sätt att se på föräldraroll och 

föräldraansvar. 

  Mayring skriver om olika sätt att generalisera en kvalitativ studie på och om explorativ studie 

skriver han att det är svårt att generalisera men att man istället kan ta fram hypoteser som kan testas i 

kommande studier (Mayring, 2007).  

Kvale (1997) nämner tre olika typer av generaliserbarhet, vilka är följande: naturalistisk, analytisk 

samt statistisk generaliserbarhet. Resultatet av vår studie anser vi vara mest passande för den 

analytiska generaliserbarheten. Vi finner att vårt resultat kan generaliseras till liknade situationer då 

respondenterna i våra intervjuer uppgav att de ständigt för diskussioner om föräldraskap, ansvar och 

möjligheter och problematik efter separation.   

Mätningsvaliditet handlar om hur ett mått för ett begrepp verkligen mäter det som begreppet är 

avsett att mäta (Bryman, 2011). Vi kopplade våra två illustrerande exempel till mätningsvaliditeten, vi 

fick positiv respons på dem och respondenterna uppgav att de var verklighetstrogna och speglade 

många av de familjer som vänder sig till socialtjänsten. 

Det sista kriteriet, ekologisk validitet, avser hur pass tillämpliga samhällsvetenskapliga resultat är i 

människors vardag och i deras naturliga miljöer. Vi genomförde våra fokusgrupper på respondenternas 

arbetsplatser (deras naturliga miljö) och våra respondenter uppgav att de ständigt för diskussioner 

kring föräldraansvar, så den ekologiska validiteten är tillämpbar i vår studie.  

Reliabilitet inom forskning handlar om undersökningens tillförlitlighet (a.a.). Skulle våra resultat 

bli samma om undersökningen genomfördes på nytt? Det finns många faktorer som kan påverka en 

kvalitativ intervju och reliabiliteten är därför svår att uppfylla helt för oss. Blygsel, nervositet, stress 

eller maktobalans kan påverka reliabiliteten till exempel, det som sker just där och då i mötet. Även 

den plats där intervjun äger rum är av betydelse. Det är också lättare att leda respondenten i en intervju 

genom att nicka eller hålla med. Forskaren är sitt eget verktyg och mätinstrument och respondenten 

och forskaren påverkar varandra (a.a.). 
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En studies replikerbarhet handlar om att studien ska gå att genomföra igen. Det gäller att forskaren är 

tydlig med de steg som tas för att det ska vara möjligt att replikera studien. Enligt Bryman är 

kvalitativa studier ofta bristande i transparensen, det är ofta oklart hur forskaren gått till väga och hur 

analysen gått till (a.a.). Genom att vi är tydliga med de steg vi tar minimerar vi bristen på transparens 

och ökar replikerbarheten. Vi anser att det är möjligt för någon annan att göra om vår studie, men att 

det finns olika faktorer som ändå skulle påverka resultatet, till exempel förförståelse, val av 

intervjuplats och omedveten påverkan från oss som forskare.  

 

4.3.1 Tillvägagångssätt 
Då vi startade processen ringde vi tio verksamhetschefer inom både familjerätt och barn och familj i 

Stockholms stad. Vi förklarade syftet med vår uppsats och frågade om det fanns möjlighet att 

genomföra en fokusgrupp på deras enhet. Vi erbjöd oss även att per mejl skicka en inbjudan till 

fokusgrupp med förslag på datum där även syfte och etiska riktlinjer presenterades. I de flesta fall bad 

verksamhetschefen om att få återkomma inom några dagar, efter att ha pratat med sin arbetsgrupp. 

Från två av stadsdelarna fick vi besked om att de ville ställa upp och vara med i en fokusgrupp. På en 

av de två enheterna bestämdes datum och tid tillsammans med verksamhetschefen. Från den andra fick 

vi kontaktuppgifterna direkt till deltagarna i gruppen och skötte den praktiska planeringen direkt med 

dem. Den tredje gruppen kom vi i kontakt med via en bekant som hörde sig för på sin arbetsplats om 

de kunde ordna en fokusgrupp med barnutredare. Den person som ordnade gruppen har inte själv 

deltagit i diskussionen.  

Vi åkte ut till de tre enheterna och genomförde fokusgrupperna. Vi spelade in intervjuerna och 

gjorde inga anteckningar under tiden för att inte störa intervjun samt att inte tappa fokus från 

diskussionen. Vi använde oss av en intervjuide under alla tre intervjuerna (se bilaga 1).  Direkt efter 

intervjuerna transkriberade vi och sedan raderade vi intervjuerna. 

 

4.3.2 Avgränsning 
I förarbetena till Föräldrabalken beskrivs svårigheter att definiera vad daglig omsorg är samt att det 

förväntas att föräldrarna är överens. När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar så befinner sig barnet i 

två olika sammanhang och föräldrars ansvar över den dagliga omsorgen kan fungera på två olika sätt. 

Vi har hittat en mängd uppsatser om just detta, om svårigheten att definiera vad daglig omsorg är samt 

vad som står i förarbetena och vi har därför valt att istället fokusera på föräldraansvar som ju daglig 

omsorg ryms inom. Vi återkommer till begreppet daglig omsorg i vår litteratur samt i analysen.    

 Vi har valt att avgränsa oss till två familjerättsenheter inom Stockholms stad samt en 

utredningsgrupp med socialsekreterare från både barn och ungdom inom Stockholms län. Denna 

avgränsning gjordes för att vi ville intervjua personer som arbetar med familjer på olika sätt och 

därmed har olika erfarenheter. På så vis har vi kunnat få fram olika perspektiv på föräldraansvar. Vi 
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har valt att koncentrera oss på föräldrar som initialt varit samboende men sedan av olika anledningar 

valt att separera. Den avgränsningen motiverar vi med att vi studerar roller efter en separation. De fall 

där familjemedlemmarna aldrig varit sammanboende föll således utanför avgränsningen. Det juridiska 

materialet kommer endast användas för att förklara och definiera föräldraansvar som begrepp. Vi 

kommer inte analysera vårt material med juridiska termer utan de är endast till för att definiera 

kunskapsläget. 

 

4.3.3 Urval 
Ett strategiskt urval har varit lämpligt då vi velat tala med personer som i sin profession arbetar med 

familjer. Här har vi överlåtit till verksamhetscheferna att själva välja ut deltagare till fokusgrupperna, 

detta efter en diskussion kring att de medarbetare som väljs ut är de som har tid och intresse att delta i 

vår studie. Att tala med barn om deras upplevelser av växelvis boende har vi valt bort då vi inte skulle 

ha möjlighet att intervjua barn av etiska skäl. Att tala med föräldrar har vi diskuterat men vi ansåg det 

mer lämpligt att undersöka Socialtjänstens perspektiv då det känns relevant för vår framtida profession 

att studera detta.  
 

4.4 Etik 
I vår studie har vi tagit hänsyn till den lag som finns gällande forskningsetik (SFS 2003:460) där det 

framkommer att respondenterna innan studien har rätt till information angående studiens 

genomförande och syfte.  Vi har tagit hänsyn till detta informationskrav och respondenterna gavs 

skriftlig och sanningsenlig information innan fokusgruppen; att det var frivilligt att delta och att de var 

fria att avbryta när de ville. De har även informerats om vår undersöknings syfte samt vilka som 

kommer att ta del av resultatet. Skriftlig information är att föredra då det är lättare för 

intervjupersonerna att ta till sig (Forsman, 1997). Vi har tagit hänsyn till kravet om samtycke (SFS, 

2003:460) och respondenterna har fått den information som behövts för att de ska kunna ge sitt 

samtycke till att delta i studien eller avböja. Vi har informerat om att de kan avbryta intervjuerna 

närsomhelst och att om så sker så kommer vi inte att spara eller använda oss av det respondenten kan 

ha sagt innan hen avbröt (Forsman, 1997). Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet och vårt insamlade 

material har endast använts i vår studie. Konfidentialitetskravet har beaktats och vårt intervjumaterial 

har förvarats så att inga obehöriga har kunnat komma åt det. Vi har skyddat respondenternas 

identiteter i vår uppsats och fingerat deras namn samt vilken verksamhet de jobbar på (a.a).    

 Är det ett känsligt ämne som ska diskuteras så finns det etiska problem med gruppdiskussion, 

forskaren kan inte garantera att inte någon av gruppmedlemmarna sprider vidare informationen som 

kom fram under diskussionen (Wibeck, 2010). Anonymiteten i en fokusgrupp gäller endast utåt mot 

allmänheten och inte inåt mot gruppen. Detta kan påverka hur ärliga respondenterna är i sina svar. 

Våra respondenter jobbar på samma enhet och kommer att känna igen varandra. Då våra frågor riktar 
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sig mot en allmän diskussion om föräldraansvar och respondenterna svarar utifrån sin yrkesroll så 

anser vi inte att det kommer att påverka de svar vi får. Ingen fråga är personlig och utelämnande i sin 

karaktär. Vad får vår tolkning och analys för konsekvenser för de som vi intervjuar? Det är inte säkert 

att de kommer känna igen sig i vår personliga tolkning av dem. Då vi inte redogör för enskilda 

personer eller verksamheter så blir vår tolkning mer allmän. 

 

4.5 Databearbetning 
Arbetet med kvalitativ data sker i tre steg: insamling, analys och tolkning (i vårt fall hermeneutisk 

tolkning). Dessa tre steg behöver inte följas åt i en strikt ordning utan de kan inverka i varandra under 

processens gång. Initialt samlades materialet in i form av intervjuer som i vårt fall spelades in som 

ljudfiler på våra mobiltelefoner. Vi lyssnade igenom varje intervju var för sig och förde under tiden 

minnesnoteringar i marginalen kring personliga reflektioner vi som intervjuare fick av det som sades. 

