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SAMMANFATTNING

En kvalitativ studie om konflikter mellan separerade föräldrar och samhällsförändringar som
har bidragit till att konflikter mellan dessa föräldrar har ökat. De frågeställningar som har an-
vänts är: Går det att urskilja några specifika målgrupper som nyttjar erbjudandet om samar-
betssamtal? Vilka orsaker kan det finnas till att föräldrar uppsöker hjälp i form av samarbets-
samtal? Finns det några specifika samhällsförändringar som har bidragit till att konflikter
mellan separerade föräldrar har ökat? En semistrukturerad intervjumetod har använts för att
intervjua familjerättsekreterare i deras roll som samtalsledare. Litteraturstudier har utförts om
samhällsutvecklingen. En narrativ analysmetod har använts för redovisning av resultatet. Re-
sultatet visar bl.a. att föräldrarna befinner sig i kris samt att föräldrarna tänker olika om vad
som är barns bästa efter separationen vilket kan leda till svårare konflikter. Resultatet visar
även att antalet småbarnsföräldrar i konflikt har ökat. Utvecklingen av gemensam vårdnad,
växelvis boende och jämställdhet är några samhällsförändringar som har bidragit till att öka
konflikter mellan separerade föräldrar. Slutsatsen visar på att individualismens inträde och
ökning i samhället är den främsta samhällsförändringen som har påverkat konflikterna mellan
separerade föräldrar.

Nyckelord: Samarbetssamtal, individualism, parenting, separation.
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ABSTRACT

A qualitative essey about conflicts between separated parents and changes in the society that
have contributed to increase the conflicts between these parents. The questions that have been
used are: Can it be done to discern any specific groups that use the offer of counseling? What
causes may exist to bring parents reach out for help in form of counseling? Are there any spe-
cific changes in society that have contributed to increase conflicts between separated parents?
A semistructured interview method has been used for interviewing familycourtsecretaries in
their role as counsellors in counseling. Litterature studies have been made about develop-
ments in the society. A narrative analysis method has been used for presenting the results. The
final result shows, for instance, that the parents are in crisis and that they have different opini-
ons regarding what is the best for the children after the separation and this can lead to more
serious conflicts. The result also shows that the number of separated parents with small child-
ren in conflict has increased. The development concerning joint custody, alternately living
with both parents and equality are a few changes in society that have contributed to increase
the conflicts between separated parents. Summary shows that the development of individua-
lismin society is the main change in society causing an increase of conflicts between these
parents.

Keywords: Samarbetssamtal, individualism, parenting, separation.



FÖRORD

Ett hjärtligt tack till min handledare Urban Karlsson som har ställt upp för mig under resans
gång. Ett stort tack även till familjerättssekreterarna för att ni gladeligen ställde upp för mig
med kort varsel, det värmde gott! Det är inte meningen att jag ska rabbla upp en massa män-
niskor här, men en till känner jag att jag gärna vill få dela med mig av. Kan ni gissa vem?

När jag har suttit och skrivit i tid och otid har jag bett min sjuåriga dotter om ursäkt för att
jag måste vara så tråkig. Som svar får jag höra:  “Mamma, du får inte säga att du är tråkig, jag
vet att du måste skriva”. Tack min älskade Aili!

Av Björn Ranelid: Min son fäktas mot världen

Du låg i din mammas hav. Alla mödrar på jorden bär två hjärtan som slår i ett
tempel. Mannen får aldrig erfara och lära känna blodet som rinner mellan fostret
och den havande kvinnan. Han lägger örat mot den mjuka kullen av hud och
lyssnar till den brusande fröjden där inne. Så lyder jämvikten mellan man och
kvinna. Han står inte över henne och är aldrig förmer. Den ena kan inte vara
utan den andre. Allt liv har sin begynnelse i detta par på jorden.

(Hämtat från http://www.barnpsyk.se/alska_barnet.shtml, 4 juni 2008).
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1. INLEDNING

Alla separationer och skilsmässor slutar inte lyckligt vilket kan leda till situationer som gör
det lätt att fastna i bitterhet och hat (Socialstyrelsen, 2006a). Socialstyrelsen (2000) menar att
många föräldrar i svår konflikt saknar tilltro till varandra och att det inte längre finns någon
ork hos dem att bry sig tillräckligt för att de ska kunna kommunicera sinsemellan. Vissa för-
äldrar har efter en längre tids separation fortfarande har svårt att hitta fungerande lösningar för
vårdnaden och umgänget (ibid.). För andra separerade föräldrar är det enligt Socialstyrelsen
(2000) svårt att överhuvudtaget kunna fatta några egna beslut om barnens framtid.

Det är helt i sin ordning att visa sig ledsen och förtvivlad när någon närstående har dött. Där-
emot är det ytterst opassande och tabubelagt om en sörjande skulle uttrycka ilska emot en avli-
den. Med separerandet är det faktiskt tvärtom. Att sörja någon som lämnat hem och familj kan
av den närmaste omgivningen betraktas som en fullständigt felaktig reaktion och den övergivne
uppmuntras till att börja hata eller tycka illa om den som varit så svekfull. “Mister du en så står
dig tusende åter”, har säkerligen många frånskilda fått höra som första hjälp. Vid dödsfall är det
inte kutym att man som tröst påvisar brister och svagheter hos den avlidne. Vid skilsmässor där-
emot är det inte alls ovanligt att vänner och bekanta i all välmening och som ett försök att trösta
drar fram negativa sidor hos den som lämnat relationen. Att det förhåller sig så kan resultera i
att människor som drabbas av dödsfall måste undantränga aggressiva impulser och vara entydigt
sörjande, medan de som förlorar relationen till en levande människa tvingas lägga lock på sor-
gen och ensidigt uttrycka ilska och bitterhet (Öberg & Öberg, 1978, s.42).

När stöd från anhöriga och vänner inte räcker till kan föräldrarna vända sig till socialtjänstens
familjerätt (Socialstyrelsen, 2006a). Socialstyrelsen (2007) uppger att det är av stor betydelse
att finna lösningar till samförstånd mellan föräldrar som befinner sig i tvister och konflikter,
det kan ske t.ex. genom frivilliga samarbetssamtal1 samt att avtal upprättas. Socialstyrelsen
(2003) menar att det inte endast är det faktum att föräldrarna befinner sig i samarbetssvårig-
heter och konflikter som leder dem till att delta i samarbetssamtal (ibid.). Enligt Socialstyrel-
sen (2003) kvarstår ett faktum, dessa föräldrar kan inte hantera svårigheterna på tu man hand.
Som regel är det föräldrar som har de mest komplicerade och konfliktfyllda situationer som
leder till tvister i domstolen (ibid.).

Likaväl som en skilsmässa tidigare förknippades med nederlag och social skam, är det risk att
man idag associerar separationen med lyckoförtecken och något som alla kan vara inställda på.
Ett slags trolöshetsfilosofi och ett konsumtionstänkande, som går ut på att se på relationer män-
niskor emellan som en förbrukningsvara. En slit-och-släng mentalitet som inte ger mycket för
begrepp som lojalitet och samhörighet. På samma sätt som vi låter bli att vara rädda om våra re-
surser uppmuntras människor i dagens samhälle att inte heller vårda eller vara aktsamma om
sina mänskliga relationer. Gnisslar det någonstans är det enklare att byta ut hela personen än att
försöka ta reda på felet. Vi behandlar varandra som vi behandlar våra prylar, kasserar istället för
återanvänder (Öberg & Öberg, 1978, s.137).

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställningar
Upprinnelsen till denna studie är att jag tillbringade min handledda studiepraktik vid en fa-
miljerättsenhet höstterminen 2007. Jag fick delta som observatör vid några samarbetssamtal
vilket har givit mig en inblick i förekommande konflikter mellan separerade föräldrar. I de
samtal som jag deltog i uppdagades bl.a. stora brister i kommunikationen mellan föräldrar,

                                                          
1 Samarbetssamtal  är strukturerade samtal med separerade föräldrar som är oeniga i frågor kring barnet. Samta-
len ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol (Socialstyrelsen,
2003).
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sårade känslor, irritation, frustration. Det uppdagades även att vissa föräldrar har olika tids-
perspektiv vilket kan skapa olika förutsättningar för hur de ser till barnens behov. Sociala
problem kan enligt Öberg och Öberg (1978) förvandlas till problem inom familjen eller indi-
vidproblem när det egentligen beror på missförhållanden i samhället:

Missförhållanden i samhällsstrukturen upplevs och tolkas som brister hos individen eller i rela-
tionen. Felet söks i familjen eller hos den man lever samman med istället för att man inser att
familjens problem beror på brister i samhällsplaneringen (Öberg & Öberg, 1978, s.27).

Mitt syfte är att undersöka vad som föranleder separerade föräldrar i konflikt att uppsöka fri-
villiga samarbetssamtal samt att undersöka om samhällsförändringarna har bidragit till att
konflikter mellan separerade föräldrar har ökat.  För att kunna uppfylla detta ska följande frå-
geställningar besvaras:

• Går det att urskilja några specifika målgrupper som nyttjar erbjudandet om samarbets-
samtal?

• Vilka orsaker kan det finnas till att föräldrar uppsöker hjälp i form av samarbetssamtal?

• Finns det några specifika samhällsförändringar som har bidragit till att konflikter mellan
separerade föräldrar har ökat?

Mina forskningsfrågor anser jag vara relevanta för socialt arbete eftersom de berör individer i
samhället som befinner sig i konflikt. Lindqvist och Nygren (2006) beskriver socialt arbete
enligt följande;

Ett vanligt sätt att karaktärisera socialt arbete är att säga att det bedrivs i skärnings-
punkten mellan individ och samhälle och att det riktas mot situationer som är proble-
matiska för enskilda individer, grupper eller ibland för samhället som helhet (a.a., s.94).
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2. METOD

Av hänsyn till mitt syfte och vilka frågor jag är intresserad av föll det sig naturligt för mig att
välja en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Silverman (2005) är fördelen med att välja en
kvalitativ undersökningsmetod att man har möjligheten att kunna ställa frågor som Hur? Vad?
När? Silverman ger förslag på att vi som gör en kvalitativ studie ska sätta upp en lapp vid vår
dator med följande motto: “the point of qualitative research is to say a lot about little”(a.a.
s.349).

2.1 Metodbeskrivning
När man använder sig av en kvalitativ forskningsmetod kan man enligt Marlow (2000) välja
att utföra intervjuer för att samla in empiriska fakta för att få en djupare förståelse i det man
undersöker. Mitt val av att intervjua familjerättssekreterare grundar sig i deras roll som sam-
talsledare i samarbetssamtal. Mina informanter har god erfarenhet och kunskap om vad som
föranleder separerade föräldrar i konflikt att uppsöka frivilliga samarbetssamtal samt att de
möter flertalet separerade föräldrar som befinner sig i konflikt och har samarbetssvårigheter
kring barnen.

Enligt Marlow (2000) har intervjuer generellt sett en positiv effekt på svarsfrekvensen.
Mitt val av att intervjua familjerättssekretare baseras på deras tillgänglighet. Att använda sig
av semistrukturerade intervjuer ger enligt Marlow (2000) mera frihet att kunna improvisera
med frågorna samtidigt som en intervjumall används. Jag valde att använda mig av semi-
strukturerade intervjuer vilket även tillåter mig att vara mera spontan och impulsiv med mina
frågeställningar (ibid.). Enligt Angelöw och Jonsson (2000) kan frågeställningarna ställas i
den ordning som jag själv väljer och att de även kan ställas efter mina egna frågeformulering-
ar. Jag har använt mig av en intervjumall med färdigställda och öppna frågor vilket innebär att
jag inte har gett svarsalternativ och jag har därmed lämnat över till familjerättssekreterarna att
skapa svaren. Ett resultat av att göra så är enligt Marlow (2000) att det leder till att de svar
som ges reflekterar samtalsledarnas perspektiv på ett mera passande sätt. Angelöw och Jons-
son (2000) menar att en effekt av att använda sig av en semistrukturerade intervjumetod är att
svaren kan skilja sig från intervju till intervju.

När det gäller intervjuer menar Marlow (2000) att det är viktigt att komma att vi alla svarar
olika till olika människor beroende på hur vi blir bemötta. Svaren på intervjuarens frågor kan
influeras av flera olika faktorer bl.a. beroende på vilken miljö intervjuerna utförs, på vilket
sätt intervjuaren pratar, intervjuarens ålder, klädsel osv. (se vidare Marlow, 2000, s.159).
Mina utförda intervjuer kan ha influerats av att jag har tillbringat en längre tid vid familje-
rättsenheten vilket kan ha påverkat svaren på mina frågeställningar. Jag som intervjuare kan
även ha påverkat informanterna och deras svar. Det här kan leda till brister i min studie och
Marlow (2000) menar att vi bör vara medveten om att detta kan leda till begränsningar och
det här kan även äventyra objektiviteten i min valda datainsamlingsmetod. Marlow menar
dock att det här inte per automatik behöver betyda att det endast leder till problem då ett igen-
kännande även kan förbättra kvalitén på data och leda till att data skapas. Jag och familjerätts-
sekreterarna vet att det förekommer en relation mellan oss vilket i sig även kan bidra till att
skapa viktig information.

