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1 INLEDNING 

I detta examensarbete redogör vi för hur man med hjälp av tidiga insatser kan stöda det 

gemensamma föräldraskapet under en separationsprocess. Examensarbetet är ett beställ-

ningsarbete av Vanda stads familjeservice. Vårt examensarbete är en litteraturstudie där 

vi granskar tidigare forskning som gjorts om familjer i en separationsprocess.  

 

Separationsprocessen är ofta emotionellt en väldigt tung och energikrävande process, där 

föräldraskapet kan bli lidande. Trots att parrelationen mellan föräldrarna har upphört, tar 

inte föräldraskapet slut. Föräldrarnas uppgift är att skapa ett nytt förhållande som baserar 

sig på ett gemensamt föräldraskap där barnets bästa står i fokus. Under en separations-

process kan föräldrarna vara i behov av utomstående stöd för att bygga upp den nya för-

äldrarollen och ett gemensamt föräldraskap. I detta examensarbete vill vi lyfta fram hur-

dant stöd föräldrarna är i behov av under en separationsprocess. Vi fokuserar även på att 

lyfta fram förutsättningar och utmaningar för ett gemensamt föräldraskap under en sepa-

rationsprocess samt hur föräldrarna upplevt det gemensamma föräldraskapet under en se-

parationsprocess. 

 

Vi kommer först att ta upp centrala begrepp och förklara dem och redogöra för bakgrun-

den till problematiken, därefter kommer vi att ta upp tidigare forskning inom ämnet. 

Den teoretiska referensramen fokuserar på olika former av tidigt stöd, familjearbete 

samt empowerment. I slutet redogör vi för våra resultat, analyserar resultaten och för en 

diskussion över metoden och resultaten. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Vårt syfte med detta examensarbete är att redogöra för hur man med hjälp av tidiga stödin-

satser inom familjearbete kan stöda det gemensamma föräldraskapet under en separat-

ionsprocess. Genom att satsa på tidiga stödinsatser är målet att lägga fokus på barnets och 

familjens bästa samt förebygga tvistemål i domstolarna som är belastande både för famil-

jen och barnskyddet.  Vi vill lyfta fram hurdana utmaningar och förutsättningar det kan 

finnas under separationsprocessen med tanke på det gemensamma föräldraskapet samt 
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föräldrarnas behov av stöd och hur man på bästa sätt kan stöda föräldrarna under en se-

parationsprocess. Vi vill också redovisa för föräldrars upplevelse av det gemensamma 

föräldraskapet under en separationsprocess.  

 

Våra forskningsfrågor är: 

 Vilka är förutsättningar och utmaningar för ett gemensamt föräldraskap under en 

separationsprocess? 

 Hurdant stöd kan föräldrarna behöva under en separationsprocess?  

 Hur har föräldrarna upplevt det gemensamma föräldraskapet under separations-

processen? 

 

3 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi att definiera centrala begrepp och redogöra för utmaningar i en 

separationsprocess med hjälp av statistik och bakgrundsinformation. I detta kapitel redo-

gör vi för medling i familjefrågor som en service för familjer i en separationsprocess samt 

barnatillsyningsmannens roll under en separationsprocess. Vi presenterar även uppdrags-

givaren Vanda stad och tar upp den nya socialvårdslagens roll i uppbyggandet av service 

för familjer i en separationsprocess.  

 

I vårt examensarbete ser vi en familj i en separationsprocess som en enhet bestående av 

två vuxna och ett eller flera barn. Vi anser familjer med två vuxna av samma kön eller två 

vuxna av olika kön likbördiga. Vi anser också samboförhållanden, registrerade partner-

skap samt äktenskap som jämbördiga. Vi har valt att i detta arbete kalla föräldrarnas se-

paration för en separationsprocess för att inte fokusera endast på föräldrar som ingått ett 

äktenskap. 

 Separationsprocess i familjen 

Enligt Finlands officiella statistik (SVT 2014) består 19 % av barnfamiljerna av föräldrar 

i samboförhållande. Av dessa samboförhållanden separerar sig vart femte par. Mängden 
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av föräldrar i samboförhållande har stigit i jämn takt efter 1990-talet. På grund av denna 

förändring i statistiken vill vi inte göra en skillnad på föräldrar som är i ett samboförhål-

lande eller i ett äktenskap. Enligt Finlands officiella statistik (SVT 2015) har mängden 

ingångna äktenskap minskat drastiskt under 2010-talet. År 2013 ingicks det cirka 3800 

äktenskap färre än året innan. Mängden skilsmässor har från och med 1990-talet varit 

stabil. År 2013 invigdes det 25 119 äktenskap och det var 13 766 äktenskap som slutade 

i skilsmässa.    

 

Enligt Mykkänen-Hänninen (2015) är separationen en process där föräldrarnas parförhål-

lande tar slut, det sker en separering från förhållandet och det kan eventuellt uppstå nega-

tiva tankar gentemot den förra partnern. Samtidigt fortsätter ändå föräldraskapet vilket 

förutsätter att föräldrarna har förtroende för varandras förmåga att fungera som förälder 

och förmågan att hålla kontakt för att kunna komma överens om barnens ärenden. Task-

inen (2001) anser att det i en separation sker stora förändringar i hela familjens liv och 

vardag. Denna kris kräver ofta mycket tid och energi och är det ofta en lång och tung 

process. Föräldrarna måste ofta bygga upp sin nya identitet och föräldraroll efter separat-

ionen. Föräldrarna behöver få bekräftelse för sina känslor och stöd för att komma vidare 

i livet (Taskinen 2001 s. 14-16). 

 

Uppfattningen om separationer har utvecklats åt två olika håll, separationer idealiseras 

eller däremot demoniseras. Separationen kan vara en väldigt stor kris i familjen och därför 

är det viktigt av föräldrarna att bedöma hur stor kris hotet av separation eller själva sepa-

rationen orsakar i familjen. Allt fler separationer leder till stora kriser och stridigheter 

vilket enligt Mykkänen-Hänninen (2015) kan bero på en kulturell och samhällelig ut-

veckling där individualism poängteras allt mer och mer. Barnets bästa kan bli i skymun-

dan då föräldrarna främst tänker på sina egna rättigheter till barnet. Enligt Mykkänen-

Hänninen (2015) kan separationen uppfattas enbart som en juridisk process där båda för-

äldrarna har egna jurister som för endast den enskilda förälderns ärende och tar inte i 

beaktande barnets bästa. Detta kan leda till att föräldrarna inte kan skapa gemensamma 

överenskommelser, komma överens om barnens ärenden och se barnets bästa. (Mykkä-

nen-Hänninen 2015) 
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Kari Killén (2009) menar att föräldraskapet oundvikligen påverkas av en separation. För-

äldrarna är ofta så upptagna med sin egen sorg och ångest att barnens sorg och behov kan 

bli i skymundan. Under en separationsprocess kan omsorgen av barnet och föräldrarnas 

tillgänglighet bli lidande likaså den känslomässiga lyhördheten. Även det positiva enga-

gemanget i barnets behov kan bli lidande och föräldrarna kan till och med uppleva nega-

tiva tankar gentemot barnet på grund av att barnet påminner om det misslyckade parför-

hållandet. Däremot kan vissa föräldrar bli alltför beroende av barnet och visar en alltför 

stark anknytning. Ofta ser man inte barnets sorg, som sedan senare kan bryta ut som de-

pression eller aggressivt beteende. (Killén 2009 s. 108) 

 

Förutsättningen för att kunna bygga upp ett gemensamt föräldraskap efter separationen är 

att känslorna gällande det forna parförhållandet är bearbetade och att föräldrarna har för-

mågan att diskutera och komma överens om barnets ärenden. Separationen innebär starka 

känslor och situationer som förändras snabbt. Separationen kan ses som en övergångsfas; 

det gamla sättet fungerar inte och något nytt finns inte ännu. En professionell inom famil-

jearbete eller medling i familjefrågor kan i detta skede erbjuda stöd och redskap för att 

bygga upp den nya vardagen och skapa gemensamma överenskommelser. (Mykkänen-

Hänninen 2015) 

 

 Medling i familjefrågor 

Medling i familjefrågor är en viktig psykosocial familjeservice i syfte att erbjuda utom-

stående stöd i att skapa gemensamma överenskommelser mellan föräldrarna och att lyfta 

fram barnets bästa under en separationsprocess. Enligt socialvårdslagen 14§ (1301/2014) 

är kommunerna skyldiga att erbjuda medling i familjefrågor till kommunens befolkning. 

Enligt äktenskapslagen 20-22§ (234/1929) är syftet med medling i familjefrågor att stöda 

familjerna i konfliktsituationer gällande separationen och det fortsatta föräldraskapet och 

även i juridiska frågor. 