Trost (2010) förespråkar användning av minnesanteckningar då det annars kan vara svårare att i 

efterhand minnas nyanser och ögonblick som kan vara av vikt för studien. Sedan jämförde vi våra 

transkriberingar samt anteckningar och diskuterade dem sinsemellan. I detta stadie kunde vi också 

börja observera vissa mönster. Vi färgmarkerade i texten det vi fann väsentligt och tog ut kärnfulla 

citat. Vissa citat plockades bort då vi ansåg att man som läsare behövde hela kontexten för att 

uttalandet inte skulle riskera att framställas fel.                 
 Vi hade diskuterat innan kring svårigheten för föräldrar att omskapa roller efter en separation och 

vilka faktorer som kan påverka. Under intervjuerna uppkom diskussioner kring att en av de viktigaste 

faktorerna i omskapandet av föräldrarollen är föräldrars förmåga att sätta sig in i varandras situation. 

Detta blev ett tema passande vårt syfte och våra frågeställningar, i det här fallet blev det temat 

”förmågan att sätta sig in i en annan människas situation”. På så vis plockade vi ut de teman som vi 

tyckte stod för en gemensam innebörd av intervjuerna (Ödman, 2007). Vi har varit öppna inför det 

oväntade, till exempel mentaliseringsbegreppet, samtidigt som vi har sett mönster (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Materialet har vi slutligen analyserat med stöd av rollteorin samt 

mentaliseringsbegreppet. 

 

4.6 Litteratursökningar   
Sökningarna efter relevant litteratur kring kunskapsläget är gjorda i Ersta Sköndals bibliotekskatalog, 

databasen Libris, Artikelsök och Google Scholar. De sökord som ledde oss vidare var: socialtjänsten, 

daglig omsorg, föräldraförmåga, föräldraskap, särlevande föräldrar, roller samt växelvis boende. 

Även sökord som parenting, caring, children och separation användes på EBSCO. Dessa sökord är 

relevanta för vårt syfte. Vi har gjort sökningar på DIVA för att hitta uppsatser inom liknande 

ämnesområden och få förslag på lämplig referenslitteratur. Vi har använt tidigare kurslitteratur om 
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barns behov, juridisk kurslitteratur om familjerätt och barnrätt, Sveriges rikes lag (främst 

Socialtjänstlagen och Föräldrabalken) samt metod- och teoriböcker. Då undersökningen är kopplad till 

svensk socialtjänst, familjerätt samt nationell barnrätt så har sökningen främst begränsats till studier 

gjorda inom landet. När vi sökte efter vår teori sökte vi på Google Scholar och EBSCO efter 

föräldraskap, roller och familj. Vi fann en c-uppsats där de använde sig av rollteorin och där Payne 

ingick som referens. Efter tips från vår examinator sökte vi på parental responsibility after divorce på 

Google scholar och fick på så vis fram studien ”Shared Experiences, Unique Realities: Formerly 

Married Mothers´and Fathers´ Perceptions of Parenting and Custody After Divorce från år 2002. 

 

4.7 Metoddiskussion 
Vi tyckte att fokusgrupp som metod var lämpligt för oss och vi är nöjda över vårt val. Det var många 

diskussioner som vi gissar inte hade uppkommit om respondenterna inte hade haft möjlighet att 

diskutera med varandra. Några personer i varje fokusgrupp var snabbare än andra att identifiera 

problem och möjligheter när vi ställde våra frågor, deras reflektioner var ibland nödvändiga för att 

andra skulle hitta en ingång in i ämnet. Vi anser att det fungerade att hålla intervjuerna i redan 

existerande arbetsgrupper, respondenterna var bekväma med varandra och vana att diskutera. Ett 

negativt argument mot att respondenterna kände varandra är enligt Wibeck (2010) att de skulle kunna 

bli hämmade och inte våga gå utanför arbetsgruppens normer men då vi inte bedömde vårt ämne som 

så känsloladdat så har vi inte sett det som ett problem.               

 En fördel med att alla tre grupper har varit mer eller mindre befintliga arbetsgrupper är att 

deltagarna inte behövt tid på sig att lära känna varandra samt att det varit lättare rent praktiskt då alla 

redan har varit på samma ställe. Samtidigt har det inneburit en risk att ingen vågar bryta mot kulturen 

inom gruppen och säga något som avviker, det har kunnat finnas hierarkier inom gruppen som 

påverkar vem som vågar säga vad (Wibeck, 2010). Några personer var mer aktiva i diskussionen än 

andra men alla bidrog om än i olika grad. Den ojämna fördelningen hade enligt vår tolkning inte att 

göra med att de var obekväma med varandra eller med oss, utan att respondenterna var olika 

personligheter som vill och kan ta olika grad av plats i samtal.    

 I två av fokusgrupperna där det var fler deltagare så kände vi båda att det blev svårt att hålla fokus 

på vad respondenterna sa och det var lätt att diskussionerna drog iväg. Vi hörde inte förrän vid 

transkriberingen att det ibland blev onödiga sidospår som tog upp tid från ämnet. I den mindre 

gruppen var det lättare att följa med i vad som sades. Det upplevdes av oss ofta som svårt att lyssna 

utan att bekräfta det som sades med kroppsspråk och kommentarer.   

Vi har haft en viss förförståelse med oss från början och vi vill inte att den ska påverka resultatet 

och vi har därför valt att diskutera kring föräldrar, ansvar och roller på ett generellt plan och inte bli 

för detaljerade. Dock är vi medvetna om att vi ändå haft en viss påverkan samt att en fullkomlig 

objektivitet aldrig uppnås i samhällelig forskning (Bryman, 2011).  
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Trots att vi hade kunnat använda oss mer av daglig omsorg som begrepp under intervjuerna och trots 

att vi höll oss generella så fick vi ändå svar på våra frågeställningar. Det var positivt för studiens 

resultat att vi valde familjerätt och barnutredningsenheter då föräldraansvar är ett ständigt aktuellt 

ämne för dem och de för också regelbundna diskussioner om begreppet, både inom sina respektive 

arbetsgrupper men även med föräldrar. 

Respondenterna skulle reflektera över fiktiva illustrerande exempel och vår tanke med det var att vi 

ville ha generella diskussioner kring oro, ansvar och kontroll. Detaljerna i fallen tog dock överhanden 

och vi upplevde några gånger att det var svårt att guida samtalet. Det hade varit bättre om vi 

komponerat våra exempel på ett annat sätt, kanske med andra variabler. Respondenterna gav positiv 

respons på våra exempel och upplevde dem som verklighetstrogna. 

Att vi intervjuade två familjerättsgrupper och en barnutredningsgrupp har inte påverkat vår studies 

resultat då vår avsikt inte har varit att jämföra verksamheterna. Vårt syfte var att få in perspektiv som 

socialtjänsten kunde ha, vilket vi också fått.  

 Innan studien såg vi en risk att grupperna skulle vara för homogena då vi inte själva var med och 

valde respondenter, men grupperna varierade både i ålder och år inom yrket. Dock var det få män som 

deltog, men detta är något som vi uppfattat är representativt för enheterna.  

Under våra tre fokusgruppsintervjuer kom liknande argument och tankar upp kring ämnet 

föräldraansvar, det visar att det kan finnas en liknande syn men vi är medvetna om att det finns fler 

perspektiv som inte framkommit här. 

 

4.8 Intervjuguide 
Frågorna i intervjuguiden anser vi svarade till våra forskningsfrågor på ett relevant sätt. Vi började 

med generella frågor kring föräldraansvar och växelvis boende för att sedan gå in på mer detaljerade 

frågor som ansvarsroller samt hur det fungerar om en förälder brister i sitt föräldraskap. Vi hade två 

illustrerande exempel med frågor om oro och ansvar.   

 I de fall respondenterna behövt en förklaring på någon intervjufråga så har vi använt oss av ett 

separat papper med tydliga förklaringar som vi kunnat titta på. Med detta vill vi minimera risken att ge 

olika förklaringar till olika grupper.  
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5. Resultat 
Vårt resultat är uppdelat i teman med anknytning till vårt syfte och vår frågeställning. De olika temana 

är föräldraansvar; ett tema som definierar vad som inryms i begreppet enligt våra respondenter på 

socialtjänsten. Föräldraansvar vid växelvis boende är ett tema med en mer djupgående utbyggnad av 

det inledande temat där vi redovisar vad som sades kring separerade föräldrars ansvar och vad som 

ingår i det, eller möjligtvis skiljer sig från det generella föräldraansvaret som förväntas av alla 

föräldrar oavsett om de är separerade eller inte. Förmågan att sätta sig in i en annan människas 

situation är ett tema som bygger på mentaliseringsbegreppet och där tar vi upp faktorer som påverkar 

omskapandet av föräldrarollerna antingen positivt eller negativt. Socialtjänstens roll är ett tema som 

redovisar hur socialtjänsten ser på sitt uppdrag då de möter föräldrar samt hur de stöttar dem efter en 

separation. Det sista temat, Den andre förälderns roll, fokuserar på hur det fungerar när en förälder tar 

mer ansvar än den andre samt socialtjänstens förväntningar på hur föräldrarna ska hantera sin 

ansvarsfördelning. Vårt första illustrerande exempel berör detta tema.           

 I slutet av kapitlet har vi en mindre sammanfattning av vårt resultat. I våra resultat särskiljer vi inte 

familjerättens och barnutredningsgruppens uttalanden utan benämner dem som socialtjänsten. I våra 

resultat redovisar vi respondenternas diskussioner kring skillnader mellan juridisk vårdnadshavare och 

biologisk förälder under rubriken ”Föräldraansvar vid växelvis boende”. Vi redovisar endast 

respondenternas diskussion här i resultatdelen och analyserar inte skillnaderna som kan finnas dem 

emellan. Vi använder ordet förälder oavsett om den är juridisk vårdnadshavare eller biologisk förälder 

eller både och. 

Nedan presenteras våra två illustrerande exempel som användes under intervjuerna: 

1. En man och en kvinna har varit separerade i ett år och har en gemensam dotter på 13 år som bor 

hos föräldrarna varannan vecka. Skilsmässan var väldigt konfliktfylld och föräldrarnas kontakt är 

begränsad till telefonkontakt. De har olika syn på gränssättning. Mamman är inte noga med när 

dottern kommer hem på kvällarna eller vilka kompisar hon umgås med. Pappan vill däremot ha större 

kontroll över dottern och anser att hennes umgängeskrets, som består av äldre ungdomar, har dåligt 

inflytande på henne. Pappan är orolig över att dottern ligger efter i skolarbetet. Han anser att hon 

skulle behöva båda sina föräldrars hjälp. Mamman tycker att pappan överdriver och mamman anser 

att hon har fullt upp med sitt eget liv och att det räcker gott om pappan hjälper med läxorna under 

hans veckor.   