2.2 Litteraturanskaffning
Jag har sökt litteratur via sökordet samarbetssamtal. Via källhänvisningarna i dessa fick jag
kännedom om andra källor som har kommit till användning. Denna sökning med ett specifikt
sökord resulterade till kännedom om flertalet varierande ursprungskällor. Internationella ar-
tiklar och forskning sökte jag via artikelsök med sökordet individualism och databasen
Elin@orebro med sökorden:  parenting, separation.
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2.3 Urvalsförfarande
Mitt urval av vilka familjerättssekreterare som jag har valt att ha som informanter grundar sig
i att jag önskade ta del av olika perspektiv för att undersöka om eventuella skillnader i svaren
sett till deras erfarenheter i rollen som samtalsledare. De fyra aktuella informanterna är inde-
lade enligt följande  kategorisering:

• En familjerättssekreterare som har arbetat som samtalsledare sedan 2007.
• En familjerättssekreterare som har arbetat som samtalsledare sedan 2003.
• En familjerättssekreterare som har arbetat som samtalsledare sedan år 2000.
• En familjerättssekreterare som har arbetat som samtalsledare i 20 år

2.4 Avgränsning
Jag har valt att endast intervjua familjerättssekretare i en mellansvensk kommun. Att undersö-
ka föräldrarnas perspektiv var inte aktuellt, ej heller att fördjupa mig i deras problematik. Jag
har i min studie fokuserat mest på det som har påverkat parbildning och relationen mellan
föräldrar. Till viss del berörs relationen mellan föräldrar och barn.

2.5 Tillvägagångssätt
Jag kontaktade familjerättssekreterarna via telefon. Jag uppgav mitt syfte samt anledningen
till att jag har valt att intervjua familjerättsekreterare. Samtliga var tillmötesgående och gav
positiv respons vilket resulterade i fyra intervjuer utförda vid deras arbetsplats. Litteraturen
inspirerade mig till få uppslag på frågor. Jag använde mig av bandspelare och mikrofon samt
att jag även hade penna och papper tillhands om jag behövde göra anteckningar eller få upp-
slag om nya frågor. Intervjuerna pågick mellan 45 – 60 minuter. En fördel med att använda
bandspelare har varit att jag inte har behövt att koncentrera mig på att föra anteckningar under
intervjuerna.

Jag bad familjerättssekreterarna att läsa igenom resultatet för att de skulle kunna komma
med korrigeringar om de misstyckte till någonting av det som jag har skrivit. Tyvärr så var tre
av dem som jag hade intervjuat på semester. Viktigast för mig var att dels få bekräftelse på att
resultatet uppfattas som korrekt och inte missvisande samt vetskap om någon av dem kan
identifieras. Litteraturstudier har utförts om samhällsutvecklingen.

2.5.1 Etiska överväganden
Inför själva intervjutillfället talade jag om för familjerättssekreterarna att jag önskade spela in
samtalen för att underlätta mitt arbete. Jag informerade samtliga att informationen som ges
kommer att vara konfidentiell vilket enligt Marlow (2000) innebär att endast undersökaren vet
informanternas identitet men försäkrar att inte avslöja den. Marlow (2000) menar dock att det
kan vara lite kritiskt vid intervjuer eftersom anonymitet är omöjligt att försäkra. Jag försäkra-
de samtliga att ingen annan kommer att få ta del av vad som sägs på bandet samt att jag sedan
kommer att radera det. Att följa tystnadsplikten om vad som framkommer inom familjerätts-
gruppens yrkesområde har jag sedan tidigare undertecknat. Alla gav sitt medgivande och två
av familjerättssekreterarna sa att de inte behöver vara anonyma. Enligt Akademikerförbundet
SSR (2006) finns etiska normer att följa inom det sociala arbetet. För oss gäller att vi bl.a. ska
visa respekt för varje människas integritet, självbestämmande, värdighet och frihet. Jag fatta-
de beslutet att inte avslöja namnet på någon av dem med hänsyn till de andra två. För att av-
identifiera samtliga har jag valt att använda mig av olika versaler för envar: A, B, C och D.
Det har visat sig vara en stor fördel med att samtalsledarna fick vetskap om att ingen annan
kommer att lyssna på banden vilket enligt mig bidrog till att intervjuerna skedde mera öppen-
hjärtligt utan behov att vakta tungan.
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2.6 Källkritik
I min litteraturgenomgång av flertalet böcker har jag funnit att författarna ofta hänvisar till
samma källreferenser, bl.a. Hydén och Hydén, Beck, Beck och Beck-Gernsheim, Bäcklund-
Wiklund, Giddens samt Öberg och Öberg. Eftersom flertalet författare refererar till dessa, det
uppges dock varierande årtal och titlar, anser jag dem vara mycket relevanta och tillförlitliga.

Jag gjort ett medvetet val att inte söka efter den forskning som Socialstyrelsen (2000) och
Hydén & Hydén (2002) refererar till. Min anledning till detta är att de båda har varit delaktiga
aktörer i utförandet av den aktuella forskningen samt att de i respektive litteratur använder sig
av sitt eget material vilket framkom i deras egen forskning. Därmed anser jag att Socialstyrel-
sens och Hydéns & Hydéns litteratur har stor trovärdighet och kan användas som källreferen-
ser.

Jag har även använt mig av en sekundär källa som förekommer i Payne (2002), Ruddock
(1969), jag gjorde dock ett försök att söka efter den aktuella litteraturen men jag lyckades inte
hitta den. Det gäller dock endast en åsikt som Ruddock har om att använda rollteorin. När det
gäller mina internationella sökningar har jag inte lyckats hitta några som har direkt koppling
till samarbetssamtal vid familjerättsenheten. Jag sökte via flertalet ord, exempelvis; co-
parenting, interparental conflicts, family court, consiliation, counseling, custody and visita-
tion disputes, divorce, mediators, parent coordinator.

2.7 Bearbetning av data och analysförfarande
Silverman (2005) anser att det finns fördelar med att utföra transkriberingar av bandinspelat
material vilket resulterar i att materialet blir lättare att analysera. Mina empiriska fakta som
inhämtats från mina samtliga utförda intervjuer har jag transkriberat ordagrant samtidigt som
jag har gjort s.k. råtranskribering vilket innebär att icke relevant material har gallrats bort.
Silverman (2005) menar att transkriberingar kan förbättras kontinuerligt samtidigt som man
inte behöver vara bunden till den första transkriberingen. Det underlättar även betydligt när
man vill inspektera olika sekvenser av yttranden (ibid.). För att underlätta överskådligheten i
det som uppdagats i mina utförda intervjuer har jag sedan kategoriserat under olika huvudru-
briker och underrubriker. En narrativ analysmetod har använts för redovisning av resultatet.

2.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Reliabilitet syftar enligt Thurén (1991) till att tillförlitligheten i mätningar de bör vara korrekt
gjorda.  Marlow (2000) menar att någon annan ska kunna utföra samma undersökning på ex-
akt samma sätt som den ursprungliga har utförts och leda fram till samma reslutat. Om de nya
resultaten samstämmer med det ursprungliga resultatet ska enligt Marlow (2000) hög reliabi-
litet råda. Rimligtvis borde resultat från upprepade undersökningar visa på likvärdiga resultat
som mina ursprungliga resultat. Jag förmodar att resultaten samstämmer mer än vad de skulle
avvika eftersom intervjuerna med familjerättssekreterarna berör deras dagliga arbete. Samti-
digt är den mänskliga faktorn intet att förglömma. Edvardsson (2003) nämner att det finns
samlad forskning som visar på att hela meningar och replikväxlingar inte går att minnas orda-
grant. Edvardsson menar att vi i bästa fall kan minnas kortare fraser eller enstaka ord orda-
grant samt att vi även kan minnas teman som har ingått i ett samtal.

Validitet reflekterar enligt Marlow (2000) till vilken utsträckning forskaren har undersökt
det som forskaren hade som avsikt att undersöka. Thurén (1991) menar att forskaren inte ska
ha undersökt någonting annat utöver syftet med studien. Enligt Silverman (2005) är validitet
ett annat ord för sanning. Jag anser att jag endast har undersökt det som jag hade för avsikt att
undersöka och inte någonting utöver mitt syfte med studien. Jag har haft ärliga avsikter med
min undersökning. Silverman (2005) menar dock att forskaren inte kan göra anspråk på att en
undersökning är välgrundad när bara ett fåtal exemplariska exempel är redovisade, ej heller
när kriterier eller avsikten har varit att inkludera säkra exempel och utesluta andra samt när
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ursprungsformen av materialet är otillgängligt. Jag har endast intervjuat fyra tillgängliga
samtalsledare, jag har inte intervjuat separerade föräldrar som befinner sig i konflikt samt att
bandinspelningarna är raderade enligt överenskommelse.

Generaliserbarhet avser enligt Marlow (2000) att forskaren ska kunna generalisera resul-
tatet av undersökningen till en så stor grupp som möjligt. Resultatet går enligt Marlow att
generalisera om det går att applicera resultatet till andra grupper hellre än bara specifikt till
dem som ingår i den egna undersökningen (ibid.). Generaliseringsfel uppstår enligt Edvards-
son (2003) när ett resultat ska generaliseras endast utifrån fåtal uppgifter och att generalise-
ringsfel även bl.a. beror på färre iakttagelser. Marlow (2000) menar även att resultatet går att
generaliseras om subjekten som har studerats är representativa för den grupp som forskaren
vill generalisera till. Edvardsson (2003) uppger att representativitetsfel uppstår när forskaren
försöker utgå från att en individ som tillhör kategorin även har de egenskaper som hela den
övriga kategorin har. När forskaren sedan antar att individen är representativ för hela katego-
rin uppstår representativitetsfel. Av detta framgår att mitt reslutat, statistiskt sett, inte går att
generalisera. Min undersökning är baserad på tillgänglighet och inte kvantitet. Enligt Kvalé
(1997) innebär en analytisk generalisering att forskaren kan se motsvarande mönster i en lik-
artad situation. Visst är det då troligt att separerade föräldrar i konflikt söker frivilliga samar-
betssamtal oavsett var de Sverige.

2.9 Forskningsetik
Empiriska resultat ska enligt Vetenskapsrådet (2005) redovisas på ett sätt som gör det smidigt
att kunna kontrollera studien eller att prova reproducerbarheten. Jag anser att min studie
genomgående har en tydlig redovisning vilket borde kunna bidra till att kunna reproducera
den. Vetenskapsrådet menar att det hör till god forskningssed att resultatet tolkas i samband
till tidigare forskningsresultat samt att även andra forskares resultat används som relevant
citat. Detta har enligt mig uppfyllts i min studie. Om författaren enligt Vetenskapsrådet aktivt
diskuterar sitt resultat tyder det på god vetenskaplig framställning. Jag anser att jag för en
aktiv diskussion. Forskningsrådet menar att forskaren även ska redovisa oönskade resultat.
Jag har inte undanhållit något av det som sagts i intervjuerna p.g.a. att det skulle kunna anses
vara anstötligt för någon annan. Enligt Vetenskapsrådet kräver forskningstraditioner minst en
diskussion kring tänkbara felkällor samt förhållanden som kan påverka resultatets hållbarhet.
Till viss del har detta uppfyllts av mig. Jag har även breddat perspektivet till andra alternativa
synsätt vilket Vetenskapsrådet rekommenderar. Vetenskapsrådet rekommenderar även att en
felanalys ska framgå klart och tydligt. Detta förkommer bristfälligt i min studie.



- 10 -

3. FORSKNINGSÖVERSIKT
Mina valda forskningar handlar om förekommande konflikter mellan separerade föräldrar
samt en relevant samhällsutveckling. Dessa forskningar kan därav sammankopplas med mina
frågeställningar

3.1  Nationell forskning om vårdnadstvister
Rejmer (2003) har i sin avhandling Vårdnadstvister bland annat gjort en undersökning om
vilka föräldrar som hamnar i vårdnadstvister. Rejmer har funnit att majoriteten av dessa för-
äldrapar hade bildat familj ganska omgående. Redan efter den första tiden när de hade börjat
lära känna varandra var de snabba att flytta ihop och redan i ett tidigt skede skaffat barn till-
sammans vilket även resulterade i att de inom en 3 årsperiod separerade (ibid.). Enligt Statis-
tiska Centralbyrån (1995) är detta ett vanligt förekommande mönster hos dem som separerar
och förklaringen till detta är att det vanligtvis beror på att föräldrarna inte hade lärt känna var-
andra ordentligt i parförhållandet och under inledningen till familjebildningen. Detta anser
Statistiska Centralbyrån även vara den bidragande orsaken till föräldrarnas val att separera
eftersom de redan inom kort upptäckte att de inte alls passande ihop (ibid.). Rejmers under-
sökning visar även på att föräldrarna har varit utsatta både ekonomiskt och socialt samt att
flertalet av dessa föräldrar även befann sig i minst två samtida krisfaser. Detta kan enligt
Rejmer (2003) visa att det vanligtvis är flera kriser/orsaker som ligger till grund för att en
vårdnadstvist börjar utvecklas. Även Öberg och Öberg2 (2006) har kommit fram till att det
oftast rör sig om kriser när det uppstår relationsproblem mellan föräldrar.

I ett av deras tidigare forskningsprojekt3 ingick par som hade akuta relationsproblem. I de-
ras undersökning ingick femton familjer som stod inför utredning i domstol. Öberg och Öberg
(2006) har kunnat urskilja vårdnadskonflikten som ett krisstillstånd och detta har bidragit till
att författarna har fått insikt i vilka okontrollerade och starka känslor som kan medfölja en
separation. Öberg och Öberg har funnit att föräldrar bl.a. har känt sig ratade, sårade, oälskade,
skuldtyngda och besvikna. I grund och botten rörde det sig om olösta konflikter mellan kvin-
nan och mannen och att alla olika reaktioner var uttryck för en livskris (ibid.). Enligt Öberg
och Öberg (2006) framkom det att det egentligen inte rörde sig om att föräldrarna var osams
och oense om vårdnadsformen som rådde, däremot var orsaken att föräldrarna hade känt sig
hotade i sin fortsatta roll som förälder. Tvisterna rörde sig mer om att föräldrarna ville ha fort-
satt medbestämmanderätt och umgängesrätt (ibid.). Om nuvarande lagstiftning hade varit ak-
tuell på den tiden tror Öberg och Öberg (2006) att dessa föräldrar skulle lösa vårdnadskon-
flikten med att välja gemensam vårdnad och troligen även växelvis boende.