 

 Familjerna kan kontakta medling i familjefrågor i varierande situationer. Det kan vara 

fråga om en tanke av separation, en pågående separationsprocess eller en separation som 

redan skett, där föräldrarna inte har hittat gemensamma och fungerande lösningar till det 
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fortsatta föräldraskapet, samtidigt som det också kan handla om konfliktsituationer gäl-

lande barnets umgängesrätt till föräldrarna. Medling i familjefrågor är en frivillig och 

kostnadsfri stödåtgärd som föräldrarna själva kan kontakta.  Inom medling i familjefrågor 

är syftet att reda ut konflikter mellan föräldrarna gällande föräldraskap samt att trygga 

barnets ställning med att göra gemensamma överenskommelser och regler. Medlarens 

uppgift är att stöda familjen till fungerande lösningar och en fungerande vardag. Man kan 

kontakta medling i familjefrågor på egen hand, som en hel familj eller tillsammans som 

föräldrar. Då man försöker reda ut konfliktsituationer är det dock viktigt att bägge föräld-

rarna är på plats för att skapa gemensamma lösningar. Med hjälp av medling i familjefrå-

gor kan man ofta arbeta förebyggande med familjerna och de får stöd i en svår livssituat-

ion vilket ofta stöder föräldrarnas psykiska välmående. (THL 2015) 

 

Medling i vårdnadstvister är en specialservice för familjen då de andra stödåtgärderna 

inte varit tillräckligt effektiva. I dessa fall har föräldrarna inte kommit fram till ett gemen-

samt avtal och ärendet förs till domstolen. Årligen behandlas 1800-2000 vårdnadstvister 

vid tingsrätten. Över hälften av dessa fall är upprepade tvister som återkommer till tings-

rätten flera gånger. Rättegångarna pågår länge och de belastar familjen, men även barn-

skyddet som är tvunget att göra upprepade utredningar om barnets förhållanden. Målet är 

att kommunerna inom basservicen skulle ha möjlighet att erbjuda tidigt och ändamålsen-

ligt stöd för familjer i en separationsprocess för att undvika dyra och belastande tvistemål 

i tingsrätten. (Rättsväsendet 2014) 

 

 Barnatillsyningsmannen 

Barnatillsyningsmannen är en myndighetsperson som arbetar med att reda ut och bekräfta 

faderskap, försäkra barnets vårdnad vid föräldrarnas separation, boende och umgängesrätt 

till sina föräldrar samt trygga barnets uppehälle och utforma överenskommelser gällande 

föräldraskapet på basen av lagstiftning. I alla kommuner finns inte en utnämnd barnatill-

syningsman; i dessa fall är det en socialarbetare eller socialarbetare-barnatillsyningsman 

som arbetar tillsammans med familjerna som är i behov av barnatillsyningsmannens 

tjänster. Barnatillsyningsmannens tjänster behövs ofta då det skett en separation inom 

familjen och föräldrarna behöver skriftliga överenskommelser för att ha klara och tydliga 
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spelregler för det fortsatta föräldraskapet. Till barnatillsyningsmannens uppgifter hör att 

registrera föräldrarnas gemensamma överenskommelser samt förändringar som skett i 

överenskommelserna. Om dessa överenskommelser inte respekteras går saken vidare till 

domstolen. Barnatillsyningsmannen har även skyldighet att främja bägge föräldrarnas rät-

tigheter och umgängesrätt till barnet. Detta betyder att beakta båda föräldrarnas möjlighet 

till att träffa barnet regelbundet, även då det behövs övervakade träffar. (Miettinen, 

Röppänen & Viinikainen 2011) 

 

 Uppdragsgivaren Vanda stad 

Uppdragsgivaren för vårt arbete är Vantaan perhekoutsit som är en familjearbetsenhet 

som arbetar flexibelt och enligt familjernas behov. De har en tanke om att servicen skall 

vara så lätt tillgänglig som möjligt och erbjudas där familjerna vistas regelbundet. Van-

taan perhekoutsit har som syfte att stöda barnfamiljernas vardag och hjälper föräldrarna 

att hitta svar och lösningar till en fungerande vardag. Enheten består av fem familjearbe-

tare och en förman. Familjerna kan kontakta Vantaan perhekoutsit via telefon, e-post, 

Facebook eller via familjearbetarnas blogg. Man kan kontakta Vantaan perhekoutsit även 

anonymt och kontakten förbinder inte till något. (Vantaan perhekoutsit 2015) 

 

Enligt Vantaan hyvinvointikatsaus 2014 är Vanda en stad där 44,3 % av familjerna är 

barnfamiljer. En barnfamilj är en familj där det bor ett barn under 18 år. 24 % av barnfa-

miljerna i Vanda är familjer där det endast finns en vuxen. I 86 % av familjerna är den 

ensamstående vuxna en kvinna. (Vantaan hyvinvointikatsaus 2014) 

 

Enligt barometern är 11 % av barnen i Vanda i åldern 0-17 år klienter inom barnskyddets 

öppna vård. Barnskyddets öppna vård innefattar stödboende för barnet, utkomststöd för 

att försäkra skolgång och hobbyer. Även stödandet och rehabiliteringen av familjen är en 

del av barnskyddets öppna vård. I proportion till mängden minderåriga görs det utöver 

Åbo mest barnskyddsanmälningar i Vanda jämfört med de andra stora städerna i Finland. 

Dock har mängden barnskyddsanmälningar minskat under åren 2012-2013. (Vantaan hy-

vinvointikatsaus 2014) 
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Inom Vanda stad gjordes en enkätundersökning av Vanda stads familjeservice projekt för 

utvecklingen av föräldrastödet och Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun-projektet. Enkä-

ten skickades som en webropol-undersökning till föräldrar i Vanda via tre olika forum. I 

undersökningen gavs 1030 svar, varav 167 (16,3 %) var av pappor medan 863 (83,7 %) 

var av mammor. (Vanhemmuustyön kehittäminen Vantaalla 2015) I undersökningen kom 

det fram att 30 % av mammorna och 13 % av papporna som svarade i undersökningen 

hade sökt stöd för sitt föräldraskap inom någon service som Vanda stad erbjuder. Råd-

givningen, dagvården och familje- och ungdomsrådgivning var de ställen där de flesta av 

föräldrarna som deltagit i undersökningen hade sökt stöd för sitt föräldraskap. Enligt 

undersökningen hade föräldrarna varit mest nöjda med det stöd de hade fått från barn-

skyddet och familje- och ungdomsrådgivningen. Enligt undersökningen hade föräldrarna 

sökt stöd för uppfostring av barn med krävande temperament och för grundstöd. Enligt 

föräldrarna som deltog i undersökningen kunde föräldraskapet ytterligare stödas genom 

att erbjuda mer tillfälligt barnvård, genom att förbättra tillgängligheten av servicen och 

genom att ge ut information och ordna föräldrakvällar. Av föräldrarna som deltog i under-

sökningen ansåg 46 % att bristen på tid var den största utmaningen för föräldraskapet. Av 

föräldrarna ansåg 27 % att samhället ställer för höga krav på föräldraskapet, medan 25 % 

ansåg att familjerollerna och föräldraansvaret var de största utmaningarna. Bristen på tid 

innebär svårigheter för föräldrarna att koppla ihop arbetslivet, hemmet och föräldraskapet 

och stressen som det för med sig. Samhället däremot ställer alltför höga krav på både 

föräldrarna och barnet, man borde vara skicklig inom alla arenor och föräldrarna som 

deltog i undersökningen ansåg att individualismen tagit över. (Vanhemmuustyön 

kehittäminen Vantaalla 2015) 

 

Vi valde att inkludera denna undersökning i vår studie för att få reda på hur föräldrarna i 

Vanda upplevt tillgängligheten och utbudet av familjeservice. Resultatet av undersök-

ningen visade även var föräldrarna söker stöd för sitt föräldraskap. Med hjälp av under-

sökningen har Vanda stad fått reda på brister och utmaningar i sin verksamhet och hur 

servicen kunde förbättras.  

 



15 

 

 Socialvårdslagen 

Den nya socialvårdslagen 1301/2014 som trätt i kraft 1.4.2015 har som syfte att förbättra 

tillgängligheten på tidigt, låga tröskelns stöd. I och med den nya socialvårdslagen är det 

kommunernas plikt att erbjuda tidigt stöd för att trygga barnets och familjens välmående 

utan barnskyddets klientskap. Dessa preventiva familjeserviser är t.ex. hemvården för 

barnfamiljer och familjearbete. Målet med lagförändringen med tanke på barnfamiljerna 

är att sänka tröskeln för att begära efter stöd till även små utmaningar. Detta innebär att 

familjer i en separationsprocess bör få stöd redan i ett tidigt skede inom basservicen. Ti-

digare har en del av familjer i en separationsprocess varit klienter inom barnskyddet på 

grund av brist på tidiga stödinsatser. Enligt den nya socialvårdslagen kommer en stor del 

av barnskyddsklienterna att flyttas till basservicen på grund av att tillräckligt omfattande 

stöd kommer att erbjudas redan inom basservicen. Detta ska fungera preventivt och i 

framtiden minska på mängden klienter inom barnskyddet. Samtidigt försöker man med 

hjälp av lagförändringen förbättra det professionella samarbetet inom socialservisen.  

 

Enligt Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 är oro i familjer gällande parförhållandet och 

föräldraskapet väldigt vanligt och färre än hälften av dem har fått stöd för att hantera oron 

enligt statistiken.  Detta är ett problem som den nya socialvårdslagen 1301/2014 försöker 

minska på med hjälp av dessa tidiga insatser för familjerna. (Lammi-Taskula & Karvonen 

2014 s. 218-220) 

 

4 TIDIGARE FORSKNING 

De tidigare forskningar vi valt att ta upp i vår studie belyser i allmänhet barnfamiljers 

behov av stöd. Forskningarna vi har valt behandlar inte specifikt familjer i en separations-

process men belyser olika slags utmaningar som barnfamiljer kan stöta på. En av de valda 

forskningarna handlar om familjer i en separationsprocess, men belyser medling i famil-

jefrågor som en stödform för familjer. Vi har valt att inkludera forskningar som belyser 

föräldrarnas upplevelser av olika former av tidigt stöd. De valda forskningarna har vi 

hittat på databasen EBSCO med hjälp av sökorden early support AND family. Vi begrän-
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sade sökresultatet att innehålla forskningar som var tillgängliga i fulltext och kvalitets-

granskade. Vi begränsade även artiklarna med att söka artiklar publicerade år 2000-2015.  

Vi fick tips om en av forskningarna av vår handledare, men den hittas också med hjälp av 

manuell sökning på sökmotorn Google. 

 

 Stödbehov hos barnfamiljer 

Arja Häggman-Laitilas (2003) forskning ” Early support needs of Finnish families with 

small children” beskriver familjernas behov av tidigt stöd. År 1996 startades ett projekt 

av Mannerheims barnskyddsförbund vid namnet ”Familjer med barn – Intensivt stödsy-

stem och familjerådgivning” där 551 familjer deltog. Data samlades in genom familjeser-

vice planer och klientrapporter. Målet var att tillsammans med rådgivning och barnklini-

ker finna och förebygga problem som barnfamiljer kämpar med. Målgruppen för projektet 

var familjer som väntade barn eller hade barn under tre år. Familjens situation och upp-

levelse av servicebehovet utgjorde grunden för servicen. Tillsammans med varje familj 

gjordes en serviceplan och målen för samarbetet. Familjerna fick själv besluta om arbets-

metoderna.  