2. En kvinna och en man har ett gemensamt barn och de har levt separerade i tre år. Barnet är fyra år 

och bor växelvis hos sina föräldrar. Pappan missbrukade alkohol när de bodde tillsammans och då 

mamman var medberoende har detta gjort att hon även nu har svårt att släppa kontrollen. Mamman 

är väldigt orolig för hur pappan sköter barnet samt att han har börjat dricka igen. När barnet är hos 

pappan ringer mamman flera gånger om dagen för att kontrollera vad de gör, vad de äter och om 
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pappan låter sluddrig på rösten. Pappan upplever att de aldrig får vara ifred och att det stressar både 

honom och barnet. 

5.1 Föräldraansvar 
När föräldraansvaret beskrivs i allmän mening så är barns grundläggande behov det som nämns 

initialt, att det ligger i förälderns ansvar att tillgodose dem. Det kommer också upp kommentarer om 

att det är ett väldigt vitt och stort begrepp som handlar om att det ligger i ansvaret att barnet ska må 

bra och få vad det behöver. Exempel på vad ett barn behöver är grundläggande omsorg, skydd, kontakt 

med den andre föräldern, nätverk, fritid samt omtanke om barnets hälsa. Som en respondent uttryckte 

det ”Det är ju inte bara att undvika vanvård som är ett föräldraansvar, utan även att tillföra positiva 

saker till ett barns liv och utveckling”. Många talar om att det ingår i föräldraansvaret att kunna 

samverka med varandra, föräldrar emellan. En respondent säger att det är det allra viktigaste i 

föräldraansvaret. En annan beskriver att det mest grundläggande är att kunna sätta sitt barns behov 

före sina egna behov. Det finns mer saker än att se till att barnen har kläder på kroppen, att de ska må 

bra och utvecklas också är något en respondent förklarar. Ett par respondenter diskuterade kring att 

föräldrar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om barnet befaras fara illa och det är en skyldighet 

att stämma en bristfällig förälder i tingsrätten och begära ensam vårdnad om barnet om det är direkt 

olämpligt med gemensam vårdnad.  

 

5.2 Föräldraansvar vid växelvis boende 
Det talas generellt om att vårdnadshavare har ett mer övergripande ansvar, mer rättigheter och 

skyldigheter, men att oavsett om det är en förälder eller juridisk vårdnadshavare så har den som har 

barnet hos sig för tillfället ansvar. 

Det generella ansvaret som vårdnadshavaren har är bland annat att se till att barnet har det bra hos 

båda föräldrarna samt att det har alla saker det behöver. Detta är ett hundraprocentigt ansvar där allt 

ska tillgodoses. Även de dagar som barnet bor hos den andre föräldern så ska vårdnadshavaren se till 

att det är bra med barnet och att det får sina behov tillgodosedda. Det är bara enstaka respondenter som 

nämner denna skillnad mellan att vara vårdnadshavare eller förälder dock. De flesta talar om att 

oavsett om du är vårdnadshavare eller inte så har du ansvar för hur barnet har det både hos dig och hos 

den andre föräldern. Det spelar inte någon roll hur den växelvisa uppdelningen av dagar ser ut, det vill 

säga om barnet bor varannan vecka eller varannan helg till exempel. Bra kontakt med den föräldern 

som det inte är hos anses viktigt, att den förälder som har barnet hos sig främjar och underlättar 

kontakten, om barnet vill ringa till exempel. 

Föräldrar som har barn växelvis ska se till att rätt saker följer med barnet i dennes vardag. I en 

grupp diskuteras det kring att det ställs större krav på det praktiska föräldraansvaret i det växelvisa 

boendet, föräldrarna ska klara av att samarbeta och kommunicera med varandra även efter de har valt 

att inte bo tillsammans. De har inte insyn över barnets vardag som sammanboende föräldrar har. 
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Många klarar detta bra men det kan bli problem för en del då de kan ha synpunkter på varandras 

omsorgsförmåga. 

 En respondent säger att växelvis boende inte är den ultimata lösningen som många tror och att det 

handlar mer om föräldrars rättigheter än om barnets. Det är som att det har blivit en rättsprincip som 

får kosta vad det kosta vill. Hon säger att det, trots barnperspektiv och barnens rätt, fortfarande är 

föräldrarätten det handlar om och att man kan för lite om barns utveckling. 

 

5.3 Förmågan att sätta sig in i en annan människas situation 
Några respondenter nämnde att när en förälder inte kan sätta sig in i sitt barns situation, att prioritera 

barnets behov framför sina egna för att de ser att barnet verkligen behöver det, det är då det kan svikta 

i föräldraansvaret. Föräldrar kan förefalla skötsamma men det kan finnas brister i det känslomässiga. 

Som exempel sägs: 

 
Vad innebär det att vara det här barnet utifrån ålder och mognad? Att känslomässigt kunna förstå, hjälpa och 

stötta barnet i en process vid växelvis boende. Det kan vara jättesvårt för mitt mammahjärta säger något 

annat, jag vill att mitt barn ska var med mig jämt, eller pappahjärta, för att jag vill det, jag har de behoven. 

Och det här med att kunna separera vad som är mina behov, vad de står för och kunna ha fokus på vad är mitt 

barns behov i den här situationen, det är det ultimata, utopin. Det ultimata föräldraansvaret är att lyckas nå 

dit. 

 

Det handlar inte om att bara ”ha sitt barn” utan en förälder måste sätta sig in i vad det ansvaret innebär 

utifrån barnets perspektiv. Om det finns problem mellan de vuxna så ska de ha förmågan att sätta till 

exempel diskussionen kring vad som är rättvisa mellan dem åt sidan och se situationen utifrån barnets 

roll. En respondent tar upp en människas ”barna-jag” samt att en person kan ha en roll i den tidigare 

eller nuvarande parrelationen, föräldern bör sträva efter att särskilja sin föräldraroll trots dessa andra 

roller i bagaget, med barnperspektivet i fokus. Dock kan det se olika ut vad olika personer ser som 

barnets bästa och hur de därför gör sina prioriteringar. 

Ett annat exempel är att i och med att olika barn utvecklar funktioner i olika åldrar och behöver 

omsorg och stimulans utefter förmåga så är det viktigt att som förälder försöka sätta sig in i sitt eget 

unika barns situation, föräldrar kan ha olika syn på sitt barn och dess förmågor och kapacitet. Detta 

anses av en respondent som ett ansvar kopplat till att föräldrar ska vilja sitt barns bästa. 

En respondent ger följande exempel: 

 
Barn ska få sina behov tillfredsställda på något sätt. Så även då fast barnet vill spela tv-spel i tre timmar så är 

ju det inte bra för barnet. Och det vet ju inte barnet om. Det är ju där föräldraansvaret kommer in. För att 

föräldrar kan sålla och de kan värdera och de kan hjälpa, barn ska ju ha hjälp. De frågorna hamnar vi i liksom 

och där kan man ha olika uppfattningar. 
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5.4 Socialtjänstens roll  
Familjerätten beskrev sin roll som medlare mellan föräldrar samt ett verktyg för att få dem att 

samarbeta med varandra. De ska försöka hjälpa föräldrarna att hitta en lösning ”som matchar deras 

barn och som matchar dem själva” utifrån tanken om att alla människor är olika. Däremot förklarade 

de att de inte uttalar sig om vem av föräldrarna som har rätt och fel, eftersom varje familj är unik, om 

det inte är något som är direkt olämpligt till exempel sett till barnets ålder. De har då ansvaret att ge 

sin bedömning eller att motsätta sig ett avtal som verkar ogynnsamt för barnet. En respondent sa att de 

har en viktig roll när de sätter ramarna för föräldrarna. 

I utredningsgruppen förklarade de sin ansvarsroll som att vara de som försöker göra ett barn eller 

en ungdoms situation bättre. De ska också försöka få föräldrarna att mentalisera barnets roll, ”hur blir 

det här för barnet”. De anser inte att de ska ”tala om för föräldrarna hur de ska uppföra sig” men att de 

gör det om det behövs för barnets skull och att många föräldrar kan tycka att det är befriande när de 

ger sin åsikt. Dock menar de att det inte är deras ansvarsroll. Det som de ansåg vara överordnat allt 

annat i sin roll är att förmedla till föräldrarna att de ska försöka minska sina konflikter sinsemellan för 

barnets skull samt sträva efter att komma överens. De menar att familjerna oftast har en önskan om att 

komma överens och det är utredningsgruppens ansvar att förvalta denna önskan.  

Socialtjänsten förhåller sig enligt våra respondenter neutrala i sin roll i alla lägen förutom när det 

kommer till barnet, anser de att något inte är bra för barnet så måste de bryta sin neutralitet. Om de har 

i uppdrag från tingsrätten att ge ett utlåtande om föräldrarna kan de uttrycka till domstolen om 

föräldrarna båda är ”good enough” eller om det finns brister hos någon eller båda av dem. 

 Respondenterna talade om att en risk i deras roll är att de blir ett vapen i föräldrarnas konflikt. För 

att inte anta den rollen så har de som regel att endast uttrycka sin åsikt i ”extremfall”, som extremfall 

nämns exemplet att en förälder skulle vilja att en bebis ska bo varannan dag hos föräldrarna. Då kan de 

förklara att det är olämpligt för barnet att bo så. De kan ha en åsikt fast de ska vara neutrala, då är de 

tydliga och förklarar att det är just en åsikt som står för dem. ”Då måste vi vara jätteförsiktiga med hur 

vi gör det. Då ska det vara något såhär lite extremt som man verkligen kan stå för. Så man inte blir ett 

vapen i deras händer att slå till den andre med”.                 

 De nämnde att det finns en stor variation av familjesituationer där de i sin roll ska bedöma vilka 

som håller sig inom rimligt föräldraansvar och vilka som utsätter sina barn för fara. De som de möter i 

samarbetssamtal bedömer de oftast som personer som tar ett normalt ansvar för sina barn. Det är vid 

väldigt allvarliga brister som föräldrar blir ifråntagna sina barn men ofta kommer de till samtalen med 

en tro om att den andre föräldern brister så till den grad att det hamnar inom ramen för LVU-

lagstiftning. Men så är väldigt sällan fallet förklarar de. 