3.2 Nationell forskning om samarbetssamtal
Denna forskning handlar om separerade föräldrar som uppsökte familjrättsenheten för samar-
betssamtal i en medelstor stad i Sverige (Socialstyrelsen, 2000; för en utförligare redovisning
av denna undersökning se Hydén & Hydén, 2002, s.107ff).

Enligt Socialstyrelsen (2000) hade föräldrarna sökt sig till familjerättsenheten på eget initi-
ativ och flertalet av de separerade föräldrarna hade gemensam vårdnad. När de hade ansökt
om samarbetssamtalen hade föräldrarna uppgett problem med att de inte kunde samarbeta och
därmed inte kunde komma överens (ibid.). Föräldrarna var i varierande åldersgrupper samt att
de flesta föräldrarna var av svenskt ursprung och det var färre utländska föräldrar än i kom-

                                                          
2 Öberg och Öberg har flera års erfarenhet av att arbeta med föräldrar och barn som genomgår skilsmässor. De
båda arbetare tillsammans som både författare, forskare och familjeterapeuter.
3 Forskningsprojektet ”Kristerapi som alternativ till vårdandutredningar” som de startade i början av 1970-talet
(Öberg & Öberg, 2006).
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munen för övrigt. Föräldrarna hade varierande yrkestillhörigheter; facklärda och icke facklär-
da arbetare, tjänstemän, studerande och arbetslösa (Socialstyrelsen, 2000). Den största ande-
len barn som berördes av föräldrarnas separationer befann sig i åldersgruppen 1-6 år och den
näst största gruppen var åldern 7-12 år (ibid.). Problem som har framkommit berör enligt So-
cialstyrelsen bl.a. annat boende, önskan om ökat umgänge, oro för barnens välmående hos den
andre, ansvarsfrågor och samarbete. Föräldrar hade även haft förändrade levnadsförhållande,
utdragna tvister samt skilsmässokris (ibid.). De samhällsförändringar som har uppmärksam-
mats är bl.a. att föräldrabalkens successiva förändringar har resulterat i att gemensam vårdnad
har blivit normgivande (Socialstyrelsen, 2000). Enligt Socialstyrelsen är gemensam vårdnad
den vanligast förekommande vårdnadsformen i Sverige oavsett om föräldrarna är sambo,
skilda eller gifta. Enligt Socialstyrelsen skulle lagstiftningen kunna tolkas som att föräldrar
bara har ansvar för sina barn och inte innehar någon rätt till sina barn.

Park (2005) har gjort en fördjupad undersökning om samarbetssamtal där hon även har inter-
vjuat två samtalsledare för att ta del av deras yrkeserfarenheter. Park har valt bort att inklude-
ra föräldrar med utländsk härkomst i hennes undersökning eftersom det enligt henne skulle
krävas mera arbete att använda tolk. Detta kan vara en bidragande orsak till att samtalsledarna
inte överhuvudtaget nämner invandrare. För övrigt framgår inga specifika målgrupper som
går att urskilja hos de föräldrar som deltar i samarbetssamtalen (Park, 2005). Däremot hade
det varit en period när det har varit mycket vanligt att föräldrarna med väldigt små barn sepa-
rerade, småbarnsföräldrar (ibid.). Frågor om umgänge och boende var vanligast (ibid.). Det
som uppdagas i samarbetssamtalen berör bl.a. ansvars- och ekonomifrågor, oro om barnets
hälsa och välmående, önskan om ökat umgänge, brister hos den andre föräldern, nya partners
(se Park, 2005, s.16,18f, 34). Samtalsledarna har uppmärksammat vissa samhällsförändringar:

Föräldrar som har separerat brukar ibland prata om “barnfri tid”, helst om föräldern har träffat
en annan partner. Barnfri tid under en längre period är ju inte så vanligt när föräldrarna lever
tillsammans, så det är ju ett “nytt fenomen”(Park, 2005, s.16).

Samtalsledarna har även uppmärksammat att det är vanligare och mer förekommande att det
är fler separerade föräldrar som vill ha barnets/barnens boende växelvis fast de är mycket små
och då skulle behöva två dagis (ibid.).

3.3 Internationell forskning
Jessani och James (2006) har intervjuat en förlikningsman (mediator4) och en samordnare
(family coordinator) i deras undersökning om förekommande jämlikheter och skillnader mel-
lan dessa två yrkesroller. Ur deras undersökning har jag valt att se till de professionellas upp-
fattning om deras roller samt hur de uppfattar förekommande konflikter som uppstår mellan
separerade föräldrar.

Rollen som förlikningsman att vara en neutral tredje part, att främja en lösning genom att
hjälpa separerade föräldrar undersöka olika valmöjligheter och dess konsekvenser (Jessani &
James, 2006). I rollen som samordnare ingår att hjälpa separerade föräldrar som befinner sig i
konflikt att framgångsrikt genomföra en föräldraplan och göra “dag-för-dag” avgöranden
kring deras barn (ibid.). Enligt Jessani och James (2006) befinner sig det flesta av föräldrarna
som söker förlikningsmannen i en senare fas i separationsprocessen medan andra kommer i
samband med separationen för att tala om specifika frågor som t.ex. önskemål om ändring för
barnunderhåll eller umgängesschema. Separerade föräldrar vänder sig till samordnare efter att
de redan tidigare har genomgått varierande slag av konfliktlösningar (ibid.). Anledningen till
                                                          
4 Den nationella översättning av mediator är förlikningsman medan den internationella översättning blir freds-
mäklare (Collin & Bonnier, 1987, s. 240).
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att de återkommer är att de inte kan komma överens och konflikterna pågår kontinuerligt
kring barnen (ibid.). Karpf och Shatz (2005) har funnit att de flesta instanser räknar med att
separerade föräldrar som befinner sig i konflikt ska kunna kommunicera med varandra för
barnens skull fastän föräldrarna inte ens kan utstå med befinna sig i samma rum som den and-
re. Forskarna har funnit att det är en större utmaning för separerade föräldrar att kunna sche-
malägga deras umgänge med barnen än att de är indragna i kommunikationssvårigheter och
konflikter. Separerade föräldrar har enligt Karpf och Shatz även svårt att främja intresset för
barnets bästa och att de p.g.a. detta ofta uppsöker professionell hjälp. Under separationen kan
föräldrar enligt Karpf och Shatz förlora den kompletterande balansen som fanns i det tidigare
parförhållandet och känna sig pressade att förmodas ha förmågor och skyldigheter, vilket de
kan vara helt oförberedda på. Forskarna menar att frånvaron av en stark allians mellan föräld-
rarna kan kräva vidare utforskning in i föräldrarollerna.

Enligt Karpf och Shatz har många instanser uppmärksammat att det är vanligt förekom-
mande att separerade föräldrar är oförmögna att prioritera barnens behov. Det har enligt fors-
karna blivit mycket uppenbart att föräldrarna fokuserar på bestraffning av den andre, hämnd
eller ekonomiska problem trots att de har uthärdat flera månader, även längre perioder, av
konflikter och kaos. Av deras forskning framgår att de föräldrar som redan i det tidigare par-
förhållandet hade genomgående problem med att komma överens i föräldrafrågor kan finna
det svårt att skilja på frågor som gäller för parförhållande och frågor ämnade för föräldrarol-
len. Karpf och Shatz  (2005, s.9) skriver: “Från begynnelsen, behöver föräldrar påminnas om
att de ska älska sina barn mer än de må ogilla eller vara arga på varandra”.

3.3.1 Forskning om äktenskapets avtagande och individualismen
Lewis (2001) har forskat om äktenskapets “uppgång och fall” under 2000-talet samt individu-
alismens ökning i samhället. Om sin bok skriver hon följande:

This book began with a whish to interrogate the theses of a growing individualism that is often
assumed also to be selfish. Marriage and the marriage system have changed and there is a real
basis for the debate about the implications and the causes. But it is a big jump to conclude that
we are selfish, or that men have become more selfish in their willingness to leave their families,
or that women have become selfish in the pursuit of work outside the home (Lewis, 2001, s. 3f).

Lewis anser att det har riktats stor uppmärksamhet på vilka möjliga samhällsförändringar som
har påverkat familjeförändringar. Forskaren syftar till att den mest radikala förklaringen är
den ökade individualismen i termer av både idéer och beteende, som sannolikt minskat hängi-
venheten i intima relationer. Det framkommer att det även finns en akademisk support från
flera olika håll som stöd för idén om att den ökade individualism är en huvudförklaring för
familjförändringar (ibid.). Det själviska individualistiska beteende som beskylls för att ha re-
sulterat i utplåningen av äktenskap och det traditionella familjemönstret anses enligt Lewis att
ha proklamerat sig själv på en mängd olika sätt. Både kvinnor och män har bl.a. anklagats av
politiker samt att den mest frekventa åberopade orsaken till familjeförändring är ökningen av
kvinnors anställningar (ibid.). Lewis har funnit att det i början av den första delen av seklet
även hade riktats lika mycket uppmärksamhet på männens beteende i familjer. Pappans plikt
som bl.a. försörjare var ett argument för en viktig fadersrollsmodell för barnen. Enligt forska-
ren är det många kommentatorer som dessutom tror att staten har försämrat situationen genom
att ha uppmuntrat och tillåtit ett själviskt individualistiskt beteende, på mäns och kvinnors
bekostnad. Dessutom uppges att det inte anses vara troligt att den autonoma individen ska
kunna engagera sig till fullo varken med samhället eller familjen (ibid.). Lewis anser att dis-
kussionen kring individualismen är ganska svag med dess fokusering på den individuella ni-
vån med tillhörande ändring av beteende och mentaliteter som orsak till familjeförändringar.
Forskaren menar att den själviska individualismen är tagen som ett offentligt tillkännagivande
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för beteendeförändringar såsom kvinnornas utökade deltagande på arbetsmarknaden eller
mannens s.k. flykt från familjen. Ett sådant beteende uppges behöva en närmare granskning
samtidigt som det även finns ett behov av förståelse (ibid.). Lewis anser att den sociala för-
ändringen måste ses i en vidare kontext som inkluderar normer, värderingar, strukturer och
institutioner.

3.4 Samhällsutvecklingen
Det har länge tvistats om huruvida det är människorna själva som skapar problem eller om
enskilda individers problem skapas av samhällsförhållanden (Elmer, Blomberg, Harrysson &
Petersson, 2000). Vi kan börja med att se tillbaks till mitten av 1970-talet som enligt Ahrne,
Roman och Franzén (2003) var början till att det svenska samhället fortgående skakas av eko-
nomisk och politisk turbulens på grundval av den otakt som infann sig då. Ahrne m.fl. menar
att det tidigare trygga folkhemmet inte längre kunde förknippas med framtiden på ett tillför-
litligt sätt. Folkhemmet blev omodernt och ersattes med andra värden som ansågs vara vikti-
gare:

Framför allt blev en ny typ av individualism påtaglig. I den så kallade yuppienallen kombinera-
des individuell yrkesmässig framgång med utmanande konsumtion. Just kombinationen var det
nya. Blicken vändes inte längre mot framtiden utan mot nuet. Individualismen förmådde också
att ge vardagen ett nytt innehåll. Om en modern och större lägenhet, bil och TV på femtio- och
sextiotalen blivit viktiga för familjelivet, blev åttiotalets nyheter snarare viktigare för individen
(Ahrne m.fl., 2003, s.44; min kursivering).

Enligt Elliot och Lemert (2006) är individualismen hyllad i dagens samhälle medan den ge-
mensamma solidaritetens värde avtar alltmer. Författarna menar att vi numera alltid har en
möjlighet att både ändra vår färdriktning och att förändra oss för att vi ska kunna få det bättre
och för att vi ska kunna leva i harmoni. Enligt Elliot och Lemert är individualiseringen det
främsta drag som framträder i det senmoderna samhället. Författarna menar att den enskilda
individen ska komma främst gäller både för de relationer som människor har till varandra
likväl som för deras självuppfattning. Beck (1998) menar att det individualiserade samhället
ställer krav på individen att lära sig att se sig själv som mittpunkten för sina egna handlingar,
att utforma sitt eget liv, sin egen biografi, att planera och ansvara för sina relationer. Enligt
författaren ingår även att individen måste ha förmåga samt att uppnå självförverkligande.

Lundström (2005) menar att människor i dagens samhälle alltmer är hänvisade till att själ-
va ansvara för de egna livsprojekten, göra egna bedömningar samt att vara reflexiva. Enligt
Beck och Beck-Gernsheim (1995) förväntas med den individualistiska biografins betydelse att
alla kan uppdatera och optimera sina egna beslut och de tillhörande förväntningarna är enligt
författarna  att alla ska vara öppna för nya utmaningar, vetgiriga och villiga att lära. Beck och
Beck-Gernsheim (2002) menar att samhällsordningen i klass, stat, etnicitet i vår tidsålder
minskar i betydelse i samma anda som den traditionella familjens betydelse har gjort. Det som
enligt författarna anses vara mest kraftfullt och aktuellt i det moderna samhället är individua-
listiska prestationskrav och självförverkliganden. Beck och Beck-Gernsheim syftar till att den
centrala karaktären i vår tid är de som har lyckats med att skapa sina egna individuella identi-
teter, vilket bl.a. inkluderar utformandet av människan som eftersträvar att få vara författare
till sitt eget liv, det egna väljandet och det egna avgörandet.