 

Syftet med forskningen var att producera information om familjeservice för barnkliniker 

och rådgivningar. Forskningsfrågan var: För hurdana utmaningar upplever småbarnsfa-

miljer behovet av tidigt stöd? Data insamlades från år 1997 till år 2000. Familjearbetare 

skrev upp i familjeserviceplanen familjernas behov och vilken service de fått. Syftet var 

att skriva ner varje familjs erfarenhet och tankar så noggrant som möjligt. Behoven sam-

manfattades till en klientrapport. Data analyserades med hjälp av induktiv innehållsana-

lys. Data kategoriserades och liknande uttryck slogs ihop under samma huvudkategori.  

 

Resultaten visar att familjerna behövde stöd för föräldraskap, uppfostring av barnen, par-

förhållandet och stödjande sociala nätverk. Behovet av tidigt stöd kom även fram vid 

hälsoproblem, arbetslöshet, problem med arbete eller studier och olika slags familjekriser. 

Vårdnadstvister, umgängesrätt och familjevåld var också teman som fick familjerna att 

söka sig till familjearbetets service. Av undersökningens familjer rapporterade 428 att de 

behövde stöd för föräldraskapet. Problemen bestod av utmattning, tidsbrist och stöd för 
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ensamstående föräldraskap.  Fostran och vård av barnet var det näst största problemet 

som kom fram. Det uppstod bland annat problem gällande barnets krävande temperament, 

svårigheter att sätta upp gränser samt sov-och matvanor. Det vanligaste problemet under 

huvudkategorin parförhållande var tidsbrist för parförhållandet, stridigheter, tankar om 

separation eller skilsmässa. Det största problemet under huvudkategorin sociala problem 

var avsaknaden av viktiga sociala förhållanden och avsaknad av kamratstöd. Familjerna 

upplevde att de också behövde hjälp av familjearbetaren för att hitta balansen mellan fa-

milje- och arbetslivet. Familjekriserna bestod främst av stridiga skilsmässor samt dödsfall 

av en nära familjemedlem. Resultatet av forskningen hjälper professionella att definiera 

tidiga stödbehov hos familjer och därmed utveckla servicen. 

 

Vi valde att inkludera denna forskning i vårt examensarbete på grund av att den belyser 

problematiken kring barnfamiljers behov av tidigt stöd. Forskningen lyfter fram varie-

rande utmaningar som barnfamiljer kan kämpa med och föräldrarnas separation kan bland 

annat vara en sådan utmaning.  

 

 Föräldrars upplevelse av tidigt stöd 

Syftet med Susanna Rautios (2013) forskning ”Parents’ experiences of early support” var 

att ta reda på klienternas tankar och upplevelser av en förebyggande och innovativ famil-

jecentrerad servicemodell med låg tröskel som utvecklats inom ett projekt i Finland under 

tiden 2005-2008. Denna modell av föräldrastöd hade som mål att stöda föräldrarna i ett 

tidigt skede av föräldraskapet. Detta projekt skulle förbättra och förstärka samarbetet mel-

lan olika enheter som arbetar med barn eller familjer, främst inom basservicen. Kommu-

nerna skulle skapa en modell och ett nätverk där olika serviceformer tillsammans skulle 

stärka och stöda föräldraskapet och familjernas välbefinnande. Projektet baserade sig till 

stor del på hembesök. Detta stöd som erbjöds till familjerna var ett förebyggande och 

frivilligt stöd. Denna arbetsmodell har stannat kvar i familjearbetet inom vissa enheter 

och orter. 

 

Rautios forskning hade som mål att få reda på klienternas upplevelser om modellen, sam-

tidigt som hon vill undersöka vidare vad som var bra och vad som bör utvecklas vidare 
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inom arbetet med barnfamiljer. Denna forskning gjordes som en empirisk studie med 

kvalitativ undersökningsdesign och halvstrukturerade intervjuer. Till intervjuerna valdes 

familjer som varit med i projektet. Dessa familjer måste ha varit klienter i minst tre må-

nader och haft hembesök åtminstone två gånger under projektets gång. Datainsamlingen 

skedde främst genom intervjuer med familjer som hade erfarenhet av serviceformen och 

som var villiga att tala om dessa. I intervjuerna deltog sex familjer, både mammor och 

pappor, allt som allt intervjuades nio personer.  

 

Resultaten visar att föräldrarna till en början hade en kritisk syn mot hembesöken. Klien-

terna var rädda för att bli kritiserade och dömda av den professionella, samt för känslan 

av maktlöshet. Många av föräldrarna hade förväntat sig mer hjälp med barnskötsel och 

hemhjälp än vad som erbjöds inom servicen. Det som ansågs allra viktigast för ett funge-

rande samarbete var ett professionellt bemötande samt en förtroendefull relation mellan 

klient och professionell.  Största delen av föräldrarna hade upplevt att de professionella 

gett dem den tid klienterna behövt och hade upplevt sig som individuella klienter och inte 

som ” en problemfamilj”. Föräldrarna hade fått mycket användbar information av den 

professionella för en fungerande vardag. Fadern i familjen hade ofta fått individuellt stöd 

av den professionella. De flesta upplevde att föräldraskapet förstärkts under denna tid och 

föräldrarnas sociala nätverk utvidgats. Rautio poängterar även hur viktig familjerådgiv-

ningen är som preventivt familjearbete.  

 

Vi valde denna forskning på grund av att den tar fram klienternas upplevelse av tidigt 

stöd inom basservicen. Forskningen lyfter fram tidiga stödets möjlighet att stöda famil-

jens fungerande vardag och hur det tidiga stödet kan vara till hjälp även vid små utma-

ningar och praktiska arrangemang.  

 

 Medling i familjefrågor 

“Nya vindar i familjefrågor- upptäckter, modeller och utvärdering” är en rapport från 

FASPER-projektet, skriven av Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve 

Karvinen-Niinikoski (2014). Syftet med projektet var att förbättra medling i familjefrågor 

samt göra servicen mera tillgänglig för familjer i separationssituationer. Projektet 
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FASPER var ett samarbete mellan Finlands forum för medling och Helsingfors universi-

tet som startade i slutet av 2009. I projektet deltog sex kommuner i södra Finland. 

FASPER-projektets syfte var att uppdatera medlingens innehåll och tillägga nya konflikt-

teoretiska arbetssätt samt stöda klienternas egna resurser. Inom projektet ville man ut-

veckla en mer effektiv och mångsidig verksamhetsmodell som skulle lämpa sig för famil-

jekonflikter. Man ville också utbilda och informera personal inom medlingen i kommu-

nerna och skapa en ny modell för medlingsutbildningen.    

 

Medling i familjefrågor har som tyngdpunkt att stöda föräldrar i separationsprocessen att 

göra gemensamma beslut och överenskommelser för det fortsatta föräldraskapet med 

tanke på barnets bästa. I projektet ville man lyfta fram medlarens professionella roll och 

uppgifter inom familjemedlingen till skillnad från andra serviceformer som t.ex. familje-

arbete. Medlaren ska stöda och leda dialogen mellan föräldrarna och styra dialogen till 

föräldrarnas gemensamma beslut, men inte göra beslut istället för föräldrarna.  

 

Då projektet startade gjordes det en kartläggning av medlingsservicen i kommunerna; var 

dessa var placerade, hur servicen var placerad i servicesystemet i kommunerna, hur till-

gängliga för klienterna, hur det informeras om denna service och hur denna service fun-

gerar i praktiken. Efter detta planerades en ny handlingsmodell som togs i bruk som pröv-

ning. Försöksmedlingarna kom i gång 2012 och i dem deltog 16 familjer. I projektet ord-

nade man ett antal utbildningar och utvecklingsmöten och efter personalens utbildningar 

började man planera nya medlingsprocesser och servicekoncept.  

 

Familjemedlingsprocessen som prövades var en process som bestod av tre olika delar. I 

början av medlingen träffade de professionella alla föräldrar enskilt. De gick igenom vad 

medlingsprocessen handlar om, vad föräldrarna ville komma överens om, samt om det 

finns något som kan förhindra medlingen. Det nästa skede i medlingen var 1-3 medlings-

möten med två opartiska medlare, där bägge föräldrarna ställde upp och tillsammans för-

sökte komma fram till gemensamma spelregler och lösningar för en fungerande vardag 

med tanke på barnet. Det sista skedet av medlingsprocessen bestod av ett eftermöte där 

de professionella tillsammans med föräldrarna gick igenom hur dessa överenskommelser 

fungerat samt fick föräldrarna stöd för ett fortsatt föräldraskap. Processen räckte vanligen 

cirka 4-6 veckor. 
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Som utvärdering av den prövade familjemedlingsprocessen intervjuades de föräldrar som 

varit med. Resultaten av intervjuerna visar att föräldrarna i huvudsak varit mycket nöjda 

med processen. Det som lyftes fram som positivt var att medlaren styrt dialogen bort från 

beskyllningar och gräl samt att medlaren konsekvent och kontinuerligt fört fram barnets 

behov och styrt dem att koncentrera sig framförallt på barnet i stället för känslor eller 

problem. De flesta föräldrarna hade under processen lyckats avtala om barnets vårdnad 

och umgänge. Föräldrarna hade kommit överens om en hel del praktiska saker som för-

äldraskapet innebär samt hade lyckats göra kompromisser. Förtroendet för den andra par-

ten ökade under processens gång och behovet av att ta tvisterna till rätten hade minskat. 

I några av fallen hade dock föräldrarna inte lyckats uppnå avtal och några var missnöjda 

över hur medlaren styrt föräldrarnas samtal. De som varit missnöjda ansåg att de inte hade 

fått komma fram med sina åsikter tillräckligt och att de inte beaktats. Med hjälp av dessa 

åsikter kan man fortfarande utveckla verksamheten.  

 

FASPER- projektet var väldigt nyttigt och nödvändigt med tanke på utvecklingen och 

förbättringen i medling i familjefrågor. Den nya familjemedlingsprocessen har stannat 

kvar efter att projektet tagit slut. Projektet har förbättrat de professionellas arbete och 

utbildning samt samarbetet mellan kommuner och servicesystemen, men också den ef-

fektiva stödformen och tillgängligheten för klienterna. 