Respondenterna berättar att det i deras roll är i princip omöjligt att inte påverkas av sina egna 

erfarenheter och uppfattningar men att det är viktigt att reflektera över om det kommer från den egna 

personliga värdegrunden eller om det kommer från någon forskning de tagit del av. ”Men oavsett om 

man är medveten om det eller inte så tror jag att det är omöjligt att inte lägga in det du har med dig, vi 
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är våra egna verktyg”. Barnutredningsgruppen berättade att det känns bra för dem att de är två stycken 

utredare på varje utredning så att de kan bolla åsikter och hjälpas åt. Då kan de också fånga upp olika 

föreställningar som påverkar de olika utredarna. De uppgav också att de ges möjlighet att diskutera i 

grupp samt med chef kring huruvida de tänker rätt samt hur de ska gå vidare med en familj. En 

problematik de nämnde var att när de i vissa fall trots allt berörs känslomässigt av en del familjer så 

blir det också svårare att bringa klarhet i vad som är egna känslor och vad som kommer någon 

annanstans ifrån. 

 

Om jag har ett samtal med dig så är ju jag en del av det samtalet med dig, så det finns ju med. Det är klart jag 

kan tänka ibland att jag är en vit medelklasskvinna, har haft en ganska god uppfostran, god socioekonomiskt. 

Det är klart att det har präglat mig. Och att jag möter familjer, många kommer ju från samma bakgrund också 

men kommer också från helt andra bakgrunder. Vi träffar ju många familjer med invandrarbakgrund, 

utlandsfödda, och där kan man ju också prata om olika typer av föräldraskap… vad är ett gott föräldraskap 

liksom? Vad är okej och vad är inte okej, vart går gränserna och så vidare. Men det är klart att det finns en 

slags norm. Nu menar inte jag att det behöver vara rätt, men det finns. 

Ett problem som de stöter på ibland är att många föräldrar som är i kontakt med dem har förväntningar 

kring kontroll som de inte har mandat att uppfylla. När en förälder är orolig för hur barnet har det hos 

den andre så kan de inte göra något som myndighet men de upplever att föräldrar inte alltid förstår det. 

De kan bli arga för att socialtjänsten inte kan erbjuda denna kontrollfunktion. En respondent förklarade 

att det är som om föräldrar tror att de har ett ”magiskt ansvar” som de inte har. De förklarar också att 

det ligger i deras roll att lägga tillbaka ansvaret från dem till föräldrarna, påminna om att det är 

föräldrarna som bär ansvaret för barnet. 

Det är svårt det där hur mycket man vågar kliva in och tycka och tänka, många vill gärna att vi ska gå in och 

vara domstol, men vi riskerar ju att tappa en förälder på vägen. 

Det är ju inte vårt barn, det är ju de som vet bäst, det bästa som kan hända för barnet är ju att föräldrarna 

pratar om barnet i ett samtal här. Det är ju ett föräldraansvar i sig att söka sig till oss om båda vill det. 

 

En annan respondent i utredningsgruppen förklarade att utifrån hur föräldrarna ser på sitt barns roll, 

om de är medvetna om att barnet ska vara i fokus och om de försöker hitta en lösning tillsammans, då 

kan familjerättens roll i sin tur stanna vid att fungera som ett bollplank i diskussionen. Men om det är 

för mycket vuxenperspektiv, till exempel efter en infekterad separation, istället så blir rollen snarare 

att guida föräldrarna mot barnperspektivet. Rollen handlar också alltid oavsett om det handlar om en 

utredning eller ett samarbetssamtal om att få föräldrarna att komma överens och strukturera upp 

kontakten mellan varandra.                       

 En respondent berättar att om två föräldrar befinner sig i konflikt och drar in barnet i konflikten, 

kanske läser sms från den andra föräldern eller pratar illa om varandra framför barnet så kan de ge 
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rådet att bara meddela varandra kort via mejl till exempel och inte prata så mycket med varandra. Det 

är bättre att föräldrarna kommer till dem och pratar, ofta är det enda platsen där föräldrarna kan träffas 

för att göra upp praktiska frågor. Det är en del som ingår i socialtjänstens roll enligt respondenterna, 

att ta en del av föräldrarnas ilska mot varandra. 

 

5.5 Den andra förälderns roll 
”Om en förälder inte är tillräcklig så är det ju den andres ansvar att skydda sitt barn också i förhållande 

till det liksom. Men det har man ju alltid oavsett. Att barnet inte far illa på något sätt”. Detta citat 

sammanfattar alla tre fokusgruppers syn på ansvarsrollen den förälder som inte har barnet hos sig har. 

Samtliga grupper förklarade att en förälder aldrig får släppa ansvaret över barnet oavsett var det 

befinner sig för tillfället. De redogjorde för att det är en komplicerad roll i många avseenden för den 

förälder som tar mer ansvar än den andre. Det kan ha varit så att föräldrarna i sitt tidigare förhållande 

med varandra kan ha haft ett ojämnt fördelat ansvar för barnet men att det ändå kan ha varit 

funktionellt så länge de levde ihop. Sedan kan det bli svårt att göra om dessa ansvarsroller efter 

separation, eftersom ansvaret bör fungera på båda ställena i det växelvisa boendet. 

I de fall en förälder anser att den andre föräldern brister i sitt ansvar för barnet är det upp till den att 

kompensera och jobba hårdare med sitt eget ansvar. Detta var något som samtliga respondenter var 

överens om men uttryckte i olika ordalag under intervjuerna.  

Om en förälder förstår det som att barnets behov inte tillfredsställs hos den andre föräldern så är det 

bra att denne uppmärksammat det men samtidigt är den själv svaret på problemet. Antingen så 

försöker den då att få med sig den andre föräldern på samarbetssamtal så att ansvaret kan struktureras 

upp eller så försöker den att kompensera upp för de avseenden där ansvaret brister. Om inte något av 

detta fungerar och barnet befaras fara illa så är föräldern skyldig att göra en orosanmälan till 

socialtjänsten. Föräldern kan också på längre sikt stämma den bristfälliga föräldern i tingsrätten och 

begära ensam vårdnad om barnet. 

Diskussionen som lyftes av vårt första illustrerande exempel tog fasta på en del olika aspekter. De 

ansåg att det var bra att pappan kunde se behovet hos flickan, att det visar på ett ansvar från hans sida. 

De förklarade att de skulle arbeta med att försöka stärka det, att pappan kanske kunde göra mer än 

mamman när hon inte är förmögen att ta lika stor del av ansvaret. De tog också upp problematiken i att 

föräldrar kan drabbas på olika sätt av en separation och att i och med det kan den ena må sämre än den 

andre och också orka sämre. Det kan då leda till att ansvaret brister i en period och då är det bra om 

den andre kan orka för båda. 

Samtliga grupper uttryckte stor igenkänning vid läsningen av exemplet. En respondent sa att det 

gemensamma ansvaret ofta fallerar i den växelvisa lösningen och menade på att istället för att båda tar 

ansvar så blir det ofta istället att båda undviker ansvaret, det blir en uppdelning i ”mitt och ditt” men 

föräldrarna glömmer att de bär ansvaret även när barnet är hos den andre och då får socialtjänsten 
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påminna och förtydliga det. Detta är något som flera respondenter har förklarat under intervjuerna; 

föräldrarnas brist på förståelse för sin egen ansvarsroll. Några respondenter tog också upp begreppet 

”egentid”, det är inte något en förälder kan kräva hursomhelst när den har ett barn, ansvaret pågår inte 

endast under din vecka utan även under den andres barnvecka. En vanlig problematik enligt en 

respondent är det hon benämner “on-off-föräldrarskap”. Föräldrar tror ibland att de kan undvika sitt 

ansvar för barnet under sin barnlediga vecka. Respondenten förklarar att de missar att de har ett 

ständigt pågående ansvar och att det är något som drabbar barnen.  

En annan viktig aspekt när barn bor växelvis är att OM det finns en misstanke om att barnet inte 

har det bra hos någon av föräldrarna så måste den andre föräldern som misstänker det agera. Den får 

inte låta barnet fara illa utan den har ett alltid pågående ansvar att skydda sitt barn. Detta är något de 

som tar emot orosrelaterade samtal från separerade föräldrar ofta får förklara om och om igen, att det 

inte är socialtjänsten som kan utöva kontrollen över hur barnet har det utan det är den andre förälderns 

självklara uppgift. Föräldrar tenderar att ringa socialtjänsten för att de är oroliga för hur barnet har det 

just nu men det är föräldrars ansvar att hitta ett sätt att ta reda på hur barnet har det. 

 
Det är ju ett jättedilemma som många har att ”dricker han nu i helgen eller inte?” Men han är en jättefin 

pappa, det får vi ju ofta samtal om. ”Vågar jag släppa iväg barnet, hon längtar ju efter pappa eller mamma 

men jag vet inte hur hon mår just nu”. Det där är ett jättesvårt dilemma. Det blir ju nästan från gång till gång 

då, för den ena föräldern att kolla av det där då. 

 

En respondent förklarar att det är ett stort ansvar som lämpas över på föräldern och att det kan vara 

svårt att härbärgera oron över att man inte vet hur den andra föräldern mår och hur barnet har det där. 

Det är en ständigt svår avvägning, barnets behov av båda sina föräldrar men också oron att inte veta 

från gång till gång om det går att lämna barnet.  

 

En del löser det med att barnet har umgänge tillsammans med mormor eller farmor om den andra är med på 

det, men annars handlar det om att kolla av med barnen, man är med vid lämning av barnen, kollar att det är 

ok just då men det är ju jättesvårt. Som förälder får man hitta sin strategi, man har ett ansvar. Så är det. 

 

Om den ena föräldern har en problematik så är det inte helt lätt för den andra föräldern att till exempel 

resa iväg någonstans själv på semester. Det är ett ganska vanligt dilemma enligt en respondent, att 

föräldrar vill slippa sitt föräldraansvar och det i sin tur skapar skuldkänslor. Då måste föräldern hitta 

strategier, att man ordnar det så man känner att man har gjort tillräckligt, kanske att någon annan ur 

nätverket backar upp hemma, man har som förälder alltid ansvar för sitt barn. 