3.4.1 Individualismens framtågande
Enligt Lundström (2005) har den ökade individualiseringen bidragit till att den tidigare kol-
lektiva sammanhållning om hur människor ska uppföra sig och tänka har minskat i betydelse.
Dessa värderingar spelar numera mindre roll. Författaren menar att samhällets snabba föränd-
ring är påtvingande för människor eftersom vi ständigt måste göra omvärderingar och ta ställ-
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ning till var vi alla står som individer och ständigt måste vara uppmärksamma på i vilken rikt-
ning vi vill gå. Ahrne m.fl. (2003) uppmärksammar förändringen i individualismen, och enligt
författarna så handlade den traditionellt sett om självförverkligande medan den idag handlar
om att bara få uppmärksamhet, att vara någon av betydelse och även erhålla känslan av att
vara utvald. Författarna menar att individer idag måste synas annars finns de inte. Enligt Ahr-
ne m.fl. (2003) har det med denna inställning medföljt att individer har fått ett mera akut be-
hov av att få bekräftelse samt en växande självosäkerhet eftersom det numera inte existerar
någon längre framförhållning. Författarna menar att oron ständigt finns närvarande i nuet.
Enligt Beck (1998) innehåller individualiseringens värdesystem samtidigt en ny etik som
bygger på principen att man har skyldigheter gentemot sig själv. Författaren menar att indivi-
den tidigare kunde skylla sina misstag på ödet, naturen eller Gud men att det numera har
övertagits av personliga misslyckanden i och med fokus på den enskilda individen.

3.4.2 Personliga relationer, sex och kärlek
För att leva som medborgare i västerländernas moderna samhälle gäller det att uppfylla kra-
ven att inneha förmågan att vara flexibel, självständig och individualistisk (Hydén & Hydén,
2002). Enligt Hydén och Hydén (2002) kan det verka vara motsägelsefullt att inleda ett par-
förhållande eftersom det i sig förutsätter att man ingår ett samgående. Giddens (1990) beskri-
ver olika miljöer av tillit och risk i den moderna kulturen och författaren ger exempel på en
tillitsfull miljö som består av personliga vänskapsrelationer eller relationer med sexuell inti-
mitet som metoder för att stabilisera sociala band. Enligt författaren är den motsatta riskmil-
jön hotet om att personlig meningslöshet ska tillämpas på självet (hotet som härstammar från
det reflexiva moderniteten). Förhållanden kan enligt Giddens (1990) liknas vid band som är
baserade på tillit där trohet inte är given på förhand, utan något som man arbetar på tillsam-
mans för att bygga upp detta. Författaren menar att övergången till moderna former av erotis-
ka förhållanden generellt sett associeras med formationen av en livssyn av romantisk kärlek
som även enligt författaren kan kallas “påverkande individualism”. Fromm (2003) nämner att
man i dagens samhälle kan märka att människor har blivit mera klarsynta och realistiska när
det gäller kärlek. Författaren menar att det numera inte är många som tror att sexuell attrak-
tion per automatik betyder kärlek och inte heller att lagarbete baserat på vänskap behöver be-
tyda kärlek. Enligt Fromm (2003) har denna nya inställning åsamkat större ärlighet och till
flera separationer. Att sedan påstå att kärlek och sex inte hör ihop kan enligt Knoll (2005)
verka uppseendeväckande:

Folk tror att de är kära när det har sex med någon, och ju bättre sex de har, desto kärare är
de…när det egentligen bara handlar om ens behov…Och jag tror det är därför att många kvin-
nor försätter sig i dessa situationer…(Nicole Dubois5 i Knoll, 2005, s.177).

Ovannämnda situationer syftar enligt Knoll till relationer som belastas med tillskrivna roller
och rollförväntningar som de inte klarar av att handskas med. Knoll (2005) menar att det finns
förutfattade förväntningar om att erotisk attraktion ska inkludera samhörighet, tillgivenhet
som ska vara ömsesidig samt åtagande av sociala roller. Författaren menar att det inte är så
konstigt att par glider in i familjeroller i förtid om de har sådana vilseledande förväntningar.
Beck och Beck-Gernsheim (1995) skriver om att befrielsen från traditionella normer och reg-
ler har bidragit till att kvinnor och män numera kan söka efter “deras egna liv”, med drivkraf-
ten att söka efter nära relationer som inkluderar lycka eftersom andra sociala band i dagens
samhälle kan uppfattas som opålitliga eller svaga. Att dela sina innersta känslor är inte ett
primärt behov enligt författarna, behovet växer ju mer individuella vi alla blir och hur pass vi

                                                          
5 Knoll lärde känna henne i början av 1990-talet då hon ingick i hans dåtida studie. Hon har fått ett fingerat namn
och Knoll har valt att presentera hennes berättelse i presens i denna  litteratur (se vidare Knoll, 2005, s.176ff).
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kan uppmärksamma de förluster som individualismen omfattar. Hydén och Hydén (2002)
menar att denna nya inställning förorsakar separationer mellan kvinnor och män, men förfat-
tarna nämner även att det kan tyckas vara motsägelsefullt eftersom förändringen även anses
bidra till att människor närmar sig vararandra. Enligt författarna har denna effekt uppstått dels
p.g.a. att den gamla traditionen med tillhörande normer och regler inte längre är bruklig, och
dels p.g.a. att individualitet har kommit att bli något som ständigt kräver erövringar och detta
har resulterat i att det har blivit åtråvärt med nära relationer. Denna uppfattning delas av Beck
och Beck-Gernsheim (1995) som menar att individualismen har påverkat män och kvinnor.

3.4.3 Välfärdsstaten
Enligt Beck och Beck-Gernsheim (2002) började ett nytt skede i historien angående familjen
och individualiseringen med en gradvis utveckling av välfärsstaten. Bäcklund-Wiklund och
Bergsten (1997) anser att välfärdstaten i Sverige generellt sett har inriktats på rättigheter som
är individuella vilket bl.a. annat har bidragit till att underlätta arbetsvillkoren för kvinnor.
Öberg och Öberg (1978) räknar upp några socialpolitiska åtgärder som har införts för att bidra
till att ekonomiska och sociala problem inte per automatik ska uppstå när en familj splittras.
Som exempel på aktuella åtgärder ger författarna bl.a. hyresbidrag, förtur till daghemsplatser
och bidragsförskott vilka ses som försök från samhället sida som hjälp till ensamstående med
barn. Plantin (2003) nämner att välfärdsstatens socialpolitik även har skapat bättre möjligheter
för att kunna balansera familjeliv och arbetsliv vilket även har bidragit till att männen har fått
större utrymme för att delta mera i familjens vardagsliv. Pappor har enligt Johansson (2003)
blivit mera synliga i samhället, de har blivit mera delaktiga och engagerar sig mera i sina
barn. Plantin (2003) uppger att förväntningarna på faderskapet under de senaste åren har för-
ändrats i termer av jämställdhet och omsorg och detta har resulterat i att det numera finns ett
starkare stöd för männens utveckling av föräldrarollen. Författaren menar att det innebär att
pappans individuella omständigheter skapar utsikter för omväxlande termer i faderskapet ef-
tersom varje man skapar föräldrarollen i relation till den egna livssituationen och unika lev-
nadshistoria. Öberg och Öberg (1978) menar att pappor även ställs inför större krav att de ska
vara mera aktiva i omsorgsansvaret för barnen och även dela ansvaret för hemmet.

3.4.4 Barn och familj
Bäcklund-Wiklund och Bergsten (1997) menar att omsorgen för barnen har delats av väl-
färdsstaten för att stötta familjen. Enligt författarna har välfärdens syfte med stödet har bl.a.
varit att det ska finnas likvärdiga förutsättningar för enskilda individers autonomi. Om vi en-
ligt Bäcklund-Wiklund och Bergsten (1997) ser till möjligheternas ökning har välfärdsstatens
fokus till stor del varit inriktad på politiken och arbetsmarknaden för att på detta sätt stärka
kvinnans roll i familjen. Författarna menar att det är en radikal förändring om vi ser tillbaks
på det traditionella familjemönstret där kvinnornas främsta uppgift var att vårda hem och fa-
milj.  I detta samhälle som enligt Hydén och Hydén (2002) av sina medborgare kräver flexibi-
litet och rörlighet har den traditionella kärnfamiljen blivit alltmer omodernt och opassande.
Lundström (2005) menar att tidigare rekommenderades den traditionella kärnfamiljen, som
även sågs som den självklara, som den enda tänkbara familjeformen. I dagens samhälle kan vi
se att det har vuxit fram flertalet olika familjekonstellationer bl.a. ensamstående föräldrar,
samboförhållanden, ombildade familjer, delad vårdnad (se vidare Ahrne m.fl., 2003;  Hydén
& Hydén, 2002; Lundström, 2005).

Enligt Plantin (2003) har könsteorin utvecklats under de senaste åren vilket enligt författa-
ren har bidragit till att det idag finns bättre möjligheter till förståelse för att man inte på för-
hand kan avgöra föräldraskap och kön. I beaktandet måste man enligt författaren ta med att
människor påverkas och formas i vardagslivet av flertalet varierande omständigheter. Öberg
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och Öberg (1978) menar att funktionen för familjen är inte längre densamma som tidigare och
idag ser många hemmet som bara en sovplats.

Knoll (2005) anser att den utvecklade och tilltagande individualiseringen trots allt förorsa-
kar nya problem för kvinnor och män. Författaren menar att deras behov av varandra och att
de har skyldigheter att ta hand om barn står i kontrast till arbetsmarknadens krav om flexibi-
litet och rörlighet. Enligt Knoll (2005) skapar senmodernitetens6 krav och påfrestningar svå-
righeter för kvinnor och män att kunna finna lämpliga lösningar som överensstämmer mellan
individualismens strävan efter självständighet och längtan efter samhörighet och trygghet.

Ett resultat av att vi har lämnat de traditionella familjemönstren är enligt Hydén och Hydén
(2002) att barnafödande för föräldrar numera har blivit en genomgripande process i och med
skapandet av föräldraidentiteten och förändringarna i föräldraidentiteten. Enligt författarna
bidrar detta till att man skulle kunna  beskriva föräldraskapet som ett projekt med individua-
listisk karaktär (se vidare Hydén & Hydén, 2002, s.32). I dagens samhälle med den utökade
individualiseringen blir relationen mellan barn och föräldrar den enda relationen som inte är
utbytbar, den enda relationen som inte går att byta ut till en ny partner (se Beck,1998; Beck &
Beck-Gernsheim, 1995; Lundström, 2005; Hydén & Hydén, 2002).

                                                          
6 För att kunna skilja nutiden från den modernitet som sammankopplas med industrialismen används ibland be-
greppet senmodernitet (Lundström, 2005).



- 17 -

4. TOLKNINGSRAM

Jag anser att både lag och rollteori går att sammankopplas med mina frågeställningar. Att se-
parerade föräldrar i konflikt vänder sig till familjerättsenheten för samarbetssamtal tyder på
att lagtexten är relevant. Rollteorin är relevant p.g.a. att våra roller är en del av samhällslivet
och vi influeras av samhället. Vi införlivas i samhällets värderingar och normer. Våra roller
påverkas även av olika förväntningar, osäkerhet och konflikter. Vi influeras, påverkas och
förändras kontinuerligt i det sociala samspelet som existerar i samhällslivet.

4.1  Familjelagstiftning
Enligt Bäcklund-Wiklund och Bergsten (1997) uttrycks den nutida oklara innebörden av be-
greppet familj även i familjelagstiftningen. Författarna menar att familjen tidigare sågs som en
enhet men numera framträder individer som autonoma och jämställda. Om vi enligt Bäck-
lund-Wiklund och Bergsten ser till den svenska familjelagstiftning ur ett internationellt per-
spektiv framhävs att skyldigheter och rättigheter gäller individer och inte familjen som helhet
vilket tyder på att lagen är kraftigt individualiserad. Enligt Beck och Beck-Gernsheim (2002)
gäller välfärdens juridiska normer endast för individer som förmånsmottagare och därav ge-
nomdrivs regeln om att människor ska organisera alltmer av deras egna liv. Enligt Bäcklund-
Wiklund och Bergsten (1997) överensstämmer inte alltid enskilda individers eller familjernas
villkor och önskemål med de politiska ramarna som anges. Författarna menar att de politiska
förhandlingarna kan leda fram till beslut som krockar med de föreställningar som föräldrar,
kvinnor och män, har om sig själva.

Enligt Socialstyrelsen (2003) avspeglas samhällsutveckling i lagstiftningen på varierande
sätt som, tillsammans med nya kunskaper om barns behov, har föranlett reformeringar i den
svenska lagstiftningen som rör barn och familj. Pappamånaderna i föräldrapenningen ges som
ett exempel på ändringar i syfte att underlätta och ge ökade möjligheter för att pappornas an-
svartagande för barnen ska öka (ibid.). Ännu ett syfte har varit att förstärka separerade föräld-
rars gemensamma ansvar för barnen, där fokus läggs på gemensam vårdnad och samarbete
(ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2004) har dagens gällande familjelagstiftning som syfte att öka
jämställdheten mellan mammor och pappor genom att stärka synen på pappornas föräldraroll
samt att lagen numera betonar det gemensamma ansvaret för vårdanden om barnet/barnen.
Socialstyrelsen (2007) uppger att de flesta föräldrar idag kan enas om gemensamma överens-
kommelser, antingen på egen hand eller med hjälp av samarbetssamtal7 (ibid.).