 

Vi valde denna forskning eftersom vi vill lyfta fram medling i familjefrågor som en pa-

rallell service som stöder föräldraskapet i en separationsprocess. Tidigt stöd och medling 

i familjefrågor är två skilda serviceformer som erbjuds åt familjer i en separationsprocess. 

 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

I vår teoretiska referensram har vi valt att fördjupa oss i tidigt stöd, familjearbete och 

empowerment. Separationsprocessen kan ses som en social riskfaktor för familjen. Det 

tidiga stödet erbjuds inom basservicen och kan erbjuda snabb, låg tröskelns hjälp för fa-

miljerna. Familjearbete är en stödform som kan erbjuda hjälp för föräldrarna att hitta sina 
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egna resurser och bygga upp det gemensamma föräldraskapet. Känslan av empowerment 

kan ses som ett mål för arbetet.  

 

 Tidigt stöd 

På grund av att separationerna i familjerna har ökat, finns det ett ökat behov av stöd för 

dessa familjer. För att undvika att problemen blir allt större, har man valt att satsa på tidigt 

förebyggande arbete. Kari Killén (2009) har delat in det förebyggande arbetet i tre olika 

delar: universellt förebyggande arbete, selektivt förebyggande arbete och indikerat före-

byggande arbete. Det universellt förebyggande arbetet riktar sig till alla familjer och be-

står bland annat av rådgivningens service, föräldragrupper, mamma- eller pappagrupper 

etc. Det selektivt förebyggande arbetet sker oftast inom universellt förebyggande institut-

ioner men är riktade till familjer med särskilda behov. Det selektivt förebyggande arbetet 

tar i ett tidigt skede fasta på riskfaktorer och förhindrar problemen att växa. Ifall det uni-

versellt och selektivt förebyggande arbetet inte har hjälpt familjen, måste indikerat före-

byggande arbete tas i bruk, där det krävs direkt behandling och intervention i familjen. 

Det indikerat förebyggande arbetets mål är att begränsa de nuvarande problemen som 

uppstått i familjen för att inte följderna av dessa problem ska framkalla mera och allt 

svårare problem. (Killén 2009 s. 21-26) 

 

Det förebyggande arbetets främsta uppgift är att hjälpa familjen i ett sådant skede så att 

man kan undvika barnskyddets klientskap och eskalering av problemen. Det förebyg-

gande arbetet sker främst inom basservicen riktad till familjer, till exempel inom hälso-

vården, rådgivningen, daghemmet och skolan. Inom dessa institutioner bör man ha ett 

förebyggande arbetssätt, men dessa institutioner fungerar också som ytterst bra arenor där 

man upptäcker de familjer som har behov av stöd. (Myllärniemi 2007 s. 10-12) 

 

Det tidiga stödet skall vara ett svar på behov av att förebygga sociala riskfaktorer och 

deras påverkan på familjer. Dessa sociala riskfaktorer som hotar familjen kan till exempel 

vara förälderns krävande livssituation, bland annat sjukdom, graviditet, arbetslöshet eller 

separation. Tidigt stöd bör också erbjudas då familjen har svårt med att få vardagen att 
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fungera, de behöver stöd i fostringsfrågor, hänvisning till service, de genomgår en sepa-

rationsprocess, de har ekonomiska problem eller då det är frågan om en invandrarfamilj. 

Det tidiga stödet förutsätter inte klientskap inom barnskyddet, men det innebär att förhål-

landena i familjen inte får hota barnens välmående och familjen har inneboende resurser 

och motivation så att de har möjlighet att bearbeta problemen. Det tidiga stödet bör ha ett 

arbetssätt där barnets bästa står i fokus. (Myllärniemi 2007 s. 10-12) 

 

Det tidiga stödet fungerar ofta som en effektiv stödåtgärd åt familjer då de behöver stöd, 

men behovet av stöd riskerar inte barnens välmående eller funktionsförmåga och påverkar 

inte heller på ett betydande sätt på föräldrarollen samt hindrar inte föräldern från att se 

och besvara barnens behov. Förutsättningen för ett gott resultat inom det tidiga stödet är 

att familjen har inneboende resurser och motivation att bearbeta problemen. Då barnets 

välmående är hotat och det finns brister i föräldraskapet finns det behov av barnskyddet. 

(Myllärniemi 2007 s. 10-12) 

 

Det Nordiska ministerrådet inledde under åren 2011-2012 ett projekt vid namnet ”Tidigt 

förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering”. Projektet drevs 

av Nordens Välfärdscenter, och syftet var att skapa samnordisk utveckling av tidigt stöd 

för utsatta familjer. Tidiga insatser inom basservice är en stödform som når de flesta för-

äldrarna på grund av att flesta av dem går på rådgivning under graviditeten och de flesta 

barn går på daghem. Detta ger en ytterligt bra möjlighet att tidigt upptäcka och ge stöd 

till barn och familjer. Den tidiga insatsen handlar om att ge stöd tidigt i livet för att und-

vika att problemen växer progressivt. Föräldrastödet ses som en genomgående röd tråd i 

det tidiga stödet. Ett resultat av det nordiska projektet var ett förslag av nordisk imple-

mentering av föräldrastödsmodellen vid namnet Föräldrastöd Norden. Tanken är att satsa 

på några föräldrastödsprogram och implementera dem till de Nordiska kommunerna. På 

detta sätt kunde man driva gemensam forskning och utveckling av programmen. Det är 

viktigt att anpassa föräldrastödsprogrammet speciellt för de föräldrar som riskerar att 

marginaliseras. (Nordens Välfärdcenter 2012) 

 

Föräldrastödet innebär ett samlat utbud av tidigt stöd till barnfamiljer i en kommun. För-

äldrastöd Norden består av tre olika moduler: universellt stöd till alla föräldrar, föräldra-

stödsgrupper och individuellt föräldrastöd. Det universella stödet erbjuds till alla föräldrar 
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och är inte behovsprövat och består till exempel av rådgivningssamtal enligt ett föräldra-

stödsprogram. Den andra modulen består av föräldrastöd genom gruppverksamhet. Mål-

gruppen för denna verksamhet är föräldrar som upplever sig ha problem med sina barn 

eller sitt föräldraskap. Genom 10-12 grupptillfällen dragna av en professionell ledare med 

utbildning i något föräldrastödsprogram får föräldrarna lära sig strategier som förbättrar 

föräldraskapet. Den tredje modulen, individuellt föräldrastöd är riktat till föräldrar som 

redan en längre tid haft konflikter med sina barn. Syftet med det individuella föräldrastö-

det är att förbättra den positiva relationen mellan barnet och föräldern. Föräldrarna tränas 

upp i föräldrafärdigheter och att ge positiv uppmuntran åt barnet. (Nordens Välfärdcenter 

2012) 

 

 Familjearbete 

Enligt Järvinen et. al (2007) och Myllärniemi (2007) är familjearbetets främsta syfte att 

stöda familjer i vardagen. Familjearbetet är som ett begrepp relativt mångtydigt och nytt 

inom den sociala servicen. Begreppet familjearbete används inom väldigt varierande om-

råden och kan innebära ett allmänt arbete med familjerna eller arbete hemma hos en fa-

milj. Familjearbete kan innebära service inom rådgivningen, barnskyddet, familjeterapeu-

tisk service eller förebyggande arbete. Familjearbetet sker målmedvetet och utgående från 

familjens behov och resurser. Inom familjearbetet är det centrala att stöda föräldrarna att 

vara goda föräldrar och att stöda barnets utveckling och välmående. Den professionella 

familjearbetarens uppgift är att stöda familjen i den förändring som vill nås. (Järvinen et. 

al. 2007 s. 10-11), (Myllärniemi 2007 s. 5-7) 

 

Familjearbete utövas inom flera olika institutioner. Familjearbete ses som en service inom 

barnskyddets öppna vård och som en rehabiliterande åtgärd men familjearbete erbjuds 

även som en förebyggande service inom rådgivningen. Det tidiga stödet och förebyg-

gande familjearbete erbjuds i ett tidigt skede där familjen behöver stöd för att orka och 

klara av vardagen. Inom familjearbete poängteras allt mer det förebyggande arbetet. Må-

let för det förebyggande arbetet är att stöda och bygga upp familjens egna resurser så att 

de självständigt klarar av vardagen och har förmågan att söka sig till service samt att 

familjens välmående ökar. (Järvinen et. al. 2007 s. 11-15) 
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Familjearbetet består av flera olika arbetsmetoder och -modeller. Arbetet kan bestå av 

möten med hela familjen, möten med en enskild familjemedlem, hembesök, gruppverk-

samhet, lägerverksamhet och familjerehabilitering. Alla dessa arbetsformer består av ett 

målmedvetet arbete enligt familjens behov. Behoven definieras av familjen själv eller på 

basen av familjearbetarens iakttagelser. Ofta görs ett inledande hembesök där man redo-

gör för familjens behov av stöd, kartlägger familjens resurser och nätverk. Möten med 

familjerna består av motiverande samtal, rådgivning och handledning, hänvisning till re-

ferensgrupper samt hänvisning till olika serviceformer. (Järvinen et. al. 2007 s. 16) 

 

Familjearbete kan bestå av flera olika arbetssätt och kan indelas i olika inriktningar. I det 

praktiska arbetet syns dock inte denna indelning så tydligt som i litteratur eftersom meto-

derna och arbetssätten går in i varandra och man kan tillämpa dem på olika sätt. Alla 

dessa inriktningar skapar en helhet inom familjearbete.  

 

Inom inriktningen för systematiskt familjearbete koncentrerar man sig ofta på hur inter-

aktionen i familjen fungerar. Man studerar familjesituationen som en helhet och hur fa-

miljemedlemmarnas beteende påverkar varandra, samt hur dessa familjemedlemmar 

kommunicerar sinsemellan. Med hjälp av detta arbetssätt försöker man förbättra familjens 

situation som helhet och hitta familjens resurser samtidigt som man har som mål att för-

stärka interaktionen mellan familjemedlemmarna. Ibland arbetar man mer klientcentrerat 

med enskilda individer och försöker genom detta förbättra hela familjens situation. 