Om den förälder som inte har barnet är orolig så måste den väga risker i sin föräldraroll och se till 

barnets situation. Även fast det finns risk för att den andre föräldern blir arg och hotar med stämning i 
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domstol eller liknande så går ändå barnets väl framför förälderns rädsla för att till exempel förlora 

vårdnaden i en domstolstvist. 

 
Det är viktigt att vi ingjuter att du har ändå ett ansvar som du får prioritera framför din rädsla för att barnets 

pappa eller mamma går till rätten, för det är ofta de säger det att tänk om han lämnar henne nu och han brukar 

dricka. Men oftast sover hon ju då så det gör ju ingenting. Då blir ju nästa fråga att varför lämnar du henne 

då? Jo för att han har hotat med att ta barnet ifrån mig ifall jag inte låter honom ha det här umgänget. Då 

brukar ju vi säga att du får ta den risken, det är sekundärt. 

 

Respondenterna var tydliga med att föräldrar kan och bör kompensera för varandras eventuella brist på 

ansvar. Har föräldrarna haft en jobbig separation så kan kompensationen ske genom att den ena 

föräldern är lite mer liberal vad gäller regler till exempel. Det kan också vara att socialtjänsten 

tillsammans med föräldrarna kommer fram till att den ena föräldern ska ta mer ansvar med läxor, om 

den andra inte klarar det. Eller om den ena föräldern har en bättre ekonomi, då är det möjligt att det 

inte blir en rättvist utan den föräldern får ta större ansvar över det, för sitt barns skull. 

Ansvarsfördelningen är inte 100/100 eller 50/50 utan fördelningen kan se väldigt olika ut säger en 

respondent, men det kan hända att en förälder känner sig förfördelad och att uppdelningen blir ojämn. 

”…men whatever works för två föräldrar är ju vårt utgångsläge om det går, att barnet får ha två 

föräldrar närvarande”.  

Om en av föräldrarna brister i grunden och barnet inte mår bra kanske barnet behöver vara mer hos 

den andra föräldern samt att denne motiveras till att ta mer ansvar. 

Respondenterna ser en viktig skillnad på när föräldrarna lever tillsammans och när de är särlevande. 

När de lever ihop så blir det sällan destruktivt och de kan lättare finna sig i traditionella och icke-

traditionella roller.  

Ett exempel som nämns är att en förälder kan vara mer social medan en är mer hemma och tar hand 

om barnen. Problemet uppstår, enligt respondenterna, när föräldrarna separerar och de måste inta 

andra roller. Ibland accepterar föräldrarna att rollerna ser olika ut, att den ena alltid köper vinterkläder 

och den andra går på alla föräldramöten till exempel. Om båda föräldrarna accepterar att rollerna ser 

olika ut även efter separationen så är det oftast inget problem, men om den ena förälderns roll plötsligt 

måste innehålla nya ansvarsdelar och den inte vill eller klarar av att hantera det utökade ansvaret så 

kan det uppstå problem. Att behöva ta mer ansvar efter en separation kan även bli positivt, att föräldrar 

faktiskt klarar av saker de inte trodde att de skulle göra. När föräldrarna levde tillsammans hade de 

kanske föreställningar om vad den andre klarade och inte klarade och sen ställs det på ända när de 

separerar. Då har de inte någon annan  utan måste klara sig själva. 

Om en förälder har allvarliga brister i sitt föräldraskap och det går så långt som till en utredning så 

kommer båda föräldrarna att utredas. Har barnet blivit utsatt för något av en förälder och den andra 

föräldern inte har gjort något för att skydda barnet så ifrågasätts och utreds även den förälderns 
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ansvarsroll. Socialtjänsten tittar på om den föräldern hade kunnat göra något för att förhindra det 

inträffade. 

Angående om en förälder är orolig för hur barnet har det hos den andre, som i vårt andra 

illustrerande exempel (se bilaga 1), så hade respondenterna olika uppfattningar om rimligheten i 

mammans oro. De reflekterade över att mamman kanske skulle behöva se över sitt eget beteende och 

lära sig hantera sin oro. De förklarade att har hon en oro i sig så har hon också ett eget ansvar att ta 

hand om den oron. Hon måste lära sig att lita på pappan. ”Om det bara är något kontrollbehov hos 

henne så måste hon ju lära sig själv att härda ut”. Pappans roll blir att komma med på samarbetssamtal 

med mamman och göra sitt yttersta för att göra mamman trygg i situationen. Är det ett faktum att 

pappan är berusad när hon ringer så måste hon handla. De nämner att det kanske inte ens är lämpligt 

att barnet är hos pappan. En respondent säger att mamman bör ta ärendet till en vårdnadstvist så att 

barnet kan bo endast hos henne och bara ha umgängesrätt med pappan. De nämner att det inte är helt 

ovanligt med sådana här situationer som i vårt exempel, att den ena föräldern känner sig kontrollerad 

medan den andra föräldern är väldigt orolig och kontaktar socialtjänsten för rådgivning. En aspekt som 

en respondent vill förtydliga är att socialtjänsten står utanför den rättsliga vårdnadsprocessen. 

Föräldrar tänker ofta att det skulle kännas bättre om socialtjänsten var med i processen. 

 

Om du nu sviktar tycker jag, ja då måste jag jobba hårdare och mer, det ingår i mitt föräldraansvar. Men det 

är många föräldrar som ringer till oss som inte ser det. Och som inte riktigt förstår det förrän vi kanske pratar 

med dem och beskriver. De vill ju gärna att socialtjänsten ska vara den de skjuter framför sig. Och så måste 

vi hela tiden tillbaka till ”Det är ditt ansvar, det är ditt ansvar, INTE socialtjänstens. Inte samhällets. Hur 

tänker DU?” Men de har en önskan om att socialtjänsten ska sköta det här. 

 

En annan aspekt som en respondent tar upp är att om föräldrarna har växelvis boende så måste man 

låta den andra ta ansvar för barnet och lita på att den gör det. Det ligger i föräldraansvaret att inte fråga 

barnet för mycket, då barnet hamnar i lojalitetskonflikt. Den förälder som är orolig måste göra en 

avvägning, gör kontrollen barnet otryggt och stressat eller blir barnet lugn av den?  

Ett missbruk kan se ut på olika sätt från dag till dag och vi för ett samtal kring hur en förälder ska 

agera kring det. De uppmanas att kontrollera den andre förälderns skick vid hämtning och lämning, 

dessutom menar de att även barnomsorgen också har ett ansvar här, att reagera och agera om en 

förälder kommer påverkad: Mår barnet dåligt? Vill barnet till mamman eller pappan?  

Om det är så att barnet träffar en av föräldrarna endast på lov och semestrar och det därför inte 

finns någon insyn från till exempel förskolan så anser respondenterna att det är upp till den andra 

föräldern att använda sig av nätverket runtomkring för att hjälpa till med kontrollen av föräldern. De 

menar även att personerna i nätverket har en viktig del i att göra barnets situation tryggare. En annan 

viktig del i den praktiska kontrollen av hur barnet har det hos den andre föräldern är enligt några 

respondenter att föräldrarna bör sträva efter att ha mer normal vardagskontakt med varandra.  
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5.6 Sammanfattning av resultat 
Föräldraansvar handlar enligt respondenterna dels om att tillgodose sitt barns behov och kunna sätta 

sitt barns behov framför sina egna men det handlar även om att kunna samverka föräldrar emellan. 

När det handlar om barn som bor växelvis så har alltid den som har barnet hos sig det största ansvaret 

men även den andra föräldern bär ett ansvar. Att ta ansvar i ett växelvis boende kan vara svårare än om 

föräldrarna är samboende. Även om föräldrarna valt att inte bo tillsammans så måste 

kommunikationen fungera för barnets skull. En annan skillnad är också att föräldrarna inte har insyn i 

barnets vardag på samma sätt. Begreppet mentalisering framkom ofta i vårt material och flertalet 

respondenter menar att det är en viktig del i föräldraansvaret, att kunna sätta sig in i en annan 

människas situation och behov. I socialtjänstens roll ingår att minska föräldrars konflikter men det 

finns en risk att de används som vapen i konflikterna. Det kan också ingå i socialtjänstens roll att 

bedöma vilka som håller sig inom ramen för ett rimligt föräldraansvar och vilka som utsätter sina barn 

för fara. En annan roll socialtjänsten har är att påminna föräldrarna att det är föräldrarna som bär 

ansvaret för barnet och inte socialtjänsten. 

 Familjerätten beskrev sin roll som medlare och som ett verktyg för att få föräldrar att samarbeta. 

Utredningsgruppen förklarade sin ansvarsroll som att de ska försöka göra ett barns eller en ungdoms 

situation bättre.  

 Det som förväntas av den förälder som inte har barnet hos sig är att den ska skydda sitt barn och 

den förväntas att aldrig släppa ansvaret över barnet, oavsett var barnet befinner sig. En stor del av 

föräldraansvaret handlar om att, i de fall det behövs, kompensera för den andres eventuella brister. 

Föräldern är också skyldig att anmäla till socialtjänsten om barnet befaras fara illa. Att stämma den 

bristfälliga föräldern i tingsrätten och begära ensam vårdnad om barnet är en skyldighet om det är 

direkt olämpligt med gemensam vårdnad.  
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6. Analys 
I det här avsnittet avser vi att analysera vårt empiriska material utifrån våra resultat. Vi kommer att 

knyta materialet till tidigare forskning och sedan analysera materialet utifrån rollteorin samt 

mentaliseringsbegreppet. 

6.1 Jämförelse med tidigare forskning 
Smyth och Moloney (2008) belyser att det är lämpligt att föräldrar i den växelvisa boendelösningen 

bor nära varandra.  Respondenterna talade om att föräldrarna bör se till att barnet har det bra och att 

barnet har alla saker det behöver i båda hemmen. Detta menar vi förutsätter en insyn; att de dels är 

välkomna att besöka den andre förälderns bostad fysiskt och/eller att kommunikationen fungerar så 

pass bra att de kan vara trygga med att barnet har det bra.               