4.1.1. Vårdnad, boende och umgänge vid separation
Socialstyrelsen (2003) uppger att grunden i föräldrabalkens bestämmelser är att barn behöver
en bra relation och närhet till båda sina föräldrar. Detta gäller även om barn inte bor tillsam-
mans med båda föräldrarna:

6 kap. 3 § andra stycket FB: Även om föräldrarna separerar kan de fortsätta att ha gemensam
vårdnad om barnen (Socialstyrelsen, 2003).
6 kap. 13 § första stycket FB: Avsikten med gemensam vårdnad är att föräldrar ska kunna
komma överens kring barnet. Separerade föräldrar med gemensam vårdnad kan samarbeta
kring skyldigheter och rättigheter som de har gentemot barnet (Socialstyrelsen, 2003).6 kap. 5
§ första stycket FB: Om någon av föräldrarna inte längre önskar ha gemensam vårdnad kan
domstolen avgöra vad som är bäst för barnet. Domstolen kan fritt avgöra att antingen upplösa
den gemensamma vårdnaden och tilldela ena föräldern ensam vårdnad eller vägra upplösa den

                                                          
7 År 2006 deltog föräldrar till ca 18 800 barn (0-17 år) i samarbetssamtal, detta motsvarar ca  97 barn per 10 000
i denna åldersgrupp (Socialstyrelsen, 2007, s. 15).
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(Socialstyrelsen, 2003). Även besluta om gemensam vårdnad mot förälderns vilja (Socialsty-
relsen, 2000).

Enligt Socialstyrelsen (2004) finns det flera föräldrar som har misstolkat avsikten med den
gemensamma vårdnaden och har tolkat det som att barnet/barnen ska bo hos respektive föräl-
der lika mycket, halva tiden hos vardera. Socialstyrelsen (2003) ger en beskrivning av inne-
börden med gemensam vårdnad, gemensam vårdnad betyder inte att föräldrarna ska “dela
barnet lika”, sådana “rättviseprinciper” existerar inte. Det handlar inte om föräldrarnas egna
behov däremot att respektive förälder ska ta sitt ansvar på allvar och se till barnets bästa och
agera därefter (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2004) regleras inte bestämmelser kring boende
och umgänge i och med den gemensamma vårdnaden:

6 kap. 14a § första stycket FB: Om föräldrarna inte kan komma överens, eller om de vill få sin
överenskommelse fastställt gällande barnets boende, kan domstolen ta det avgörande beslutet.
Det här kan ske på talan av båda föräldrarna eller en av dem (Socialstyrelsen, 2003).
6 kap. 14a § andra stycket FB: Om föräldrarna är överens kan de skriva avtal om barnets bo-
ende (Socialstyrelsen, 2003).
6 kap. 2a § FB: För umgänget ska barnets behov och intresse vara avgörande eftersom um-
gänget är till för barnet i första hand (Socialstyrelsen, 2003).
6 kap. 15 § andra stycket FB: Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets be-
hov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Detta gäller oavsett
om föräldrarna har gemensam vårdnad eller ej (Socialstyrelsen, 2003).

Enligt Socialstyrelsen (2003) är det den förälder som barnet bor med som har ett ansvar för att
uppmuntra barnet att träffa den andra föräldern samt ansvar för att underlätta detta för barnet.
Socialstyrelsen uppger dock att det inte finns några bestämmelser om hur mycket eller hur
ofta umgänge ska utövas. Socialstyrelsen anser att det är en viktig aspekt att umgänget anpas-
sas till barnets bästa. Umgängessabotage syftar enligt Socialstyrelsen (2003) till de föräldrar
som, utan godtagbara skäl, försöker hindra barnets umgänget med den andra föräldern. Soci-
alstyrelsen uppger att lagen inte godtar umgängessabotage och ser mycket strängt på om det
förekommer:

6 kap. 2a § FB: Om det förekommer umgängessabotage kan detta leda till att vårdnaden och
boendet omprövas (Socialstyrelsen, 2003).
6 kap. 2a § andra stycket FB: Omfattningen av umgängessabotaget är inte det avgörande,
domstolen ska främst arbeta för att umgängessabotaget ska upphöra (Socialstyrelsen, 2003).

Eftersom boende och umgänge inte regleras per automatik i och med den gemensamma vård-
naden kan detta enligt Socialstyrelsen (2004) leda till konsekvenser när det gäller fördelning-
en av ansvaret i vardagen. En effekt av pappors ökade intresse i sina barn har enligt Johansson
(2003) skapat nya kriterier för hur separerade föräldrar ska dela på ansvaret för barnet/barnen.
De föräldrar som erbjuds samarbetssamtal tillhör inte enligt Socialstyrelsen (2003) den mål-
grupp som vanligtvis söker insatser hos socialtjänsten.

4.2 Rollteori
Enligt Payne (2002) kan denna teori ge oss större insikt i vad som försiggår hos individer vil-
ket kan bidra till att vi avstår från att skuldbelasta någon helt och hållet. Enligt Angelöw och
Jonsson (2000) är det genom samspelet mellan individen och omgivningen som beteende-
mönstret skiljer mellan män och kvinnor. Författarna menar att alla män och kvinnor rimligt-
vis skulle ha samma egenskaper och likvärdiga beteenden oavsett t.ex. tidsperiod och kulturell
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bakgrund om de biologiska faktorerna enkom skulle vara orsaken till könsskillnader. Payne
(2002) menar att andras eller våra egna förväntningar ger upphov till våra roller.

Enligt Angelöw och Jonsson (2000) är rollförväntningar viktiga av den enkla anledningen
att människor brukar värderas med uppskattning sett till hur väl människors rollbeteende är i
lag med tillhörande rollförväntningar. Enligt författarna anses vi inte utforma vårt liv och be-
teende på egen hand däremot med hjälp av olika faktorer såsom historiska, kulturella och so-
ciala. Angelöw och Jonsson menar att människor ständigt har formats och omformas kontinu-
erligt i det sociala samspelet med ovannämnda faktorer. Enligt författarna är inte våra sociala
roller fixerade och färdigutvecklade eftersom rollernas framväxt och utformning sker i ett
kontinuerligt ständigt pågående samspel mellan individer, grupper och olika samhälleliga för-
hållanden. Payne (2002) menar att vår skicklighet i att handskas med förändringar influeras av
hur vi urskiljer våra roller. Enligt författaren uppstår rollosäkerhet när vi är osäkra på vad som
krävs av oss i våra roller och när en roll inte överensstämmer ihop med en annan roll uppstår
rollkonflikter;

Inter-rollkonflikt är konflikter mellan roller och denna konflikt uppstår när våra egna olika
roller inte är förenliga med varandra (ibid.). Intra-rollkonflikt är konflikter som uppstår när
våra uppfattningar om en och samma roll går isär (ibid.). En annan förklaring som ges av
Angelöw & Jonsson (2000) är att rollkonflikten uppstår när vi som enskilda individer innehar
ett antal varierande positioner som utsätts för motsägelsefulla förväntningar. Författarna me-
nar att vi som enskilda individer kan inneha en och samma position men möta olika förvänt-
ningar på respektive rollbeteende på grundval av vad som uppfattas som det korrekta rollbete-
endet. Ett visst beteende kan enligt Payne (2002) uppfattas som resultatet av rollkonflikter och
rollosäkerhet.

Ruddock (1969) menar att vi inte endast kan använda oss av rollteorin om vi vill kunna ge
tillräckliga förklaringar till människors beteende. Vi bör även använda andra alternativa för-
klaringar (i Payne, 2002, s.224). När vi successivt införlivas i våra sociala roller resulterar
detta enligt Angelöw & Jonsson (2000) till att vi även tillräknar oss samhällslivet och erhåller
insikt om samtida samhälle. Enligt Ruddock (1969) är rollteorin trots allt lämpad som för-
klaring om vi vill sammankoppla beteendeförklaringar till samhälleliga faktorer (i Payne,
2002, s.224).
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5. RESULTAT

I detta avsnitt kommer jag att redovisa mitt empiriska material. Jag inleder med en kort repe-
tition om de utvalda familjerättssekreterarna, deras delaktighet i samarbetssamtalen och hur
de uppfattar sin egen roll som samtalsledare samt vilken uppfattning de har om föräldrarnas
roller. Därefter har jag valt att redovisa svaren från de utförda intervjuerna under rubriker som
är valda efter mina frågeställningar. Det som framkommer i denna del av studien är endast
baserat på information från samtalsledarna, inga andra källor har använts. Jag kommer att
använda mig av följande teckensystem vid citat från informanterna:

• … tre punkter visar på att informanten har tagit en paus mitt i meningen, en eftertanke
innan fullständiga svaret har givits.

• […] visar på att jag har valt att ta bort vissa ord som informanten har sagt, det kan vara
i början av meningen eller i slutet av en mening.

• Kursiv text visar på de citat som informanterna citerar i deras intervjusvar. Dessa citat
syftar till exempel på vad föräldrar kan ha sagt i olika samarbetssamtal.

Jag vill påpeka att det handlar om separerade föräldrar som befinner sig i konflikt och även
svårare konflikter. Det gäller inte föräldrar som skiljs som vänner. Låt oss återigen se till de
kategorier som gäller för familjerättssekreterarna:

Samtalsledare A:  Har arbetat som samtalsledare sedan oktober 2007. Deltar i samarbetssam-
tal någon gång i månaden, inte varje vecka. Dennes självuppfattning om rollen som samtals-
ledare är:

Jag ser mig inte som en samtalsledare, jag tycker att det är jättesvårt. Jag ser mig nästan… mer
att jag är med och iakttar och lär, inte så mycket att jag för samtalet framåt. […] Jag hör ju det
som de andra samtalsledarna säger… de plockar ju upp en familjerättsbank som de har i huvu-
det, “så här tänker vi på familjerätten, så här brukar det vara ”…Och jag har inget brukar, det
finns inte. Men alltså, det blir ju mer och mer och jag kan ju driva på mer.

Samtalsledare B: Har arbetat som samtalsledare sedan år 2000. Deltar i samarbetssamtal flera
gånger i veckan. Dennes självuppfattning om rollen som samtalsledare är:

Ja, det är ju jag som föräldrarna ska lita till…att styra upp samtalen. De får en miljö som är
möjlig för dem att prata i. Så att man ska väl kunna styra lite granna, det är ju en del.

Samtalsledare C: Har arbetat som samtalsledare i 20 år. Deltar som samtalsledare i samarbets-
samtal flera gånger i veckan. Dennes självuppfattning om rollen som samtalsledare är:

Vi är numera två i samarbetssamtal. Alltså rollen är ju till att försöka medverka till att föräldrar-
na gör en överenskommelse som är bra för barnet/barnen och fungerar för dem själva. Det är ju
de som ska bestämma och inte vi.

Samtalsledare D: Har arbetat som samtalsledare sedan 2003. Deltar i samarbetssamtal ett par
gånger i veckan och dennes självuppfattning om rollen som samtalsledare är:

Det är just att vara samtalsledare, att vara den som framför allt inleder samtalen och som försö-
ker möjliggöra så att båda kommer till tals under samtalet. Att avbryta och komma med lite nya
tankegångar, sammanfatta under samtalet hur jag/vi har uppfattat situationen och sen… ja, fram-
för allt avsluta samtalet. Hålla strukturen, tiden för samtalet, det är min roll att göra.
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När det gäller roller så var jag även intresserad av om samtalsledarna kunde urskilja olika
rollpositioner som separerade föräldrar befinner sig. Föräldrarna ska ju, enligt samtalsledare
D, efter separationen hitta tillbaks till en föräldraroll eftersom de enkom då ska vara föräldrar
till barnen. Samtalsledare D nämner även: “Tidigare har de varit ett par och haft en kärleks-
relation samtidigt som de innehade rollen som föräldrar och nu ska de bli föräldrar utan att ha
denna kärleksrelation”. Samtalsledarna svarade även följande;

Jag vet inte. De har nya familjer, det är ingenting färskt när det gäller separationen. De som jag
har träffat har båda nya familjer. När det har varit konflikter i rummet har de inte alltid blivit så
där…de är rätt sansade…(samtalsledare A).

Att bara se till föräldrarollen är ju det som är svårt att göra när man är i kris och bara…“Nej men
nu är jag i kris här men dom känslorna kan jag lägga här och sen kan jag ägna mig åt föräldra-
rollen”. Det är lite svårt när man har en massa känslor inom sig, att bara föra dem åt sidan. Det
är inte alla som klarar det, det går nog säkert om man bestämmer sig för det men de är inte alla
som klarar det (samtalsledare B).

Det är ju bra att tala om för dem att nu är parförhållandet avslutat och nu ska ni fungera som
föräldrar. Och det är väl oftast så, att de som är i en väldigt svår konflikt, och som fortsätter att
vara det, har ju svårigheter och kan ha svårigheter med att skilja mellan de här rollerna. Sen är
det ju den här frågan om det förekommer våld…(samtalsledare C).

Ja, det är mycket avancerat, det är svårt för dem vi möter, nu möter vi dem som kanske har
störst svårigheter, eventuellt gör vi det då. Men de vi möter, de har svårigheter med att hitta nå-
gon slags föräldrasamarbete utan att ha en kärleksrelation till varandra […] Det är svårt, det är
jättesvårt (samtalsledare D).

5.1 Målgrupper som nyttjar erbjudandet om samarbetssamtal
Samtliga samtalsledare uppger att det förekommer föräldrar i blandade åldersgrupper bl.a.
riktigt unga samt de i trettio- och fyrtioårsåldern. Samtalsledarna har samma inställning om att
det är ganska jämfördelat mellan åldrarna på föräldrarna, att föräldrarna kommer från alla
yrkesgrupper samt att invandrare inte är överrepresterande i de frivilliga samarbetssamtalen.
Samtalsledare D säger sig inte kunna urskilja någon specifik grupp som skulle vara vanligare
än andra, vid närmare eftertanke framkommer följande;

Det skulle i såfall kanske vara par som har separerat när barnen var väldigt små. Sådana samar-
betssamtal har vi ganska ofta, där man separerat kanske innan barnet var ett år gammalt och sen
kan det vara konflikter runt det här barnet, det är en kategori som är ganska vanlig. Ja...vanlig?
Men kanske lite mer om det är någon kategori som jag kommer att tänka på. Annars är det nog
ganska jämt fördelat i ålder på dem som kommer och annan kulturbakgrund. Det borde ju inte
vara så mycket konflikter, kan jag tycka då, när barnen är väldigt små, det borde vara ganska
självklart att barnet behöver vara mest med mamman eftersom det behöver kanske mest vara
hos mamman den första tiden. Så tänker jag i alla fall, fast det här har vi ju sett eller jag har sett,
att det finns fäder som vill vara väldigt delaktiga väldigt tidigt på samma villkor som mamman
och då blir det också konflikter runt det temat (samtalsledare D).