(Myllärniemi 2007 s.38) 

 

Lösningsinriktat arbete är ett arbetssätt där både de professionella och klienterna bör vara 

målmedvetna och motiverade, samt behövs det fungerande kommunikation och interakt-

ion mellan den professionella och klienten. Med hjälp av lösningsinriktat familjearbete 

kan man stöda föräldrar att hitta och utnyttja sina egna resurser samt att stöda föräldra-

skapet. Detta kan handla om att stöda föräldrar till förändring i livsstilen till exempel 

användning av alkohol. Målet med detta arbetssätt är dock inte att ta hand om föräldrarnas 

individuella svårigheter, utan att stöda föräldraskapet samt barnets välmående och ut-

veckling och att få familjen att hitta gemensamma lösningar. (Myllärniemi 2007 s.39) 
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Empowerment inriktat familjearbete är ett arbetssätt som fokuserar på familjens egna 

styrkor, positiva handlingar och tankesätt. Grundtanken för empowerment inriktat famil-

jearbete är att ifall man endast fokuserar på problemen och risker leder det till att det 

känns svårt och tungt att bearbeta problemen. Då fokus läggs på risker och problem får 

individen en känsla av hopplöshet och oförmåga att klara av vardagen. Varje familj har 

resurser och positiva förmågor, men de hamnar ofta i skymundan för problemen. Empo-

werment inriktat familjearbete vill lyfta fram de positiva resurserna och familjens för-

måga att klara av vardagen. (Rönkkö & Rytkönen 2010 s. 188-189) 

 

Ofta måste man inom familjearbete jobba för att få familjen att finna sina inneboende 

resurser och få dem att känna att de kan bestämma över sitt liv. Ofta behöver familjerna 

inom familjearbete ett starkt stöd för att utföra och tro på att förändringar är möjliga. Hela 

familjens eller den enskilda familjemedlemmens negativa syn på framtiden kan fungera 

som ett hinder för att hitta de inneboende resurserna och nå empowerment. Familjen har 

kanske försökt göra en förändring, men har trots allt misslyckats, vilket kan leda till miss-

tro för att en förändring är möjlig. Framtiden kan te sig som en skrämmande serie av 

återkommande misslyckanden och man vet inte hur man kan undvika dem. (Rönkkö & 

Rytkönen 2010 s. 194) 

 

Den professionella kan stöda familjen i bearbetningen av separationsprocessen. Den pro-

fessionella kan erbjuda hjälp i att fatta rationella beslut gällande vardagen och hjälpa för-

äldrarna i den emotionella separationsprocessen. Tillsammans med en familjearbetare kan 

föräldrarna fundera över olika skeden i separationsprocessen: var separationen ett gemen-

samt beslut eller endast den andras, hur gick separationen till i praktiken? Familjearbeta-

ren kan stöda familjen till en fungerande kommunikation där barnets bästa står i fokus 

samt stöda i uppbyggandet av gemensamma spelregler i familjen. Familjearbetaren kan 

även hjälpa till med praktiska uppgifter: leta efter en ny bostad tillsammans med klienten 

eller hjälpa till att ifylla blanketter och ansökningar. Separationen är även en mental pro-

cess vars bearbetning kan ske i mycket olika takt. Familjearbetaren kan då fungera som 

en röst och medlare för de olika känslorna som kommer upp och stöda den emotionella 

bearbetningen av separationen.  (Rönkkö & Rytkönen 2010 s.218-220) 
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 Empowerment 

”Empowerment ... betyder att personer eller grupper som befinner sig i en maktlös position ska skaffa 

sig styrka som kan ge dem kraft att komma ur maktlösheten.” (Askheim & Starrin 2007 s. 18) 

Empowerment är ett mångtydigt och mångdimensionellt begrepp som används inom det 

sociala området. En av definitionerna av begreppet har gjorts av Robert Adams (Hokka-

nen 2009 s.317). Adams menar att både individer, grupper och samfund har möjlighet 

med hjälp av empowerment att påverka sina livsförhållanden och förändra dem, nå mål 

och förbättra livskvalitén. Enligt Askheim och Starrin (2007 s.18-20) handlar empower-

ment om att få igång processer som förstärker individens självkontroll, i praktiken handlar 

det om att uppnå bättre självbild, större självförtroende, större kunskaper och färdigheter. 

För att påbörja processen bör individen bli medveten om kopplingen mellan den egna 

livssituationen och de samhälleliga förhållandena. Genom att skapa medvetenhet hos in-

dividen bidrar det till att skapa en kraft hos individen att förändra de omständigheter som 

orsakar en svag och maktlös position. 

 

 Empowerment kan ses både som en process och som ett mål för arbetet.  Inom det sociala 

arbetet ses ofta empowerment som en process som möjliggör förändring (Hokkanen 2009 

s.317-319). Att nå empowerment kan ses som ett slutstadie för processen där orättvisa 

inte förekommer. Vad som kan räknas som slutstadiet är tids- och kontextbundet. I sociala 

arbetet ses empowerment som en idealsituation istället för ett mål. Därmed kan empo-

werment ses som en process utan ett slutskede, istället består det av mellanstadier som 

skapar nya målsättningar. Känslan av empowerment kan vara så betydelsefull för indivi-

den att man inte längre återvänder till känslan av maktlöshet. (Hokkanen 2009 s. 321-

322) 

 

Empowerment ses oftast som en genomgripande företeelse i mänskan liv, men enligt Ju-

hani Räsänen (2014 s. 82-83) kan empowerment även uppdelas i fem olika delområden: 

fysisk, emotionell, kognitiv, psykisk och ekonomisk. Den fysiska delen av känslan av 

empowerment handlar om kroppens välmående och känslan av maktlöshet. Den fysiska 

maktlösheten kommer fram till exempel genom olika sjukdomar, smärtor och sömnpro-

blem. Den emotionella känslan av empowerment handlar om förmågan att hantera och 

reglera sina känslor. Hanteringen av känslor handlar om att skapa lycka i sitt liv genom 



27 

 

att överkomma hinder som blockerar lyckan. Kognitiva delen handlar om negativa tankar 

och bilder av det egna livet som ”ett dåligt liv”. Tankarna kan både skada och hjälpa 

samtidigt som man också kan lära sig att bearbeta de negativa tankarna. Psykiska känslan 

av empowerment handlar om att ha förmågan att göra val. Valen styr vårt liv åt olika håll 

och ibland kan det förutsätta även att man är tvungen att fatta svåra beslut. Beslutsfattande 

kan vara en stor utmaning och om man inte klarar av att fatta beslut som berör det egna 

livet kan det betyda att man inte har grepp och makt över det som sker. Den sista delen 

är den ekonomiska delen av empowerment. Det handlar om hurdan förmåga individen 

har att förtjäna, använda och utnyttja pengar. Det kan även handla om att spara pengar för 

att kunna försäkra framtiden ifall det sker oförväntade förändringar i livet. Mänskan strä-

var till att inte mista sina resurser. Ifall man inte kan ersätta förlusten av resurser strävar 

man till att kompensera dem. Enligt Räsänen (2014) är goda resurser en förutsättning för 

att kunna ta i bruk mångsidiga redskap för att klara sig i förändrade livssituationer och 

under utmanande tider.  

 

Empowerment begreppet används ofta inom forskning som behandlar människor som har 

risk för marginalisering. I vårt arbete vill vi lägga fokus på hur föräldrarna med hjälp av 

stöd känner makt och empowerment över sitt eget föräldraskap efter separationen.  Rä-

sänens (2014) uppdelning av empowerment kan vi koppla till föräldrarna i eller efter en 

separation. Under en separationsprocess är föräldrarna tvungna att göra svåra val, bear-

beta negativa tankar och känslor samt bygga upp en ny ekonomisk trygghet.  Föräldrarna 

behöver stöd i att skapa ett nytt, gemensamt föräldraskap. I det här sammanhanget innebär 

empowerment ofta ett behov av att begrunda den egna identiteten. En förändrad livssitu-

ation som separationen innebär kräver att man skapar en ny identitet och nya målsätt-

ningar. Efter separationen måste man bygga upp ett nytt, gemensamt föräldraskap vars 

bärande kraft inte längre är föräldrarnas parförhållande. 
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6 METOD 

 Metodval och urvalskriterier 

Vi har använt litteraturstudie som metod i vårt examensarbete. Genom att göra en littera-

turstudie får vi en allmän bild om problematiken gällande separationer i barnfamiljer och 

det ger oss möjlighet att jämföra olika former av stöd och därför anser vi att litteraturstu-

die lämpade sig bäst som forskningsmetod. Med hjälp av att göra en litteraturstudie kan 

vi redovisa för forskning som tidigare gjorts om familjer i en separationsprocess. Vi var 

intresserade av att undersöka vad som är förutsättningar och utmaningar för ett gemen-

samt föräldraskap och hurdant stöd föräldrarna kan behöva för att skapa ett gemensamt 

föräldraskap. Vi var även intresserade av att lyfta fram föräldrarnas upplevelser av det 

gemensamma föräldraskapet under separationsprocessen.  Genom att granska och analy-

sera tidigare gjord forskning om familjer i en separationsprocess kan vi öka medveten-

heten om utmaningarna kring separationsprocesser och uppbyggandet av det gemen-

samma föräldraskapet. Vi hoppas att vår studie är till hjälp för de professionella att ut-

veckla service för familjer i en separationsprocess.  