 En viktig aspekt som framkom i vår undersökning är att föräldraansvar innebär att föräldrarna kan 

komma överens och sköta kommunikationen kring barnet när föräldrarna inte bor tillsammans. 

Liksom i den australiensiska studien beskrivs det som en av de mest centrala faktorerna för att ett 

gemensamt vårdnadsansvar i det växelvisa boendet ska fungera (Smyth & Moloney, 2008). Att 

föräldrar kan tillgodose sitt barns behov på en mängd olika plan ansåg våra respondenter var viktigt 

och enligt Smyth ska föräldrar forma sina liv utifrån barns behov. “Det är inte bara att undvika 

vanvård som är föräldraansvar” som en respondent uttryckte det. Även Barbro Hindberg (2006) 

beskriver omsorgsförmåga som föräldrars möjligheter att tillfredsställa sina barns behov. Behoven är 

dels kopplade till den dagliga omsorgen, sovtider samt beslut kring mat etc. Detta är något som 

Socialstyrelsen definierar i sin rapport, men även andra behov barnet kan ha definieras. Här tar 

Hindberg bland annat upp behov som stimulans och kärlek och rätten till goda relationer (Hindberg, 

2006). Blir de behoven inte tillgodosedda så försummas barnet. Den här aspekten av föräldraansvar 

och att barn har fler behov än bara den dagliga omsorgen var något som bekräftades i våra intervjuer.

 Vi fick fram att barns behov av båda föräldrar är socialtjänstens målsättning samt att gränserna för 

föräldraansvaret inte är konstanta, det viktiga är att båda föräldrarna finns i barnets liv. Det är något 

som också Smyth tar upp som en viktig faktor i frågor som rör barnets boende och umgänge. Även 

den svenska lagstiftningen har detta som målsättning. Att föräldrarna inte blandar in barnet i sina 

konflikter är något som både Smyth och Moloney (2008) och respondenterna lyfter fram som viktigt. 

Det är viktigt att den förälder som inte har lika starka ekonomiska resurser ska kunna kompenseras av 

den andra föräldern. Smyth och Moloney (2008) nämner att det flest är kvinnor men just det framkom 

inte i våra resultat, men däremot framkom det att den ekonomiska tryggheten är en aspekt som inte går 

att bortse från. Även det är ett föräldraansvar, att kompensera den andra föräldern ekonomiskt för 

barnets skull. I Socialstyrelsens rapport från 2012 står det att konflikter ofta uppstår kring den dagliga 

omsorgen, hur den ska skötas och vad den består i. Detta var något vi fick fram även under våra 

intervjuer. När föräldrarna levt tillsammans har ofta ansvarsrollerna för, men även vad som ingår i, 

den dagliga omsorgen varit tydliga men när föräldrarna separerar så är det lätt att det blir konflikt 
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kring det. Exempel som att den ena inte vill/vågar släppa taget och låta den andra ta ansvar för den 

dagliga omvårdnaden nämns av våra respondenter men även att det kan hänga kvar föreställningar om 

vad den andra föräldern inte klarar av.                                        

 Barbro Hindberg (2006) tar upp familjens sociala nätverk som en viktig faktor för hur väl en 

förälder klarar sitt föräldraskap, men även förälderns bakgrund. Det sociala nätverket nämns av våra 

respondenter som en grundläggande del runt familjen, speciellt om den ena föräldern brister i sitt 

föräldraskap och om den andra föräldern är orolig för hur barnet har det när barnet är där. Nätverket 

ses då av socialtjänsten som en ofta avgörande faktor med en viktig roll att spela.       

 Precis som det i Socialstyrelsens rapport (2012) framkommer att föräldrar ofta har en skild syn på 

vad daglig omsorg är så framgår det i artikeln ”Shared Experiences, Unique Realities” (2002) att 

skilda perspektiv kring dessa är speciellt vanligt bland de som har gemensamma barn och separerar. 

Enligt våra respondenter kan dessa skillnader ligga i både synen på det gemensamma barnet men även 

på den andres förmåga att ta hand om barnet, vilket även författarna till artikeln skriver. Författarna 

menar att de skilda perspektiven leder till konflikter mellan föräldrarna (a.a.).        

 I våra intervjuer framkom att föräldrarna när de levde tillsammans kunde ha haft roller med olika 

mycket ansvar men att de här rollerna sen måste ändras efter separationen, och att denna 

omkonstruering av föräldrarollen inte alltid är så lätt, vilket även lyfts fram i artikeln av Madden-

Derdich och Leonard (2002). Många föräldrar kan ha svårt att omforma sin föräldraroll samtidigt som 

de ska hitta en ny roll som separerad. Författarna skriver att problemet i samspelet uppstår om 

föräldrarna plötsligt måste inneha roller som de inte har någon erfarenhet av. Här diskuterar vi kring 

om en förälder som liten inte haft någon tydlig faders eller modersroll att lära sig av, hur det påverkar 

när den nya föräldrarollen ska skapas. Varje social roll medför förväntningar som styr vårt beteende 

(a.a.), och då gäller det att man känner till och har fått lära sig de här förväntningarna. Samma gäller 

tänker vi, om det varit en väldigt ojämn ansvarsfördelning mellan föräldrarna när de levde ihop och 

sen plötsligt måste börja ta mer ansvar. Har den föräldern som inte tagit lika mycket ansvar inte fått 

någon respons på sitt beteende så kommer han eller hon att hålla fast vid det (a.a.). Enligt 

respondenterna är det ofta efter en separation problem uppstår och föräldrarna måste inta andra roller.

 Hellströms studie tar upp flexibilitet hos föräldrarna som en önskvärd egenskap (Hellström, 2014) 

och det är något som respondenterna i synnerhet anser viktigt när det handlar om hur föräldrar ska 

kunna backa upp varandra när det krävs. Det kan till exempel handla om att en förälder efter en 

separation ökar sitt ansvar betydligt; att hen tar hand om barnet när barnet är hemma men att ansvaret 

också sträcker sig in i de perioder som barnet vistas hos den andre föräldern. Anledningen kan enligt 

respondenterna vara att den andre lider mer av separationen psykiskt eller att den på annat sätt inte har 

en fullgod föräldraförmåga. Föräldern bör då vara flexibel och arbeta hårdare för att kompensera för 

den andra förälderns brister.  
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Att föräldrar är villiga att stötta varandra samt att ta emot hjälp utifrån lägger Hellström (2014) mycket 

fokus på i sin studie för det är en nyckel till ett fungerande växelvis boende. Detta relateras i vår 

empiri till det stöd som Socialtjänsten kan ge separerade familjer. I Hellströms studie återfinns också 

fler faktorer för att omformandet av föräldrarollerna ska bli bra; föräldrarna bör ha en generellt god 

och positiv inställning till sitt föräldraskap och att kunna lita till den andra förälderns förmåga att ta 

hand om det gemensamma barnet (Hellström, 2014), våra respondenter nämnde att många har en god 

inställning men de nämnde också att det förekommer en del smutskastning föräldrar emellan.  

 Det framkommer i intervjuerna att föräldrarna hos socialtjänsten får möjlighet att möta varandra i 

en neutral miljö och diskutera fram olika praktiska lösningar kring barnet, de har dessutom en tredje 

person som kan medla när åsikterna går isär. Respondenterna förklarar att när de uppfattar en lösning 

som missgynnande för barnet så kan de i sin profession gå in och påtala det och på så vis öka chansen 

för att barnet får det bra hos föräldrarna. Stödet får enligt respondenterna ett abrupt stopp när en 

förälder uttrycker oro och vill ha ett stöd som sträcker sig utanför socialtjänstens roll, när en förälder 

är rådvill och inte vet om barnet utsätts för risker hos den andre föräldern. Där finns en tydlig gräns för 

socialtjänstens stödfunktion då det är helt upp till föräldern att göra en bedömning kring huruvida den 

ska göra en orosanmälan, det kan till exempel vara att besöka expartnern för att ta reda på fakta eller 

förstå det som att det inte finns anledning att oroa sig. I Hellströms artikel uttrycker föräldrarna att det 

inte räcker med stödet från föräldrar och vänner utan det efterfrågas även ett stöd av det offentliga och 

det finns enligt Hellström (2014) ett behov av att utöka stödet för skilsmässofamiljer då de lämnas 

alltför ensamma i en svår situation.  

 

6.2 Analys ur ett rollteoretiskt perspektiv  
De flesta intervjupersoner beskrev vikten av att kunna samverka föräldrar emellan som en viktig del av 

föräldraansvaret. Samverkan mellan föräldrarna påverkas av olika saker som till exempel Linton´s 

definition av beteende, hur pass lika syn vi har på det som rör barnet, som uppfostran eller vad som 

ingår i den sociala omsorgen (Trost & Levin, 2010). Enligt intervjupersonerna är det inte ovanligt att 

föräldrar efter en separation har olika syn på vad som är bäst just för deras barn. För att 

föräldraansvaret i det växelvisa boendet ska fungera är det enligt respondenterna av stor vikt att 

samarbetet kring barnet fungerar, att den sociala interaktionen mellan föräldrarna är god (a.a.).  

 Enligt respondenterna finns det mer juridiska förväntningar på en vårdnadshavare och det finns mer 

krav på att den ska ta ett hundraprocentigt ansvar för barnet. Enligt rollteorin finns outtalade eller 

uttalade förväntningar på en människas position (Trost & Levin, 2010) och i detta fall rör det sig om 

uttalade regler för vad som ingår en vårdnadshavares roll. I resultatet framkommer också att det är den 

som har barnet hos sig för tillfället som har mest förväntningar på sig. Förväntningarna kring att 

samarbetet mellan föräldrarna ska fungera återfinns uttalat i lagtext (prop. 1997/98:7). Utöver detta 

finns föräldrarnas outtalade förväntningar på varandra (Trost & Levin, 2010), till exempel hur ofta de 
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ska ha telefonkontakt. Under intervjuerna framkom att föräldrarna kan få stöttning i samarbetssamtal 

hos familjerätten för hur de ska hitta ett regelverk kring liknande detaljfrågor.       