Enligt samtalsledare C finns det finns statistik över vem av föräldrarna som tar första initiati-
vet till samarbetssamtalen däremot anser samtliga samtalsledare att det är blandat och att det
är lika vanligt förekommande att initiativet tas både av mammor och pappor. Det kan även
enligt samtalsledare B ske genom att samtalsledarna via telefonkontakt informerar om denna
möjlighet.
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5.2 Orsaker till att separerade föräldrar uppsöker denna hjälp
Enligt samtalsledare D kan separerade föräldrar vilja ha utomståendes hjälp, professionell
hjälp att hitta en lösning eller att komma fram till gemensamma beslut. Föräldrar kan även
enligt samtalsledare D ha kännedom om att familjerättssekreterarna jobbar med samarbets-
samtal vilket kan leda till att de vill ha hjälp av dem. Samtalsledare B uppger att det handlar
om barnet, boendet, vårdnaden och umgänget. Det gäller enligt samtalsledare C oftast om att
barnen ska vara med båda föräldrarna efter separationen bl.a. komma överens hur boendet ska
se ut:

Det är barnen det handlar om. När man kommer hit så är det ju en väldigt laddad konflikt. Var
och en, de tänker ju att det gör det för sina barns bästa och mamman är alldeles övertygad att det
är för barnets bästa. Det är många saker; hämtning, lämning, tider, kläder…ibland vilken skola
barnen ska gå i, ibland var barnen ska vara folkbokförda, ibland vem som ska vara hemma när
barnet är sjukt, hur mycket sambon ska vara med. Med andra ord, allt möjligt (samtalsledare C).

Ja, det är ju att de tänker…de bråkar med varandra och tänker olika om vad som är barns bästa
och vad barn behöver efter sen separation. De tänker olika, på olika sätt, de har olika uppfatt-
ningar om det helt enkelt. Mamman tänker oftast på ett sätt och pappan på ett annat sätt och sen
står de där mot varandra och kommer inte fram. Jag har ju sett att det finns fäder som vill vara
väldigt delaktiga väldigt tidigt på samma villkor som mamman och då blir det också konflikter
(samtalsledare D).

Det finns folk som har ringt som har varit isär i många år, det kan vara olika skeden i livet; bar-
nen blir större, folk kan flytta, det kan hända saker under resans gång, det kan komma in nya
partners som gör att det blir svårare och så. Det händer ju saker hela tiden, det kan ju ha funge-
rat och det kan ju sluta fungera efter ett tag av alla olika skäl. Barn kanske börjar säga att de inte
vill (samtalsledare B).

Ekonomi kan vara ett ämne, sen kan det ju vara…några som handlar om mera umgänge […]det
är även boende…(samtalsledare A).

Framför allt så kan det finnas en förhoppning, en önskan om att få hjälp med att komma fram
till beslut (samtalsledare D).

Föräldrarnas största problem när de separerar är enligt samtalsledare B att de oftast befinner
sig i en kris och att det är väldigt sällan som föräldrar befinner sig i takt med varandra vid en
separation:

En kanske har jobbat med det länge och är helt klar och för den andre kanske det kommer som
en chock. För jag tänker ju…att mycket av de här samarbetssvårigheterna handlar om känslor,
att man kanske känner sig kränkt och slängd på sophögen och inte är värd mer och så får man
svårt. Jag tänker att mycket av det här samarbetssvårigheterna handlar om känslor. Att man kan-
ske känner sig kränkt och slängd på soptippen och inte är värd mer, och så får man det svårt.
Och mitt i den här krisen när man ska jobba och bearbeta sin separation så ska man då avgöra
viktiga avgöranden kring barnen. Och det går ju inte liksom riktig ihop. Det är ju det svåraste
beslutet man ska ta då när man är som mest krisig (samtalsledare B).

Det handlar mycket om egna behov, att man är besviken, man är arg, man är ledsen på den
andra. Det är sånt som också styr konflikten lika mycket som barnens behov. Det är väl en upp-
gift som vi har i samarbetssamtalen, att försöka få föräldrarna att ta barnens behov i fokus istäl-
let för sin egen ledsenhet eller kränkthet, för det ju lätt att det är i fokus (samtalsledare D).
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5.3 Uppmärksammade samhällsförändringar
Den här frågan ställdes inte till samtalsledare A eftersom dennes erfarenhet som samtalsledare
inte ansågs vara tillräckligt lång för att kunna urskilja någon ökning i konflikterna mellan se-
parerade föräldrar. De samhällsförändringar som samtalsledare C har uppmärksammat mest är
ändringar i avsikten med gemensam vårdnad samt växelvis boende;

Det som jag har märkt påtagligt är att det här med växelvis boende har kommit mer […] Det in-
nebär ju då, en del föräldrar ser det nästan som en rättighet att, ska man separera så ska man ha
växelvis boende. Så, där kan jag säga att det verkligen har skett en förändring. Sen är jag också
övertygad om att det är så. Sen har det ju varit olika under årens lopp hur man har sett på
gemensam vårdnad, det har ju pendlat flera gånger vilket kanske märks mer i våra utredningar
än i samarbetssamtalen (samtalsledare C).

Samtliga samtalsledare har uppmärksammat att pappor har blivit mera aktiva som förälder
och önskar delta mera i barnens liv, varav två samtalsledare berättar följande;

[…] Sen är det de också att föräldrar i dagens samhälle, de vill båda, mamman och pappan vill
ha kontakt med sina barn. Och papporna vill ha sina barn växelvis, det är ju väldigt vanligt och
mammorna då tycker: “Men du har ju bara jobbat förut, men varför nu då?” Och då tycker
pappan: “Jo, vi hade ju den uppdelningen förut men jag vill ha relation till mina barn lika
mycket”. Sen blir det sådan diskussion som kan bli svår för mammor att hamna i, att upptäcka
att pappan är mer intresserad än vad man hade tänkt sig av att träffa barnen (samtalsledare B).

Det jag tycker vi möter idag… Det finns ju fäder som är spädbarnsföräldrar och där de har sepa-
rerat och där barnet kanske bara är några månader gammalt och där pappan vill ha likadan rela-
tion som mamman. Han vill också kunna ge mat, han vill också ha samma typ av symbios med
barnet som barnet har med oftast har med barnet. Nu kan ju män ha den relationen, det är jag
övertygad om […] Vad som är bekymmersamt är när de konkurrerar om det här och bråkar med
varandra om vem som ska vara den här… ha första anknytnings…Den primära anknytningen
[…]. Pappan blir ju väldigt viktig för barnet, det blir han ju, fast kanske inte lika viktig, och kan
inte bli det, den första tiden. Men sen när barnet blir lite större, typ något år eller något sånär så
blir ju pappan väldigt viktig för barnets utveckling […] (samtalsledare D).

Konflikten kan ju, jag vet ju inte om det har ökat på det sättet. En konflikt är ju… när yngre
människor och när man separerar när barnen är jätte små, väldigt små…Då vill ju oftast pappan
komma in och ha en relation och det är ju jättesvårt att hantera då …en liten bäbis. Då måste
man ju nästan vara sams alltså. Pappan kanske måste komma hem till mamman fler gånger i
veckan och träffa barnet där och bygga upp den här relationen. Och det är ju svårt att hitta for-
mer för hur det ska gå till att pappan kommer in i barnets värld och skapar den där relationen.
Att separera när barnen är jättesmå tycker jag är väldigt svårt. På ett sätt är det ju svårare, det är
ju bra att papporna vill vara mera delaktiga med sina barn, lika delaktiga som mammorna, och
det gör så att det blir svårare, mera konflikter. Det blir ju så men det är ju inte dåligt. Pappornas
önskan om kontakt med barnen märks av, de vill ha den relationen (samtalsledare B).

Misstolkningar av avsikten med jämställdhet har uppdagats. Enligt samtalsledare D är en strä-
van efter jämställdhet en samhällsförändring som har orsakat en ökning av konflikter mellan
separerade föräldrar:

Den förändring som har skett är ju det här med jämställighetstänkandet. Jag uppfattar det som
att idag konkurrerar män, de som kommer till oss i alla fall, de konkurrerar om att vara mödrar
till barnen vilket är fullständigt absurt. Att både män och kvinnor ska vara likadana, man ska
vara lika, man ska ha likadan relation till barnet, bägge ska i stort sett amma barnet, gå in i sym-
bios med barnet. Både mamman och pappan vill bli den primära anknytningspersonen samtidigt
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för att det ska vara så jämställt…Vi har blandat ihop jämställdhet och lika värde men vi tappar
bort olikhetens betydelse […]. Jämställdhetssträvan har gått lite fel tänker jag på den punkten,
det är helt rätt att vi är lika mycket värda, det ska vi alltid vara men våra olikheter är lik-
som…respektive kompetens är likvärdig och barnen behöver båda olikheterna, behöver bägge
delarna alltså (samtalsledare D).

Enligt samtalsledare D är det viktigt att samtalsledare i samarbetssamtal betonar att man som
mamma och pappa är olika men ändå har samma värde. Samtalsledaren menar att det är en
värdefull aspekt att samtalsledare pratar med föräldrarna om detta perspektiv för att lösa kon-
flikten mellan föräldrarna:

Det här att vi är…vad ska jag säga?…Någon slags …förståelse för de traditionellt olika rollerna,
det är att man utforskar de här rollerna med det paret som kommer, vilka kompetenser de har
[…]. Istället för att hålla på…det är ofta man gör i samarbetssamtal när man har kört fast, man
grälar med varandra, man tittar på det som den andra är olik i, olikheten blir någonting negativt:
“Du är så ansvarslös, du är så oförsiktig, du är så korkad och den andra säger: Du är så an-
svarslös, du är så överbeskyddande, du är liksom larvig, du är så töntig” . Och då blir det så här
(samtalsledare D).

Avslutningsvis menar samtalsledare C att det alltid är ett svårt ställningstagande att kunna
avgöra om det är bra att föräldrar i direkt anslutning till separationen deltar samarbetssamtal
eller ej.
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6. ANALYS

Inledningsvis kommer jag att börja med att analysera mitt empiriska material utifrån tidigare
forskning och mina teoretiska utgångspunkter. Analysen redovisas indelat under samma ru-
briker som jag använde mig av i resultat avsnittet. Därefter följer mina slutsatser.

6.1 Målgrupper som nyttjar erbjudandet om samarbetssamtal
Enligt samtliga samtalsledarna går det inte att urskilja några större skillnader i åldersgrupper
som uppsöker frivilliga samarbetssamtal. Detta samstämmer med de resultat som Socialstyrel-
sen (2000) redovisar. Samtliga samtalsledare menar även att det inte går att urskilja några
enskilda yrkesgrupper hos de föräldrar som uppsöker dem vilket samstämmer med Socialsty-
relsen (2000) som har uppdagat att föräldrarna har olika yrken. Däremot uppger Socialstyrel-
sen (2000) att flertalet av de separerade föräldrarna hade gemensam vårdnad vilket inte fram-
går av min undersökning. Hur föräldrarnas vårdnadsform såg ut berörs inte specifikt i de övri-
ga forskningarna. Samtalsledarna kan inte urskilja några större skillnader i föräldrarnas natio-
nalitetstillhörighet. Parker (2005) har uteslutit invandrare helt i sin undersökning. Socialsty-
relsen (2000) uppger att det var färre invandrare som ingick i deras undersökning än i kom-
munen för övrigt vilket enligt mig inte kan tolkas som att de var överrepresenterade i samar-
betssamtalen eller ej. Sammanfattningsvis tyder det på att föräldrarnas ålder inte är avgöran-
de, nationalitet påverkar inte, högavlönad eller ej har inte heller någon avgörande betydelse.
De föräldrar som enligt Socialstyrelsen (2003) uppsöker samarbetssamtal tillhör inte den mål-
grupp som vanligtvis söker insatser hos socialtjänsten. I min undersökning har det även fram-
kommit att det har skett en ökning av konflikter mellan separerade småbarnsföräldrar;

Samtalsledaren D uppmärksammade detta efter en viss betänketid och samtalsledare B
uppmärksammade konflikter mellan separerade småbarnsföräldrar vilket kan tyda på att det
har skett en ökning. Park (2005) har även uppmärksammat ökade konflikter bland småbarns-
föräldrar. Socialstyrelsen (2000) har funnit att den största andelen barn som berördes av för-
äldrarnas separationer befann sig i åldersgruppen 1-6 år. Rejmer (2003) och Statistiska Cen-
tralbyrån (1995) har uppmärksammat att småbarnsföräldrar ofta separerar ganska omgående.
Separerade föräldrars konflikter kan ha samband med individualismens utveckling och ökning
i samhället. Knoll (2005) anser att den utvecklade och tilltagande individualiseringen trots allt
förorsakar nya problem för kvinnor och män. Våra sociala roller är inte fixerade och färdigut-
vecklade enligt Angelöw och Jonsson (2000) eftersom rollernas framväxt och utformning sker
i ett ständigt pågående samspel mellan bl.a. olika samhälleliga förhållanden.

När föräldrar separerar kan även rollosäkerhet och rollkonflikter uppstå; “De vi möter, de
har svårigheter med att hitta någon slags föräldrasamarbete utan att ha en kärleksrelation till
varandra. Det är svårt, det är jättesvårt ” (samtalsledare D). Detta tyder på att deras roller i det
tidigare parhållandet har blivit oförenliga med deras föräldraroller.