 

Vi har hittat forskning som vi använder i vår studie genom att söka i olika databaser samt 

genom manuell sökning. De forskningar som vi har bestämt oss för att använda i vår 

studie har vi hittat i databasen EBSCO och Google Scholar. En av de forskningar vi an-

vänder i vår studie hittade vi i EBSCO med hjälp av sökorden: divorce AND parenthood 

AND mediation. Fyra av de forskningar som vi har använt i vår studie hittade vi på 

Google Scholar med sökorden vanhemmuus ja ero. En av de forskningar som vi använde 

hittade vi genom manuell sökning på biblioteket. Vi begränsade vårt material till att in-

nefatta forskningar gjorda år 2005 och framåt, men gjorde ett undantag då vi hittade en 

forskning som var lämplig för vårt ämne men var skriven år 2001. Forskningarna skall 

vara skrivna på svenska, finska eller engelska och vara tillgängliga i fulltext. Forskning-

arna vi valt skulle handla om familjer före, under eller efter en separationsprocess. Vi var 

intresserade av att hitta resultat av olika slags stödformer för familjer i en separationspro-

cess. Vi valde att inkludera forskningar som fokuserade på att stöda ett gemensamt för-

äldraskap efter en separation. Vi var intresserade av att hitta element inom stödformerna 
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som haft en positiv inverkan och fungerat som ett stöd för familjer i en separationspro-

cess. Vi exkluderade forskningar som fokuserade på stöd för endera mammor eller pappor 

samt stöd för föräldrar som ensam har vårdnad för barnet. De valda forskningarna pre-

senteras närmare i bilaga 1 som finns i slutet av arbetet.  

 

Fem av de forskningar vi valt att inkludera i vår studie är gjorda i Finland och en forskning 

är från Sverige. Forskningarna präglas också av ett starkt finländskt sätt att arbeta med 

familjer. Under litteratursökningen kom vi fram till att separationen som ett fenomen och 

stödformer är väldigt kulturbundna. Familjearbete i den form som vi här i Finland upp-

fattar den, förekommer inte i internationella forskningar. De internationella forskningarna 

baserade sig på olika familjestödsprogram och- modeller, medan man här i Finland sällan 

använder sig av specifika program och modeller. Vi anser att vår studie har en så stark 

koppling med den finska lagstiftningen att vi inte tyckte att det är ändamålsenligt att in-

kludera internationella forskningar. Bland annat den nya socialvårdslagen samt äkten-

skapslagen har en stark koppling med hurdant stöd man bör erbjuda till familjer i en se-

parationsprocess. 

 Forskningsmetod: Litteraturstudie 

Litteraturstudie är en lämplig metod för forskningen då det är omöjligt eller svårt att samla 

in primärdata. Detta kan innebära att källorna inte existerar eller att man inte har tillgång 

till dem, till exempel på grund av tystnadsplikt. Litteraturstudie är också en lämplig forsk-

ningsmetod då man vill få fram hur andra har tolkat en viss situation eller händelse. De 

nedskrivna källornas styrka är att de är genomtänkta och bearbetade utsagor, men de sak-

nar en spontanitet som kan innebära en viss vinkling för informationen. Litteraturstudie 

är också en bra forskningsmetod då man vill undersöka vad mänskorna faktiskt har sagt 

och gjort. Nedskrivna dokument är ofta mycket objektiva, speciellt om det handlar om 

officiella protokoll eller liknande. (Jacobsen 2007 s. 112-115) 

 

I en litteraturstudie utgör olika typer av litterära källor det data man analyserar. Med hjälp 

av analysering av vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och rapporter skall man få 

svar på sin problemformulering och syftet. Därför måste texterna väljas noggrant och 

systematiskt så att man får svar på sina forskningsfrågor. Texterna man använder i sin 
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undersökning skall genomgå en kvalitetsgranskning och därmed sker en inkludering av 

de texter man kommer att använda i sin analys. (Friberg 2006 s. 33-34) 

 

Det data man analyserar i en litteraturstudie är ofta sekundärdata. Detta utgör vissa be-

gränsningar för vad forskaren kan få ut av materialet. Sekundärdata svarar inte kanske 

precis på de forskningsfrågor man har ställt. Sekundärdata är ihopsatt för den ursprung-

liga datainsamlarens behov och därför kan inte forskaren som gör litteraturstudie be-

handla rådata på sitt eget sätt. (Jacobsen 2012 s. 121-122) 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2003 s. 27) skall vissa krav vara uppfyllda i en littera-

turstudie. Litteraturstudien skall ha klart formulerade frågeställningar, tydlig redovisning 

av kriterier och metoder för sökning och val av material till analysen, det valda materialet 

har genomgått en kvalitetsbedömning och alla relevanta studier är inkluderade i analysen. 

Litteraturstudien består av en tydligt formulerad forskningsfråga som besvaras genom att 

systematiskt söka, välja, värdera och analysera forskning som belyser problemet.  

 

Litteratursökningen sker endera manuellt i olika tidskrifter och böcker eller som en data-

bassökning. Litteratursökningen sker med hjälp av relevanta sökord som är relevanta och 

belyser forskningsproblemet (Forsberg & Wengström 2003 s.76-77). 

 

 Analysmetod: Innehållsanalys 

Vi har använt innehållsanalys som vår analysmetod. Syftet med innehållsanalys är att de 

vetenskapliga artiklarna man använder för sin analys bildar en helhet, som man sedan 

spjälkar in i mindre delar och därefter bildar en ny helhet. Resultatet för studien skapas 

av den nya helheten som består av bärande teman i de vetenskapliga artiklarna. (Friberg 

2006 s. 110) 

 

Enligt Friberg (2006 s. 110-112) kan innehållsanalysen delas upp i olika skeden. I den 

första fasen bör man läsa flera gånger igenom den valda forskningen och fokusera främst 

på att förstå resultaten av forskningen. Vidare skall man hitta viktiga nyckelfynd, teman 
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och subteman i forskningen resultat som belyser den egna forskningsfrågan. Enligt Jacob-

sen (2012 s. 146-151) handlar tematisering om att flera ord, meningar och avsnitt i texten 

bildar en gemensam helhet. Det följande steget är att kategorisera data vilket innebär att 

man samlar ihop de teman man hittat till grupper. Kategorisering görs för att förenkla den 

data man har och för att kunna jämföra data från olika källor. Detta innebär att man kan 

jämföra olika källor och hänvisa att de belyser samma tema på grund av att de hörs till 

samma kategori. Kategorier kan skapas utgående från det data man får eller så kan kate-

gorierna skapas på förhand utgående från tidigare gjord forskning gällande ämnet. Vidare 

i analysen skall man fylla kategorierna med innehåll det vill säga belysa vad en per-

son/källa säger om den definierade kategorin. Följande steg är att leta efter skillnader och 

likheter i materialet. Därefter börjar man söka svar och förklaringar för skillnaderna. Då 

gäller det att jämföra kategorier och granska vem som har nämnt de olika teman/katego-

rierna och ta reda på om de olika uppfattningen om teman/kategorier stämmer överens 

eller om det finns en variation mellan åsikterna. Därefter bör man gå tillbaka till materi-

alet för att kunna besvara varför de olika källorna har olika uppfattningar om samma tema.  

 

Vi började vår innehållsanalys genom att läsa våra valda artiklar flera gånger igenom. 

Därefter diskuterade vi tillsammans ifall vi uppfattat forskningarnas syfte och resultat på 

samma sätt. På grund av att flera av våra forskningar var så omfattande beslöt vi för att 

skriva en sammanfattning över alla forskningar vi valt att inkludera. Då vi hade skrivit 

sammanfattningarna av forskningarna började vi med hjälp av färgpennor strecka under-

liknande teman som dök upp i de olika forskningarna. Vi tematiserade vårt material ge-

nom att leta efter ord, meningar och avsnitt i texten som bildade liknande helheter. På 

basen av vårt material hade vi en uppfattning på förhand om vilka kategorier vi ville ha 

och vilka som skulle ge svar på våra forskningsfrågor. På basen av teman vi hittade hade 

vi en möjlighet att fylla våra kategorier med innehåll. Efter detta började vi granska vad 

de enskilda källorna tog upp gällande kategorierna. Vi granskade forskningarna och le-

tade efter liknande åsikter och skillnader gällande våra teman och kategorier. Vi jämförde 

likheterna och skillnader om uppfattningarna gällande våra teman och kategorier och för-

sökte hitta orsaken till dessa. 

 



32 

 

 Etiska aspekter 

I en litteraturstudie måste etiska överväganden göras beträffande valet av material och 

presentationen av resultaten. Det är viktigt att redovisa för alla artiklar man inkluderat i 

studien samt presentera resultat som både stöder och icke stöder den egna hypotesen 

(Forsberg & Wengström 2003 s. 73-74). I en litteraturstudie använder man sig av sekun-

därdata som samlats in av någon annan, och därför måste man vara ytterst kritisk mot 

innehåller då man inte själv som forskare har kontroll över insamlingen av data (Jacobsen 

2007 s. 112-115). 

 

Enligt god vetenskaplig praxis bör forskningen utföras ärligt och forskaren bör följa en 

allmän noggrannhet. Forskaren bör utföra och redovisa forskningsprocessen noggrant. 

Forskaren skall använda sig av vetenskapligt lämpliga metoder för materialsökning, 

forskning samt analys. Forskaren bör behandla tidigare gjorda forskningar samt forskare 

med respekt och ge dem ära i publikationen. Planeringen, utföringen och rapporteringen 

av forskningen skall vara detaljerad och gjorda enligt vetenskapliga kraven. (Kuula 2006 

s. 34-35) 

 

Ett krav inom den vetenskapliga forskningen handlar om att återge resultaten på ett kor-

rekt sätt och placera dem i rätta sammanhang. Detta innebär att forskaren försöker sträva 

till att återge resultatet så fullständigt som möjligt. En vetenskaplig forskning skall pre-

senteras utan att data eller resultat har förfalskats. Därför är det viktigt att all den inform-

ation som samlats in under en forskningsprocess även är tillgänglig för andra vilket inne-

bär en möjlighet för andra att kolla om de kommer till samma slutsats. För att uppfylla de 

etiska kraven för en vetenskaplig text är det även viktigt att öppet redogöra för de val man 

gjort i sin forskning. (Jacobsen 2012 s. 37-38) 

 

Under vår forskningsprocess har vi strävat till att följa etiska riktlinjer så noggrant som 

möjligt. Vi har redovisat för alla de artiklar som vi har inkluderat i vår studie och presen-

terat resultat som både stöder och inte stöder vår hypotes. Vi har strävat till att använda 

en noggrann, klar och tydlig redovisning av alla delar i vår forskningsprocess. Vi har varit 

noggranna med att placera resultaten i korrekta sammanhang och återge resultaten full-

ständigt. 
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 Intern och extern validitet 

Intern validitet handlar om uppfattningen av resultatens riktighet. I vårt sammanhang 

handlar det om ett kvalitativt fenomen inom den sociala verkligheten. Separationen som 

ett fenomen är begrepp med flera olika betydelser och kan därför inte undersökas i en 

objektiv bemärkelse och därför kan vi inte komma fram till några absoluta rätta resultat. 