 I resultatet framkom kritik gentemot den växelvisa lösningen för barnet. En respondent säger att 

växelvis boende inte är den ultimata lösningen som många tror och att det handlar mer om föräldrars 

rättigheter än om barnets. Trots barnperspektiv och barnens rätt så är det fortfarande föräldrarätten det 

handlar om och att man kan för lite om barns utveckling. Vi tolkar detta enligt Goffmans on-stage och 

off-stage roller (Goffman, 2014). Vems behov är det som tillgodoses i det växelvisa boendet? Det kan 

handla om att en förälder framhåller att barnet mår allra bäst hos denne, men egentligen kan det handla 

om att denne är egoistisk och vill vara mer med sitt barn. Föräldern ser till sitt eget behov men håller 

upp en fasad om att det handlar om något annat. Men det kan även vara tvärtom och handla om rätten 

till “egen tid” som en respondent uttryckte det, att en förälder vill ha barnet mindre hos sig.   

 Föräldraansvaret handlar enligt våra resultat inte bara om att “ha sitt barn”. Här kan vi jämföra med 

rolldimensionerna (Trost & Levin, 2010). En av dem är intensitet/noggrannhet och kan kopplas till att 

föräldern dagligen ska se efter barnets skiftande behov och dagsform. Vår tanke är att barnet speciellt 

vid överlämning har ett större behov av närhet och att det ligger i förälderns roll att öka sin intensitet 

och noggrannhet och vara mer närvarande. Barnet kanske har saknat sin förälder under en veckas tid 

och behöver få tanka kärlek. En annan dimension är viktighetsdimensionen, en förälder kanske ser det 

som tillräckligt att barnets basbehov tillgodoses medan en annan förälder anser att det viktigaste är att 

aktivera sig tillsammans med sitt barn och ge det näringsrik och ekologisk mat.        

 Om det uppstår en konflikt mellan föräldrarna efter separationen, en konflikt om deras nya 

ansvarsroller som separerade föräldrar och om ansvaret om daglig omsorg till exempel, så kan den 

problematiken tolkas som det Payne benämner som en inter-rollkonflikt (Payne, 2008). Vi tänker oss 

att personen, föräldern i detta fall, slits mellan olika roller, både gamla och nya - sina egna 

förväntningar på den nya föräldrarollen och den andra förälderns förväntningar som bygger på den 

gamla rollen. Hur säker en person är i sin roll och hur personen tolkar den har inverkan på hur väl vi 

kan handskas med förändringar (a.a.).  Här får vi stöd av ”Shared Experiences, Unique Realities” 

(2002) i diskussionen kring att beroende av hur pass säker en förälder känner sig i sin roll innan 

separationen desto lättare borde det bli att omkonstruera den nya rollen efter förändringen som en 

separation innebär. Har man som förälder en säkerhet i sin mamma-roll så vet man också vilka 

förväntningar och ramar man har att förhålla sig till. Har man däremot aldrig funnit sig till rätta i sin 

mamma-roll så tänker vi att det blir ett ännu större arbete med att finna den rollen efter en förändring. 

Respondenterna pratar om att det kan uppstå problem efter en separation i att omskapa sin roll då en 

förälder plötsligt ska inneha en helt ny roll, innehållande nya ansvarsområden och få det växelvisa 

boendet att fungera på två olika ställen. Föräldrarna kan hamna i en rollkonflikt, de ska få sin nya roll 

att fungera, både som förälder och som separerad, med krav både från den andre föräldern och från sig 

själv och detta kan påverka omskapandet av rollen (a.a.). Detta tas även upp i artikeln ”Shared 

Experiences, Unique Realities (2002), att skilda perspektiv mellan föräldrarna försvårar uppbyggnaden 
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av föräldrarnas nya roller. Har du någon svårighet som gör att du brister i ditt föräldraskap på något 

sätt så kan det också bli en stark inter-rollkonflikt. Det kan vara svårt att leva upp till alla de krav och 

förväntningar som finns runtom, krav som kommer från dig själv, från den andre föräldern och inte 

minst från samhället (Trost & Levin, 2010).  

   

6.3 Analys med stöd av mentaliseringsbegreppet 
En viktig del av föräldraansvaret återfinns i diskussionen kring barns behov, hur viktigt det är att som 

förälder kunna föreställa sig hur barnet känner sig och att kunna identifiera sig med sitt barn. Att 

kunna mentalisera och sätta sig in i sitt barns situation och därigenom förstå sitt barns behov var något 

som av respondenterna lyftes fram som en viktig del i föräldraansvaret. En respondent beskrev det 

som det ultimata föräldraansvaret att som förälder kunna skilja på vad som är de egna behoven och 

vad som är barnets behov och kunna sätta sig själv åt sidan. Att som förälder vara kapabel att 

mentalisera gentemot sitt barn eller mot den andre vuxne försvåras om det funnits brister i den 

förälderns egna barndom, att hen inte blev förstådd utifrån sin person. Här menar Arietta Slade att man 

som förälder ofta brister inom samma områden där man inte själv blev sedd som liten (Wikström, 

2011). Mentalisering är grunden för att solidariskt kunna samarbeta med andra (Wennerberg, 2010) 

och brister en av föräldrarna där så påverkas relationen till den andre föräldern och det samarbete som 

krävs dem emellan.                         

 Det framkommer i våra intervjuer att föräldraansvaret kan svikta om en förälder inte klarar att sätta 

sig in i sitt barn situation, utifrån sitt barns ålder och mognad. Detta påverkas enligt våra respondenter 

av vad föräldern själv har i bagaget, en persons ”barna-jag”. En brist i föräldraskapet behöver enligt 

respondenterna inte bara handla om det praktiska utan även om det känslomässiga. Detta stöds även av 

Hindberg (2006) som skriver att barn har en mängd olika grundläggande behov, bland annat att få stöd 

av sina föräldrar för den man är.                      

 Vi tänker att förälderns förmåga att sätta barnets behov av den andra föräldern före sitt egna behov 

av att vilja vara med barnet jämt kanske är extra svårt då barnet bor växelvis. Kanske speciellt i de fall 

då det finns en konflikt mellan föräldrarna eller om den ena föräldern har någon typ av problematik 

som gör att det känns svårt att släppa iväg barnet. Det här talar även respondenterna om, att kunna 

sätta konflikter åt sidan och se situationen utifrån barnets perspektiv. Wennström (2007) skriver att 

mentalisering är att kunna förutse vad andra tänker om det man själv gör och förstå sitt eget beteende. 

Kan man som förälder inte se sin egen roll i konflikten och kunna förstå hur man uppfattas av andra så 

menar vi att det blir svårare att sätta konflikten åt sidan och fokusera på barnets perspektiv. 

 Respondenterna diskuterade kring hur rollerna har sett ut innan separationen och att de påverkar en 

förälders förmåga att särskilja sin föräldraroll. Mentaliseringsförmågan utvecklas under hela livet 

(Wennerberg, 2010) och har man levt i en konfliktfylld relation med trassliga föräldraroller så 

påverkas man ju även fast man är vuxen utav det tänker vi.              
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 Mentalisering är som nämnt, förmågan att kunna sätta sig in i den andres perspektiv (Wennerberg, 

2010). Det framkom i våra intervjuer att det inte är ovanligt att föräldrar har olika uppfattningar om 

vad som är det bästa för barnet och är man då som förälder oförmögen att sätta sig in i och förstå den 

andre förälderns tankar och perspektiv, så resonerar vi kring att det lättare kan leda till konflikt 

föräldrarna emellan. Speciellt, enligt respondenterna, då föräldrarna inte bor tillsammans och därmed 

inte träffar och kan ha koll på barnet hela tiden. De menar att det kan bli problem om föräldrarna har 

synpunkter på varandras omsorgsförmåga. Det kan även bli problem menar respondenterna, om den 

ena föräldern befinner sig i en kris som den andra har svårt att förstå och att denne därmed måste ta 

mer ansvar under en tid.                        

 I diskussionen kring socialtjänstens roll så framkom det att socialtjänsten ska försöka få föräldrarna 

att mentalisera barnets roll, ”hur det här blir för barnet”. Det är även en del av deras uppgift att bryta 

sin neutralitet om de anser att något inte är bra för barnet. Det handlar även här anser vi, om att 

socialtjänsten måste kunna mentalisera, inte bara mot barnet utan även mot föräldrarna. De måste 

förstå barnets behov utifrån ålder och mognad men också kunna sätta sig in i föräldrarnas upplevelser 

och känslor.  
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7. Diskussion 
I det avslutande avsnittet kommer vi diskutera och analysera kring våra frågeställningar och vad vi ser 

som intressanta slutsatser. Vi kommer även ta upp det vi ser som uppslag till kommande studier. 

 När två föräldrar lever ihop så är det lättare att de har sina färdiga roller och att det inte upplevs 

som ett problem, utan det är först när de separerar och de rollerna splittras som problem kan uppstå. 

Föräldrarna måste inta andra roller än de är vana vid och anpassa de nya rollerna efter den nya 

situationen. Om en förälder inte har behövt ta så mycket ansvar tidigare så kan det upplevas som svårt 

att plötsligt börja göra det. Speciellt i de fall föräldern av olika anledningar inte förmår inta den nya 

rollen och axla det ansvaret. Det kan även, precis som respondenterna uppgav, komma något positivt 

med den nya rollen, att en förälder klarar saker den inte trodde att den skulle göra. Det kan ju finnas 

flera anledningar till att en förälder inte tagit så stort ansvar innan resonerar vi, den andra föräldern 

kanske inte har tillåtit den andra att ta del av ansvaret kring barnet.            

 Vårt resultat visar att nätverket är en aspekt som är viktig i omskapandet av en föräldraroll, har 

föräldern ett stort nätverk där det finns andra vuxna att luta sig mot så är det betydligt lättare att klara 

av det utökade ansvaret, speciellt då det finns en problematik. Att ha någon eller några att be om hjälp.

 Finns ett fungerande samarbete utan stora konflikter så underlättar det omskapandet av den nya 

rollen. Är det en ojämn fördelning så blir ansvaret orimligt stort för den ena föräldern och det kan bli 

svårt att hitta sin nya roll då den måste lägga all sin energi på hur den andre föräldern sköter sitt 

föräldraskap och hinner därför inte se över sin egen roll och landa i den. Omskapandet av rollerna 

påverkas av relationen föräldrarna emellan och hur mycket de måste kompensera för varandra. Är 

relationen stabil så tänker vi att rollerna “sätter sig” snabbare.            