6.2 Orsaker till att separerade föräldrar att uppsöker denna hjälp
Konflikterna handlar enligt samtalsledare B om barnet, boendet, vårdnaden och umgänget.
Sammantaget uppgav två samtalsledare att det handlar om barnet, tre samtalsledare uppgett
boendet, Att det rör sig om boendet framkommer även att två andra samtalsledare. Samtalsle-
dare C uppger att det även handlar om att barnen ska vara med båda föräldrarna efter separa-
tionen. Samtalsledare A menar att deras konflikter handlare om ekonomi, boende och um-
gänge och dessa aspekter framkommer även i tidigare forskningar (Karpf & Shatz, 2005;
Park, 2005; Socialstyrelsen, 2000). Karpf och Shatz (2005) har även uppmärksammat att det
kan vara en större utmaning för separerade föräldrar att enas kring umgänget än att befinna sig
i konflikter. Att föräldrar även önskar ökat umgänge har framkommit i tidigare forskning
(Park, 2005; Socialstyrelsen, 2000). Separerade föräldrar kan finna stöd i den nuvarande lag-



- 26 -

stiftningen som har som syfte att stärka separerade föräldrars gemensamma ansvar för barnet
med fokus på gemensam vårdnad och samarbete (Socialstyrelsen, 2003). Om föräldrarna inte
kan komma överens om boendet finns numera även stöd att hämta i FB samt att det avgörande
beslutet om boendet för barnet kan tas av domstolen (Socialstyrelsen, 2003).

Både samtalsledar B och D uppger att separerade föräldrar tänker väldigt olika om vad som
är det bästa för barnet och att de har olika uppfattningar om det: “Var och en, de tänker ju att
det gör det för sina barns bästa och mamman är alldeles övertygad att det är för barnets bästa”
(samtalsledare C). Enligt samtalsledare D tänker oftast mamman på ett sätt och pappan på ett
annat sätt; “ Sen står de där mot varandra och kommer inte fram”. Det tyder på att de kan be-
finna sig i ett kristillstånd som bidrar till att de inte kan tänka klart. Samtalsledare B har visat
förståelse för att det kan vara svårt; “Och mitt i den här krisen när man ska jobba och bearbeta
sin separation ska man avgöra viktiga avgöranden kring barnen. Det är ju det svåraste beslutet
man ska ta då när man är som mest krisig”. Att separerade föräldrar oftast befinner sig i kris
samstämmer även med tidigare forskning (Rejmer 2003; Socialstyrelsen, 2000; Öberg &
Öberg, 2006). Samtalsledare D menar att konflikter även kan uppstå kring föräldrarollerna;
“Det finns fäder som vill vara väldigt delaktiga väldigt tidigt på samma villkor och detta ock-
så skapar konflikter kring detta tema”. Föräldrarna kan enligt samtalsledar C även befinna sig
i väldigt laddade konflikter. Det här tyder på att det finns en hel del känslor inblandade i kon-
flikterna och att föräldrarna ännu inte har fått distans till varandra. Det är mycket som kan
hända i stundens hetta och samtalsledare C menar att det är svårt att avgöra om det är bara att
föräldrarna kommer i direkt anslutning till separationen eller ej.

De här samarbetssvårigheterna handlar mycket om känslor enligt samtalsledare B; “Man
kanske känner sig kränkt och slängd på sophögen”. Mycket handlar enligt samtalsledare D
även om egna behov, besvikelse, ilska och att man kan vara ledsen på den andra. Enligt Öberg
och Öberg (2006) medföljer starka och okontrollerade känslor vid separationer. Det här behö-
ver dock inte betyda att samma situation gäller för samtliga separerade föräldrar som befinner
sig i konflikt. Att separerade föräldrar befinner sig i dessa kriser och konflikter kan ha sam-
band med att det har blivit svårare att hitta lämpliga lösningar som samstämmer med indivi-
dualismens strävan efter självständighet och längtan efter trygghet och samhörighet. Detta är
enligt Knoll (2005) ett resultat av att senmoderniteten har skapat krav och påfrestningar som
enligt författaren innebär svårigheter för kvinnor och män. Karpf och Shatz (2005) har även
uppmärksammat att de föräldrar som redan under förhållandet hade problem med att samar-
beta kring föräldrafrågor får det svårt att kunna skilja mellan par- och föräldrafrågor när de
har separerat. Samtalsledare D menar att det svårt för dessa föräldrar som befinner sig i svår
konflikt att kunna skilja mellan de olika rollerna. Separerade föräldrar som strider med var-
andra kan enligt Öberg och Öberg (1978) även känna sig hotade i sin fortsatta roll som föräl-
der. Enligt samtalsledare C är det bra att tala om för dem att parförhållandet är avslutat och de
nu ska fungera som föräldrar.

Separerade föräldrars konflikter kan även enligt samtalsledare C handla om allt möjligt
som kretsar kring barnet (se s.22). Föräldrarnas konflikter handlar även om problematik kring
nya samboenden (samtalsledare C) och nya partners (samtalsledare B) vilket även framgår av
tidigare forskning (Park, 2005; Socialstyrelsen, 2000). Tidigare forskning visar att det även
rör sig om oro för barnets hälsa och välmående hos den andra föräldern, ansvarsfrågor etc.
(Park, 2005; Socialstyrelsen, 2000).

6.3 Uppmärksammade samhällsförändringar
Avsikten med gemensam vårdnad har pendlat under årens lopp enligt samtalsledare C som
även har uppmärksammat att växelvis boende har ökat. Den gemensamma vårdnaden har även
uppmärksammats av Socialstyrelsen (2000) som uppger att den vårdnadsformen numera ses
som normgivande samt att alla föräldrar kan ha gemensam vårdnad oavsett om det är gifta
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eller ej. Även Karpf och Shatz har uppmärksammat att det har skett stora förändringar i vård-
nadsmönstret under de senaste 20 åren (lika länge som samtalsledare C har jobbat som sam-
talsledare). Gemensam vårdnad betonas även numera i lagen. I  föräldrabalken (FB) framgår
att separerade föräldrar kan fortsätta ha gemensam vårdnad. Socialstyrelsen (2004) uppger att
det finns flera föräldrar som har misstolkat lagen och valt att tro att det innebär att barnet ska
bo halva tiden hos vardera förälder. Denna missuppfattning framkommer inte i min undersök-
ning däremot misstolkningar av avsikten med växelvis boende: “En del föräldrar ser det näs-
tan som en rättighet att, ska man separera så ska man ha växelvis boende” (samtalsledare C).
Även Park (2005) har uppmärksammat att växelvis boende har ökat bland separerade föräld-
rar. Enligt Park finns det separerade föräldrar som vill ha växelvis boende fastän barnen är
mycket små och i vissa fall skulle växelvis boende innebära två olika dagis för det lilla barnet.
Enligt FB är umgänget till för barnet i första hand och inte för föräldrarna. Föräldrarna har
enligt FB ett gemensamt ansvar att underlätta och uppmuntra barnet att träffa den förälder
som det inte bor ihop med.

Samtliga samtalsledare har uppmärksammat att pappor har blivit mera aktiva som förälder
och önskar delta mera i barnens liv. Detta har inte uppmärksammats i någon av de tidigare
forskningarna som berör vårdnadstvister och separerade föräldrar. Samhällsutvecklingen visar
dock på att pappor har blivit mera synliga i samhället och att de har blivit mer aktiva i sina
barn. Enligt Plantin (2003) har förväntningar på pappor förändrats angående jämställdhet och
omsorgen om barnen. Även Öberg och Öberg (1978) har uppmärksammat denna förändring
och enligt författarna ställs numera pappor inför större krav att ta sitt ansvar. För att underlätta
och öka möjligheterna för pappor har pappamånader införts i föräldraförsäkringen samt att FB
har reformerats. Syftet med dessa förändringar har enligt Socialstyrelsen (2003) varit att för-
stärka pappornas roll. I FB uppges bl.a. att barn har rätt till båda sina föräldrar oavsett om
föräldrarna bor ihop eller ej. Det här tyder på att pappor numera har ett starkare stöd i sam-
hället i sin föräldraroll samtidigt som det skapar större förväntningar på papporna. I min un-
dersökning framkommer även att pappornas ökade deltagande har bidragit till ökade konflik-
ter mellan separerade föräldrar. Detta framgår inte specifikt i tidigare forskningar, ej heller av
samhällsutvecklingen. Däremot nämner Johansson (2003) att pappornas ökade intresse i sina
barn har skapat ändrade kriterier för hur ansvaret ska delas. Tänkvärt är dock att det gäller
konflikter mellan separerade föräldrar och hade papporna inte varit intresserade så borde det
inte heller förekomma konflikter. Ökning av konflikter eller ej kan inte avgöras i Jonssons
fall.

I min undersökning framkommer att jämställdhet ses som en bidragande samhällsföränd-
ring till ökade konflikter. Detta gäller dock misstolkningar av syftet med jämställdhet vilket
enligt samtalsledare D anses ha skapat ökade konflikter mellan separerade föräldrar: “Både
mamman och pappan vill bli den primära anknytningspersonen samtidigt för att det ska vara
så jämställt”. Av tidigare forskning framkommer ingenting om att misstolkningar av jäm-
ställdhet är en samhällsförändring som har bidragit till ökade konflikter mellan separerade
föräldrar. Syftet med gällande familjelagstiftning har enligt Socialstyrelsen (2004) varit att
öka jämställdheten mellan föräldrarna. Att det förekommer konflikter i den mån som sam-
talsledare D har uppmärksammat kan dock tyda på att föräldrarnas beteende kan ses som re-
sultat av rollosäkerhet och rollkonflikter (Payne, 2002). Karpf och Shatz (2005) menar att
separerade föräldrar förlorar den kompletterande balans som rådde i parförhållandet och kan
sedan känna sig pressade eftersom de förväntas ha oanade förmågor samtidigt som de är helt
ovetande om aktuella skyldigheter.

Det är endast Park (2005) som i sin undersökning har uppmärksammat att separerade för-
äldrar numera kräver att få egen barnfri tid längre perioder, speciellt när en ny partner är med
i bilden. Det här kan tyda på en effekt av individualismen inträde i samhället. Den individuali-
serade autonoma individen ska tänka på sig själv och ingen annan. Enligt tidigare forskning
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(Beck, 1998) ställer det individualiserade samhället krav på att individen ska lära sig att sätta
sig själv i mittpunkten. Tidigare forskning visar även att individen numera ska vara självstän-
dig och flexibel (Hydén & Hydén, 2002).

6.4 Slutsatser
Att hamna i svårare konflikter i samband med föräldrarnas separationer kan drabba vem som
helst. Det har däremot skett en ökning i konflikter mellan separerade småbarnsföräldrar. Sam-
hällsutvecklingen har skapat höga rollförväntningar att pappor ska vara aktiva deltagare i bar-
nens liv. Familjelagstiftning har reformerats vilket har bidragit till ökade förväntningar om att
föräldrarollen innebär samma rätt till barnet och på samma villkor. Det är vanligt förekom-
mande att separerade föräldrar missuppfattar avsikten med gemensam vårdnad, växelvis bo-
ende och jämställdhet vilket har bidragit till ökade konflikter. Lagstiftningen gäller inte för att
föräldrar ska ha någon rätt till sina barn däremot har föräldrarna ett gemensamt ansvar för
barnet. Individualismens inträde och utveckling i samhället har skapat rollförväntningar samt
rollosäkerhet för separerade föräldrar.
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7. DISKUSSION

Inledningsvis använder jag mig av samma rubrikindelningar som tidigare och för en diskus-
sion kring dessa indelningar vilket även kommer att besvara mina frågeställningar. Därefter
följer en sammanfattning av samtliga diskussioner. Sedan lyfter jag fram några ljuspunkter
från min undersökning som sedan jämförs med tidigare forskning. Jag har plockat ut några
“guldkorn” ur denna forskning som jag även har motargumenterat. Som avslutning i detta
avsnitt, en kort slutdiskussion samt förslag på vidare forskning.

7.1 Målgrupper som nyttjar erbjudandet om samarbetssamtal
Det har visat sig att det inte är en klassfråga att separerad förälder nyttjar frivilliga samarbets-
samtal. Däremot har det framkommit att det har skett en ökning i konflikter mellan separerade
småbarnsföräldrar. Enligt tidigare forskning hade separerade småbarnsföräldrarna valt att se-
parera eftersom de inte hade hunnit lära känna varandra tillräckligt innan de skaffade barn
(Rejmer, 2005; Statistiska Centralbyrån, 1995). Detta tyder på att det har blivit mera riskfyllt
för separationer om man är småbarnsförälder och sedan hamna i svåra konflikter kring barnet.
Varför skaffade de barn innan de hade lärt känna varandra? Kanske hade föräldrarna blandat
ihop sex med kärlek, med tillhörande rollförväntningar och de tillskrivna rollerna såsom Knoll
(2005) beskriver det och sedan glidit in i familjelivet av bara farten. Hur länge stannar man
kvar i ett kärlekslöst förhållande när individualismen enligt Ahrne m.fl. (2003) handlar om att
vi vill bli uppmärksammade, vara betydelsefulla och känna oss utvalda? Samtidigt har vi bli-
vit mera uppriktiga och ärligt mot oss själva när det gäller kärlek. Fromm (2003) menar att
även detta har orsakat flera separationer. Det här kan vara ett resultat av att den traditionella
kärnfamiljen har blivit opassande och omodernt som enligt Hydén och Hydén (2002) beror på
att dagens samhälle kräver flexibilitet och rörlighet. Våra behov av att dela våra innersta
känslor med någon är enligt Beck och Beck-Gernsheim (1995) inte ett primärt behov. Förfat-
tarna menar att behovet växer ju mer individuella vi alla blir och hur pass vi kan uppmärk-
samma de förluster som individualismen omfattar. Jag vill gärna tro att vi alla har detta behov
inom oss oavsett individualismen utvecklingen eller ej. Däremot kan jag dela författarnas upp-
fattning om att individualismens utveckling har bidragit till att behovet att dela våra innersta
känslor med någon annan har ökat. Enligt Ahrne m.fl. (2003) har det med individualismens
utveckling medföljt ett behov av att få känna sig utvald och att individer har fått ett mera akut
behov av att få bekräftelse. Författarna menar även att det har medföljt en växande självosä-
kerhet hos individer eftersom framtiden numera är oviss.