I detta fall mäts den interna validiteten genom att samla in resultat från flera skiftande 

perspektiv som har kommit till samma slutsatser. Inom en litteraturstudie handlar valide-

ring om att kritiskt granska använda källor och material. Som forskare är det viktigt att 

man ställer sig frågan om man fått tag på rätta källorna. En kritisk genomgång av materi-

alet och källorna bör även innehålla en noggrann beskrivning på vilka källor man inte 

hade tillgång till eller inte använt i sin forskning samt varför. (Jacobsen 2012 s. 161-162, 

164-165) 

 

Extern validitet handlar om hur upptäckterna i forskningen kan generaliseras från en in-

dividnivå till en större grupp. Målet med kvalitativa studier är främst att förstå och för-

djupa begrepp och fenomen. Inom en kvalitativ undersökning undersöker man ofta bara 

några enheter som är valda för att svara på ett visst syfte. Därför är det svårt att anse att 

det specifika materialet skulle vara representativt inom större sammanhang. Om flera 

olika studier inom olika kontexter bevisar samma, kan man i viss mån hävda att fenome-

net är generaliserbart för större population. (Jacobsen 2012 s. 171-173) 

 

7 RESULTAT 

I detta kapitel presenterar vi resultaten av vår studie. Materialet av vår studie består av 

sex stycken forskningar. En presentation av de valda forskningarna finns i bilaga 1 i slutet 

av arbetet. Vi har genom att bearbeta och analysera forskningarna med hjälp av innehålls-

analys kommit fram till vårt resultat. Vårt resultat består av tre övergripande huvudkate-

gorier som lyftes fram. Dessa övergripande kategorier förutsättningar och utmaningar för 

det gemensamma föräldraskapet under en separationsprocess, hurdant stöd föräldrarna är 
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i behov av under en separationsprocess och upplevelser av det gemensamma föräldra-

skapet under separationsprocessen. De tre huvudkategorier presenteras i resultatredovis-

ningen med hjälp av tre olika figurer.   

 Förutsättningar och utmaningar för ett det gemensamma 

föräldraskapet 

 

 

 

Figur 1 Resultatöversikt 1: Vilka är förutsättningar och utmaningar för ett gemensamt föräldraskap under en separat-

ionsprocess? 

7.1.1 Utmaning: snabb eller överraskande separation 

Vårt resultat visar att sättet som separationsprocessen har satt igång har en betydelsefull 

inverkan på hur det gemensamma föräldraskapet formas. Separationsprocessen innebär 

en förflyttning från det förflutna parförhållandet till ett gemensamt föräldraskap. Bear-

betningen av separationen kan kräva mycket tid och kan därför bli bristfällig om separat-

ionen sker i snabb takt eller kommer som en överraskning. En separation som sker snabbt 

försvårar ofta de praktiska arrangemangen och barnens situation. Resultatet visar däremot 

Vilka är förutsättningar 
och utmaningar för ett 

gemensamt föräldraskap 
under en 

separationsprocess?

Utmaningar

Separation som sker 
snabbt eller kommer som 

en överraskning

Svårigheter i 
kommunikationen före 
och efter separationen

Ojämn fördelning av 
föräldrarollen

Förutsättningar

Förtroende och tillit

Bearbetade känslor 
gällande parförhållandet

Färdigheter för ett 
gemensamt föräldraskap



35 

 

att när en separationsprocess sker långsammare ger det möjlighet och förutsättningar för 

föräldrarna att bygga upp ett gemensamt föräldraskap och bearbeta känslorna gällande det 

forna parförhållandet. Både Kääriäinen (2008) och Pulli (2015) bekräftar att det hur se-

parationsprocessen hade satt igång hade en betydelse för hur föräldrarna kunde bearbeta 

separationen och även för förutsättningarna att börja bygga upp det gemensamma föräld-

raskapet. Då separationen hade kommit som en överraskning för den ena av föräldrarna 

och även skett i snabb takt hade det en negativ inverkan på praktiska arrangemang, bar-

nens situation och uppbyggandet av det gemensamma föräldraskapet. En oförväntad se-

paration eller om det förekommit våld i parförhållandet försvårade bearbetningen av se-

parationen. Bearbetningen blev bristfällig även då den andra föräldern inte var villig att 

överväga de faktorer som orsakade separationen. Resultaten visar att orsaken till en väl 

genomtänkt och bearbetad separation kan endera vara föräldrarnas missnöje med parför-

hållandet eller det icke fungerande gemensamma föräldraskapet vilket även bekräftas av 

Kääriäinen (2008).  Ifall separationen skett långsamt och känslorna har blivit bearbetade, 

har föräldrarna ofta en vilja att inkludera båda föräldrarna i barnets liv trots svåra känslor 

gällande separationen.  

 

7.1.2 Utmaning: svårigheter i kommunikationen mellan föräldrarna 

Resultatet av vår studie visar att föräldrarna ofta hade upplevt svårigheter i kommunikat-

ionen sinsemellan både före och efter separationen. För att föräldrarna skall kunna skapa 

ett fungerande gemensamt föräldraskap är det nödvändigt att de kan lämna de negativa 

känslorna gällande det forna parförhållandet och fokusera på saklig interaktion med fokus 

på barnets bästa. Attityden mot den andra föräldern spelade också en stor roll och även 

det hurdan kommunikationen hade varit redan före separationen. Både Sorro (2014) och 

Kääriäinen (2008) lyfter fram kommunikationen mellan de separerade föräldrarna som 

en utmaning. Föräldrarna hade haft svårt att kommunicera med varandra på grund av alla 

känslor som dykt upp och attityden mot den andra föräldern hade också en stor betydelse 

för interaktionen mellan föräldrarna. Enligt Kääriäinen (2008) hade föräldrarna haft svårt 

att prata med varandra både före och efter separationen. Tystnaden och tigande hade upp-

fattats som endera ärlighet eller ljugande. Den ena föräldern kunde uppfattas som en ärlig 

mänska och tigandet var ett sätt att undvika att ljuga. Samtidigt kunde tigandet uppfattas 
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som ljugande då man inte berättade sanningen. Hokkanen (2005) kom fram till att svå-

righeter i kommunikationen mellan föräldrarna ofta leder till att kommunikationen sker 

via barnet. Detta kan leda till att barnet blir i en utsatt position där hen fungerar som 

budbärare mellan föräldrarna.  

7.1.3 Utmaning: fördelning av föräldrarollen 

Vårt resultat visar att föräldrarna ofta varit tvungna att skapa ett nytt synsätt på föräldra-

rollen. Separationen innebär att familjens gemensamma hem, som tidigare fungerat som 

arena för interaktion inte längre existerar och föräldrarna måste ordna tid och rum för att 

umgås med sina barn. Efter separationen fick föräldrarollen två olika former: föräldraskap 

då barnet är närvarande och föräldraskap då barnet är frånvarande. Både Hokkanen (2005) 

och Hydén (2001) är överens om att det ofta blir ojämlika positioner mellan föräldrarna 

beroende på vem som har huvudansvaret för barnet, fostringen och boendet. Det är viktigt 

för föräldrarna att fundera på vem som kan erbjuda barnet en trygg och kontinuerlig upp-

växtmiljö. Den ena föräldern har ofta huvudansvaret för barnet, men måste dela upp tiden 

med barnet tillsammans med den andra föräldern som endast har en begränsad tidsram att 

umgås tillsammans med sitt barn. Resultatet visade att fördelningen av föräldrarollen inte 

var beroende av hur föräldraskapet fördelades mellan könen utan på basen av vem som 

kunde erbjuda barnet en trygg och kontinuerlig uppväxtmiljö.  

 

Enligt vårt resultat handlar fördelningen av föräldraskapet inte endast om fördelningen av 

tiden med barnet utan också om känslan av att ensam ha ansvar över barnet och vardagen. 

Både Hokkanen (2005) och Felin & Jaakkola (2015) bekräftar att det hade skett en för-

ändring i det övergripande ansvar för barnet då det inte längre fanns två föräldrar som 

kunde dela det vardagliga föräldraskapet. Även om föräldrarna hade gemensam vårdnad 

kom det inte fram i vardagen då föräldern har ensamt ansvar för barnet. Detta innebär att 

det gemensamma föräldraskapet som tidigare utövats tillsammans i det gemensamma 

hemmet nu istället utövas separat i två olika hem.  Föräldrarna har varit tvungna att lära 

sig nya saker och hoppa in i nya roller för att få vardagen att fungera. Felin & Jaakkola 

(2015) poängterar att separationen fungerat som en positiv inverkan på fördelningen av 

föräldraskapet ifall föräldrarna upplevt att föräldraskapet fördelat sig ojämnt innan sepa-

rationen. Separationen hade lett till att även den andra föräldern varit tvungen att ta ansvar 
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för att behålla kontakten med barnet. Däremot hade Hokkanen (2005) kommit fram till 

att papporna ofta upplevt fördelningen av föräldraskapet eller tiden med barnet orättvist 

efter separationen.  Papporna hade ofta varit beredda att göra beslut med tanke på barnets 

bästa. De flesta papporna hade viljan att ta ansvar för föräldraskapet efter separationen 

fast det inte alltid varit så lätt. Papporna upplevde ofta att de inte hade lika mycket rättig-

heter som mammorna vilket förorsakade känsla av maktlöshet.  