 Våra resultat visar att det förväntas av den som inte har barnet hos sig att den ska skydda sitt barn 

och att ansvaret för barnet pågår dygnet runt oavsett var barnet befinner sig. Det är nödvändigt i de fall 

en förälder uppmärksammat att barnets behov inte tillfredsställs hos den andre föräldern att själv vara 

en del av lösningen. Det står klart att den ena föräldern ska vara flexibel och kompensera för den 

andres brister och kompensationen kan gälla allt från att hämta och lämna på träningar till ekonomisk 

kompensation. Föräldrar drabbas olika hårt av en separation och mår den ena sämre än den andre 

under en period så är det viktigt att den andre orkar för två. Det är lätt att det efter en konfliktfylld 

separation med växelvis boende blir fokus på “mitt ansvar och ditt ansvar”, inte “vårt ansvar”. Om 

föräldrarna brister i att förstå sin egen ansvarsroll så behöver de få hjälp med att tydliggöra det. Det 

som också ingår i den andre förälderns ansvar är att agera vid misstanke om att barnet inte har det bra 

hos expartnern. Intervjupersonerna är eniga om att det ansvaret ligger hos föräldrarna och inte på 

socialtjänsten och föräldern måste hitta ett sätt att ta reda på hur barnet har det om det finns en oro för 

att barnet inte har det bra. Även här fyller nätverket runt omkring en viktig funktion.     

 Här finns en svårighet i att en person kan visa upp en fungerande roll inför andra men föräldern kan 

fortfarande brista i sin omsorg för barnet. Barnet kan också vara del i upprätthållande av fasaden. 

Barnet och föräldern som brister skapar tillsammans en kollektiv sanning. Barn är, tänker vi, dessutom 
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ofta lojala gentemot sina föräldrar och vill skydda dem.               

 I vårt empiriska material framkom att socialtjänsten samarbetar tillsammans med föräldrarna när de 

ska hitta sina nya roller efter en separation. De försöker hitta en lösning som matchar både föräldrar 

och barn utifrån tanken att alla människor är olika med olika behov. De uttalar sig inte om vem av 

föräldrarna som har rätt eller fel utan ser sin roll som neutral, förutom när det kommer till barnet. Det 

är inte ovanligt att föräldrar ringer och vill att de ska ta ställning. Som exempel nämns oroliga 

föräldrar, att de har en förväntning på socialtjänsten att de ska hjälpa dem i deras oro, att de ska ha ett 

magiskt ansvar. Här ser vi ett problem, socialtjänsten känner att de har förväntningar på sin roll som 

de inte har möjlighet att uppfylla och föräldrarna blir frustrerade för att de inte får med sig 

socialtjänsten. Många av de som arbetar på socialtjänsten är själva föräldrar och vi funderar kring att 

det kan inte vara lätt att behöva lägga tillbaka oron på en orolig mamma eller pappa som ringer. Om 

den föräldern inte har ett starkt nätverk runt sig så finns det kanske ingen att fråga om råd och 

situationen blir än mer utsatt. I sin roll menar de att det är i princip omöjligt att inte påverkas av egna 

erfarenheter och uppfattningar, men samtidigt följer ett beteende som förväntas av deras yrkesroll. Det 

är inte säkert att dessa egna erfarenheter och det förväntade beteendet alltid överensstämmer.  

 Efter att vi genomfört denna studie har vi fått en förståelse för hur pass komplex situationen är för 

en familj efter en separation. Det finns många faktorer som påverkar omskapandet av föräldrarollerna i 

denna förändring som en separation innebär. Detta bekräftades dels genom vår forskning, till 

exempel den vetenskapliga artikeln av Madden-Derdich och Leonard (2002) men även genom våra 

intervjuer där bland annat diskussioner fördes kring hur en kris påverkar föräldrars relation till 

varandra och hur de roller man har haft innan separationen påverkar den nya rollen. För socialtjänsten 

gäller det att förutom att sätta sig in i barnets situation att även ha förmågan att sätta sig in i 

föräldrarnas perspektiv för att hjälpa dem att ta hand om barnet. Stödet för separerade föräldrar 

behöver utvecklas och ökas, detta ser vi dels genom Hellströms studie (2014) men även i våra 

intervjuer har vi utläst att det finns ett behov av hjälp som socialtjänsten inte kan ge. Många föräldrar 

ringer och vill ha hjälp när de är oroliga. Som det ser ut idag är det upp till föräldern att bedöma risker. 

Föräldrarna blir väldigt utlämnade och måste härbärgera mycket oro ensamma. Om socialtjänsten i 

större utsträckning fanns vid förälderns sida, tänker vi att mycket av den stress som en förälder kan 

känna hade kunnat förebyggas. En stress som utgör en hälsorisk och kan leda till en psykisk 

problematik men även en stress som vi tror kan få negativa konsekvenser för barnet. Föräldrar är 

dessutom inte experter och kan kanske inte förväntas att alltid kunna bedöma situationen.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Växelvis boende är ett område som vi förstått är relativt outforskat i Sverige och det finns en hel del 

som skulle vara spännande att ta reda på mer om. Det skulle vara intressant att undersöka begreppet 

daglig omsorg i förhållande till växelvis boende utifrån föräldrarnas perspektiv. Detta skulle kunna ge 
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en detaljerad bild av de behov som föräldrarna kan ha i det växelvisa boendet, vad de önskar av den 

andre föräldern och vilka källor till konflikter som kan finnas. Vi har även sett en tänkvärd aspekt i hur 

barnets ansvar ser ut när en förälder brister - kopplat till barns lojalitet tillexempel. Det här var något 

som även våra respondenter tog upp i våra intervjuer. I vår studie intervjuade vi endast 

socialsekreterare men vi ser det som en vinst i allt som rör perspektiv på föräldraroller att även 

intervjua särlevande föräldrar och få höra deras erfarenheter, tankar och reflektioner kring 

ämnet.  Konflikter mellan särlevande föräldrar och de problem som kan uppstå i det växelvisa boendet 

är något vi endast snuddat vid, och just kopplat till den dagliga omsorgen och det faktum att det 

förutsätts att vårdnadshavarna är överens, så är även det en intressant aspekt att titta närmare på.   
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Intervjuguide 

Innan vi påbörjar denna diskussion så vill vi tacka för att ni tar er tid att medverka och att vi kommer 

att spela in samtalet, transkribera det och omedelbart sedan radera det. Vi utlämnar inga namn eller i 

vilken kommun/stadsdel ni arbetar. Ni får avbryta deltagandet när som helst under intervjun.  

      

  1. - Vad är föräldraansvar i praktiken? 

x Finns det skillnader i det praktiska föräldraansvaret när barnet bor växelvis jämfört med när 

föräldrarna är samboende? 

x Har ni en klar bild av hur föräldraansvar bör se ut när barnet bor växelvist?  

x Hur ser ni på er roll när det kommer till separerade föräldrars ansvar för sina barn? 

 

2. Nu har vi två påhittade exempel på två olika familjesituationer och vi skulle vilja höra era tankar om 

själva föräldraansvaret och inte hur ni skulle göra vid en utredning.  

Illustrerande exempel:  

En man och en kvinna har varit separerade i ett år och har en gemensam dotter på 13 år som bor hos 

föräldrarna varannan vecka. Skilsmässan var väldigt konfliktfylld och föräldrarnas kontakt är 

begränsad till telefon. De har olika syn på gränssättning. Mamman är inte noga med när dottern 

kommer hem på kvällarna eller vilka kompisar hon umgås med. Pappan däremot vill ha större 

kontroll över dottern och anser att hennes umgängeskrets som består av äldre ungdomar har dåligt 

inflytande på henne. Pappan är även orolig över att dottern ligger efter i skolarbetet. Hon skulle 

behöva båda sina föräldrars hjälp. Mamman tycker att pappan överdriver och att hon har fullt upp 

med sitt eget liv och att det räcker gott om pappan hjälper med läxorna under hans veckor.   

x Vad får ni för tankar om ansvar? 

x Vad tänker ni om fördelning av ansvar mellan föräldrar?  

x När två föräldrar inte lever tillsammans, hur ser det praktiska ansvaret ut för den förälder som 

inte är med barnet? 

 

 



 
 

3. En kvinna och en man har ett gemensamt barn och har levt separerade i tre år. Barnet är 4 och bor 

växelvis hos sina föräldrar. Pappan missbrukade alkohol när de bodde tillsammans och då mamman 

var medberoende har detta gjort att hon även nu har svårt att släppa kontrollen. Mamman är väldigt 

orolig för hur pappan sköter barnet och att han har börjat dricka igen och när barnet är hos pappan 

ringer mamman flera gånger om dagen för att kontrollera vad de gör, vad de äter och om pappan 

låter sluddrig på rösten. Hon ringer pappan konstant och han upplever att de aldrig får vara ifred och 

att det stressar både honom och barnet. 

x Hur hanteras föräldrars oro? 

x Vad kan det få för konsekvenser för barnet? 
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Informationsbrev till deltagare i fokusgrupp 
 

Vi är tacksamma att ni vill medverka i vår studie som kommer att handla om perspektiv på 
föräldraansvar när barn bor växelvis hos sina föräldrar. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med 
olika aktörer som arbetar med familjer inom socialtjänsten. 

Det som framkommer i studien behandlas konfidentiellt samt anonymiseras. Deltagarnas namn, 
arbetsplats samt vilken kommun/stadsdel de är verksamma i kommer att avidentifieras och uttalanden 
kommer inte att kunna härledas till personen eller arbetsplatsen.  

Vi avser att spela in samtalet, direkt efter transkribera materialet och radera det. Det är endast 
undertecknade som kommer att lyssna på intervjun.  

Deltagarna får när som helst välja att avbryta medverkan i studien.  

Materialet används i vår c-uppsats som beräknas vara färdig vid denna termins slut. Den publiceras då 
i databasen Diva och blir således offentlig.  
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