7.2 Orsaker till att separerade föräldrar att uppsöker denna hjälp
Det har framkommit att det är vanligt förekommande att föräldrarna befinner sig i kris när de
kommer till samarbetssamtalen samt att båda föräldrarna tänker olika på vad som är barnets
bästa vilket även bidrar till föräldrarna inte kan enas. Det har även framkommit att separerade
föräldrar befinner sig i konflikter och även svårare konflikter. Att separerade föräldrar hamnar
i konflikt kring barnet kan tyda på det som många av författarna skriver om, att det endast är
relationen mellan förälder och barn som är bestående i det individualiserade samhället, part-
ners går att byta ut. Det kan tyda på att det är värt att kämpa för att få behålla den relationen.
Det tyder även på att föräldrarollen numera kan tolkas som ett individuellt projekt vilket en-
ligt Hydén och Hydén (2002) är ett resultat av att vi har lämnat det traditionella familjemönst-
ret. Författarna menar att barnafödandet numera leder till en genomgripande process där för-
äldrarna ska skapa föräldraidentiteter samtidigt som det sker förändringar i föräldraidentiteter.
Bäcklund-Wiklund och Bergsten (1997) menar att välfärdens syfte med stödet har varit att det
ska finnas likvärdiga förutsättningar för enskilda individers autonomi. Samhällsförändringar-
na har bidragit till att det idag finns ett starkare stöd för pappor att utöva sin föräldraroll. Den-
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na ändring tyder på att den traditionella tiden är förbi, när mammor per automatik fick
vårdanden om barnen vid separation. I dag är det upp till papporna att själva skapa och ta an-
svar för sina föräldraroller. Av tidigare forskningsresultat (Öberg och Öberg, 2006) framgår
att forskarna gärna vill tro att föräldrarna skulle lösa vårdnadskonflikten med att välja gemen-
sam vårdnad och troligen även växelvis boende om nuvarande lagstiftning hade varit aktuell
på den tiden. Frågan är: Hur många av dem? Av min undersökning har det uppdagats att sepa-
rerade föräldrar i konflikt ofta misstolkar lagens avsikt med gemensam vårdnad, växelvis bo-
ende och jämställdhet vilket har resulterat i ökade konflikter mellan föräldrarna (en närmare
diskussion om lagen förs i nästa avsnitt). Enligt Plantin (2003) finns det idag bättre möjlighe-
ter till förståelse för att man inte på förhand kan avgöra föräldraskap. Författarna menar att
man i beaktandet måste ta med att människor påverkas och formas i vardagslivet av flertalet
olika omständigheter. Kvinnor och män skulle enligt Angelöw och Jonsson (2000) rimligtvis
ha likvärdiga beteenden och samma egenskaper om det bara vore p.g.a. de biologiska skillna-
derna.  Författarna menar att det är genom samspelet mellan omgivningen och individen som
beteendemönstret skiljer mellan män och kvinnor. Familjen sågs tidigare som en enhet men
idag framträder individerna som autonoma och jämställda (Bäcklund-Wiklund & Bergsten
1997). Karpf och Shatz (2005) har uppdagat att vissa separerade föräldrar kan behöva vidare
utforskning av föräldrarollerna. Separerade föräldrar kan ha svårt att urskilja sina roller vilket
kan kopplas samman med hur pass de kan handskas med förändringar (Payne, 2002). Det ty-
der på att det uppstår stor rollosäkerhet, föräldrarna verkar inte riktigt vad som krävs av dem
när det har separerat. Att överhuvudtaget inleda ett parförhållande i dagens samhälle kan en-
ligt Hydén och Hydén (2002) verka vara motsägelsefullt eftersom det i sig förutsätter att man
ingår ett samgående. I det individualiserade samhället ska individen komma främst. Enligt
Elliot och Lemert (2006) gäller även detta både för de relationer som människor har tillvar-
andra likväl som för deras självuppfattning.

7.3 Uppmärksammade samhällsförändringar
De samhällsförändringar som har bidragit till ökat separerade föräldrars är främst reforme-
ringen av Föräldrabalken (FB). Idag kan alla föräldrar ha gemensam vårdnad oavsett om det
är gifta eller ej. Enligt FB ska föräldrar ha gemensamt ansvar för barnet, gemensam vårdnad
ligger i fokus samt att umgänge ska ske med barnet. Det här har skapat rollförväntningar hos
separerade föräldrar, de tror det finns en laglig rättighet till sina barn. Numera kan domstolen
besluta om vad som är bäst för barnet. Domstolen idag har “fria händer” att avgöra om den
gemensamma vårdnaden ska upphöra och tilldela ensam vårdnad för en förälder eller be-
stämma att den ska fortsätta gälla. Om en förälder motarbetar barnets umgänge med den andra
föräldern ses det inte med blida ögon. Förekommer umgängessabotage kan det enligt FB leda
till att vårdnaden och boendet omprövas av domstolen. Det här tyder på att föräldrar inte har
någon automatisk rättighet till sina barn vilket även kan tyda på att lagen lämnar utrymme för
tolkningsfrihet vilket kan skapa rollosäkerhet och rollkonflikter hos separerade föräldrar. So-
cialstyrelsen (2000) menar att lagstiftningen skulle kunna tolkas som att föräldrar bara har
ansvar för sina barn och inte innehar någon rätt till sina barn. Enligt Bäcklund-Wiklund och
Bergsten (1997) har välfärdsstaten i Sverige har inriktats på individuella rättigheter.

Samhällsutvecklingen har även bidragit till att underlätta livet för den enskilda individen.
Enligt Öberg och Öberg (1978) har socialpolitiska åtgärder vidtagits för att bidra till att eko-
nomiska och sociala problem inte ska uppstå när en familj splittras. Den ökade individualise-
ringen har även enligt Lundström (2005) bidragit till att den tidigare kollektiva sammanhåll-
ningens betydelse och värderingar inte längre spelar någon roll. Numera är inte separerade
föräldrar beroende av att stanna kvar i förhållandet för att kunna försörja sig själva och barnet.
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7.4 Sammanfattning
Att som separerade förälder i konflikt uppsöka frivilliga samarbetssamtal kan drabba de flesta
oavsett ålder och nationalitet, högavlönad eller ej gör inte heller någon skillnad. I samarbets-
samtalen har det dock skett en ökning av separerade småbarnsföräldrar som befinner sig i
svårare konflikter. Det är vanligt att separerade föräldrar befinner sig i kris. Separerade föräld-
rar har svårt att enas kring barnet. Föräldrarna tänker olika om vad som är barnets bästa efter
separationen. Samhällsförändringar har bidragit till ökade konflikter mellan separerade föräld-
rar. I dagens samhälle ligger fokus på individualistiskt tänkande och agerande, individuella
rättigheter och skyldigheter. Våra roller influeras och omformas kontinuerligt av samhällsut-
vecklingen. Idag förväntas att pappor ska ta sitt ansvar och delta aktivt i sina barns liv. Fa-
miljelagstiftningen har reformerats och är idag starkt individualiserad. Normer och regler
gäller numera den autonoma individen. Separerade föräldrar ska ha ett gemensamt ansvar och
barnet ska ha rätt att träffa båda sina föräldrarna. Separerade föräldrar kan idag ha gemensam
vårdnad samt växelvis boende. Det har dock framkommit att betydelsen av dessa misstolkas
av föräldrarna vilket har bidragit till ökade konflikter mellan dem. Individualismens utveck-
ling har påverkat individernas roller, rollosäkerhet och rollförväntningar. Införandet av jäm-
ställdhet har bidragit till ökade konflikter mellan separerade föräldrar. Anledningen till detta
är dock att föräldrarna misstolkar avsikten vilket har resulterat i svårare konflikter mellan
dem. Samhällsförändringarna har bidragit till att separerade föräldrar idag förväntar sig att ha
samma rätt till barnet och på samma villkor. Det främsta drag som enligt Elliot och Lemert
(2006) framträder i dagens samhälle är individualiseringen. Jag vill mena att samhällsutveck-
lingen tyder på att individualismen är den främsta samhällsförändringen som har orsakat ök-
ning i konflikter mellan separerade föräldrar.

7.5 Nya kunskaper
I mitt empiriska material uppdagas att jämställdhet är en samhällsförändring som har bidragit
till en ökning av konflikter mellan separerade föräldrar p.g.a. att avsikten med jämställdheten
misstolkats. Kan separerade föräldrars beteende vara annat än att det samstämmer med de
krav och rollförväntningar som individualismen har skapat för den autonoma individen?
“Tänk på dig själv och fokusera på ditt eget liv”. Min undersökning visar på att individualis-
men inträde och utveckling i samhället har orsakat ökade konflikter mellan separerade föräld-
rar. Detta kan även bero på att jag fokuserade på samhällsförändringar som kan ha ökat kon-
flikterna. Park (2005) uppmärksammade separerade föräldrars ökade krav på egen tid och det
kan enligt mig finnas ett samband med individualismens utveckling. I det individualiserade
samhället är det den enskilda individen som ska komma främst.

7.5.1 Jämförelse med tidigare forskning
I tidigare forskning har Lewis (2001) funnit att finns stöd för idén om att den ökade individu-
alismen är en huvudförklaring för familjeförändringar. Lewis anser dock att det inte räcker
med att se till att ändringar av beteende och mentaliteter som orsak till familjeförändringar. I
min undersökning har jag även sett till andra aspekter som har påverkats av individualismen.
Lewis har i sin forskning funnit att det finns många som tror att staten har försämrat situatio-
nen genom att ha uppmuntrat och tillåtit ett själviskt individualistiskt beteende. I min under-
sökning framgår bl.a. att socialpolitiska åtgärder har införts för att underlätta livet för den
enskilda individen och lagstiftningen har reformerats till att gälla för den autonoma individen
och inte familjen som helhet. I Lewis undersökning uppdagas att det inte anses vara trovärdigt
att den autonoma individen ska kunna engagera sig till fullo varken med samhället eller fa-
miljen. Jag har i min undersökning uppmärksammat att individualismen inverkar negativt på
relationer samtidigt som den bidrar till att människor dras till varandra. I min undersökning
framgår även att det ställs krav på den autonoma individen, men att inte kunna engagera sig i
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familj och samhälle beror väl även på den autonoma individens egna intressen eftersom den
individualistiska individen ska ha sig själv och sitt eget välmående i fokus.

Guldkornen ur forskningen: Lewis menar att sociala förändringar måste ses ur ett vidare
kontext som inkluderar normer, värderingar, strukturer och institutioner för att kunna uttala
sig om att det är individualismen som har orsakat familjeförändringarna. I min undersökning
framkommer att hela den svenska samhällskontexten har anammat samhällsutvecklingen och
individualismens utveckling på varierande sätt.

7.5 Slutdiskussion och förslag på vidare forskning
Det är väl inte helt otroligt att det finns flera separerade föräldrar i Sverige som befinner sig i
konflikt och att de även har samma problematik som framkommer av min undersökning. Lik-
väl som att samhällsförändringar har orsakat en ökning i konflikterna mellan separerade för-
äldrar oavsett var de bor i Sverige. Trots allt är inte mitt resultat gällande för alla separerade
föräldrar i Sverige eftersom min studie är begränsad. En tänkbar nackdel med min undersök-
ning är att den endast inkluderar mig som tolkare. Det innebär att det kan finnas brister i ob-
jektiviteten i min studie. Min studie har även varit begränsad till att endast se till rollteorin
och samhällsutvecklingen vilket inte innebär att det inte finns andra faktorer som är relevanta
för att undersöka orsaker till separerade föräldrars konflikter. Om man vill att fördjupa sig i
föräldrarnas konflikter kan man bl.a. välja att se till kristeorin, kommunikationsteorin, ev.
förekomst av missbruk eller våld etc.

Jag anser att det vore intressant att göra vidare forskning om hur pass vanligt det är att jäm-
ställdheten misstolkas av separerade föräldrar i konflikt på samma sätt som det har framkom-
mit av min undersökning. Är det ett rollbeteende som är i lag med individualismens rollför-
väntningarna på den autonoma individen eller ej?
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Munliga källor
Samtliga intervjuer med familjerättssekreterarna är utförda under vårterminen 2008. Samtals-

ledare A den 29 april, samtalsledare B och C den 30 april, samtalsledare D den 2
maj.



Bilaga 1

Intervju frågor till familjerättsekreterarna

1. Hur länge har du jobbat som familjerättssekreterare?

2. Hur ofta medverkar du i samarbetssamtal?

3. Hur uppfattar du din roll som samtalsledare i samarbetssamtalen?

4. Vilka är dessa föräldrar som uppsöker er? Har du observerat några märkbara skill-
nader t.ex. när det gäller ålder, klasstillhörighet etc.?

5. På vems initiativ sker samarbetssamtalen?

6. Varför har de vänt sig till familjerätten? Vad är d e vanligast förekommande orsa-
kerna som föranleder till denna kontakt med er?

7. Kan du berätta om vilka problem som lyfts fram i samtalen med föräldrarna?

8. Kan du urskilja olika rollpositioner som föräldrarn a kan befinna sig i?

9. Till dem som har jobbat längre ställdes denna fråga: Har du under årens lopp märkt
av några specifika samhällsförändringar som har orsakat ökning i föräldrarnas kon-
flikter?

10. Är det någon fråga som du saknar i denna intervju? Vill du tillägga någonting som
du anser vara viktigt att veta?