 

Resultatet visar att föräldrarna i en separationsprocess kan ha svårt att urskilja det juri-

diska föräldraskapet och det vardagliga föräldraskapet. Det juridiska föräldraskapet inne-

bär lagstadgade skyldigheter som till exempel den ekonomiska underhållningen. Under-

hållningsskyldigheten kan förorsaka stridigheter om föräldraskapet eller umgängesrätten 

är ojämnt fördelat mellan föräldrarna. Hokkanen (2005), Hydén (2001) och Kääriäinen 

(2008) lyfter fram att föräldrarna ofta är måna och medvetna om sina rättigheter som 

föräldrar. Detta kan leda till stridigheter men kan även skapa en atmosfär där föräldrarna 

har energi att bearbeta problemen. Då det egna föräldraskapet är hotat kan föräldrarna 

uppleva föräldraskapet som sin egen rättighet och skyldighet och inte som barnets rätt till 

sina båda föräldrar. Detta kan leda till ett behov av att söka stöd i juridiska frågor. 

 

7.1.4 Förutsättning: förtroende och tillit 

Resultaten av vår studie visar att förtroende och tillit är de viktigaste förutsättningarna för 

uppbyggandet av ett fungerande gemensamt föräldraskap. Besvikelsen gällande det miss-

lyckade parförhållandet kan rubba tron på ärlighet och tillit gentemot den andra föräldern. 

Trots detta borde det före detta paret ha förmågan att lita på varandra som föräldrar. För-

äldraskapet efter separationen innebär att föräldraskapet utövas separat vilket kan inne-

bära ett tvivel om hur den andra föräldern klarar av sin föräldraroll. Detta kan bekräftas 

av Hokkanen (2005), Pulli (2015) och Kääriäinen (2008) som har kommit fram till att 

föräldrarna upplevt förtroende för den andra föräldern som den allra viktigaste förutsätt-

ningen för uppbyggande av det gemensamma föräldraskapet. Resultatet visade även att 

gemensamma överenskommelser och att man håller fast vid dem främjar förtroende mel-

lan föräldrarna. Förtroende och tillit skapas inte automatiskt utan är något föräldrarna 

måste bearbeta och bygga upp efter separationen.  
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7.1.5 Förutsättning: bearbetade känslor gällande parförhållandet 

Resultatet visar att sättet separationen skett och bearbetningen av känslor gällande det 

forna parförhållandet har en stark koppling till förutsättningarna för att bygga upp det 

gemensamma föräldraskapet.  Ifall separationen skett i snabb takt eller kommer som en 

överraskning leder det ofta till att känslorna gällande parförhållandet blir obearbetade, 

vilket kan skapa en utmaning för uppbyggandet av det gemensamma föräldraskapet. Se-

parationsprocessen kan innebära starka och negativa känslor gällande det forna parför-

hållandet och den forna partnern. Känslorna kan vara varierande beroende på i vilket 

skede av bearbetningen av separationen föräldrarna befinner sig i.  Både Pulli (2015) och 

Sorro (2014) är överens om att det inte är lätt att skilja på parförhållandet och föräldra-

skapet i en separationsprocess och att obearbetade känslor gällande parförhållandet kan 

vara ett hinder för skapandet av det gemensamma föräldraskapet. Föräldrarna hade ofta 

svårt att komma överens om ärenden gällande barnet på grund av känslor som man inte 

hade bearbetat under separationsprocessen. Föräldrarna kunde vara i olika skeden av se-

parationsprocessen och de hade kanske inte gått igenom orsaker och känslor gällande 

separationen.  

 

7.1.6 Förutsättning: färdigheter för ett gemensamt föräldraskap 

I vårt resultat stiger det fram hurdana förutsättningar och färdigheter föräldrarna borde ha 

i en separationsprocess för att kunna främja uppbyggandet av ett gemensamt föräldraskap. 

Det lyfts även fram vad föräldrarna själva anser att behövs för uppbyggandet av ett ge-

mensamt föräldraskap.  Enligt Hokkanen (2005), Pulli (2008) och Kääriäinen (2008) an-

såg föräldrarna att förmågan att skapa och hålla fast vid gemensamma överenskommelser 

och respekt för den andra föräldern är de viktigaste färdigheterna för uppbyggandet av 

det gemensamma föräldraskapet efter en separationsprocess.  Föräldrarna ansåg att det 

även var viktigt att inte prata illa om den andra föräldern då barnet lyssnade på eller att 

använda barnet som budbärare mellan föräldrarna. Enligt Pulli (2008) ansåg föräldrarna 

även att det var viktigt att man skulle följa gemensamma regler i båda hemmen. Föräld-

rarna önskade lika mycket ansvar och frihet samt mer öppen och ärlig diskussion gällande 

barnets ärenden. Föräldrarna ansåg att det även var viktigt att respektera den andras pri-
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vatliv och det var även viktigt att kunna vara flexibel. Föräldrarna önskade mera samar-

bete mellan föräldrarna så att båda skulle uppskatta liknande egenskaper. När separat-

ionen hade skett och i vilket skede föräldern var i separationsprocessen hade en inverkan 

på vilka färdigheter föräldrarna önskade av det gemensamma föräldraskapet. 

 

 Olika former av stöd i en separationsprocess 

 

 

Figur 2 Resultatöversikt 2: Stöd i en separationsprocess 

 

Enligt vårt resultat kan de olika stödformerna för föräldrarna i en separationsprocess bestå 

av bland annat medling i familjefrågor, referensstöd och familjearbete. Gemensamt inom 

alla dessa stödformer är att de alla har barnets bästa och förstärkandet av det gemensamma 

föräldraskapet som huvudsakliga syften för sin verksamhet. Resultatet visar att föräld-

rarna upplevt tillgängligheten av service som varierande, de hade upplevt att de fått socialt 

stöd, emotionellt stöd och stöd till kommunikation. I resultatet kom det även fram vikten 

av familjens sociala nätverk som en stödande faktor. 
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7.2.1 Sociala nätverk 

Enligt resultatet ansågs det sociala nätverket fungera som en viktig stödform. Det visade 

sig även att ifall det sociala nätverket fattades tog man ofta lättare kontakt med profess-

ionella stödformer som till exempel familjearbete eller medling i familjefrågor.  Det egna 

sociala nätverket har med andra ord en otroligt viktig roll som stöd också för föräldra-

skapet samt emotionella bearbetningen av separationen. Enligt Kääriäinen (2008) och 

Felin & Jaakkola (2015) är vänner, familjemedlemmar och släktingar och eventuellt även 

den före detta partnerns släktingar ett stort stöd efter en separation. Med hjälp av vänner 

och släktingar hade föräldrarna möjlighet att bearbeta och gå igenom känslor gällande 

separationen.  

 

7.2.2 Tillgänglighet av service 

Enligt vårt resultat hade föräldrarna som hade sökt professionell hjälp under separations-

processen upplevt tillgängligheten av service på olika sätt. Enligt Felin & Jaakkola (2015) 

hade föräldrarna bäst fått information om service muntligt via vänner, arbetsplatsen eller 

andra serviceformer. Föräldrarna hade utnyttjat olika former av service inom den all-

männa, privata och tredje sektorn. Föräldrarna hade upplevt att separationen varit en ut-

mattande process då det varit svårt att själv söka efter hjälp. Serviceutbudet hade uppfat-

tats brett och svåråtkomligt. Föräldrarna hade hittat hjälp genom att själv söka och höra 

från bekanta. Däremot hävdar Pulli (2015) att föräldrarna haft en god kontakt med de 

professionella och att de snabbt hade fått stöd vilket minskat på känslan av oro. Klienterna 

hade upplevt att de blivit hörda, att de fått stöd och att de kunnat lita på den professionella. 

Servicen hade varit lätt tillgänglig och föräldrarna hade upplevt att de fått den stöd de 

behövde.  

7.2.3 Professionellt stöd för att bygga upp det gemensamma föräldra-

skapet under en separationsprocess 

Resultaten av vår studie visar att det professionella stödet ofta varit en förutsättning för 

en förbättrad kommunikation mellan föräldrarna. Vårt resultat visar tydligt att alla forsk-

ningar varit överens om att de professionellas närvaro hade skapat en neutral och tillitsfull 
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atmosfär för kommunikationen mellan föräldrarna där barnets bästa stod i fokus och för-

äldrarna hade möjlighet att glömma striderna och meningsskiljaktigheterna. Föräldrarna 

hade även uppskattat professionellas kunskap och de praktiska råden. De professionella 

hade även stött den emotionella bearbetningen av separationen.  Enligt Felin & Jaakkola 

(2015), Sorro (2014) och Pulli (2015) kom de professionella fram med ett barncentrerat 

tankesätt som uppmuntrade föräldrarna att forma om sitt eget föräldraskap och att bygga 

upp det gemensamma föräldraskapet. Det professionella stödet hade styrt föräldrarna till 

att skapa en fungerande kommunikation där föräldrarna blivit styrda till att hitta och skapa 

gemensamma lösningar och arbetssätt som fungerar för deras familj.  

 

Inom ramen för referensstödsgrupper hade föräldrarna enligt Sorro (2014) fått redskap 

för hur man bör vara aktivt lyssnande och respektera den andra föräldern. De hade kunnat 

diskutera upplevelser med dem som upplevt liknande saker och lätta på sina känslor med 

hjälp av professionellt stöd. I referensgrupperna skapades även vänskapsförhållanden 

som fungerar som ett stort stöd.  

 

Hokkanen (2005) och Hydén (2001) bekräftar att föräldrarna hade upplevt att medling i 

familjefrågor varit ett bra redskap för att komma överens om gemensamma fostringen 

samt boende och andra praktiska saker med tanke på barnets bästa. Medling i familjefrå-

gor hade fungerat som ett forum där föräldrarna kunde skapa gemensamma överenskom-

melser och regler.   

 

Enligt resultatet hade empowerment-arbete fungerat som ett redskap som lett till föränd-

ring. Planerandet av verksamheten och att tillsammans sätta upp mål var de viktigaste 

förutsättningen för ett klientcentrerat och ett delaktighetsfrämjande arbete. Fungerande 

kommunikation mellan den professionella och klienten hade också en positiv inverkan på 

arbetet.  Under de professionellas och klienternas möten fick föräldrarna stöd i att hitta 

sina egna resurser samt fick stöd för sitt föräldraskap. Enligt Pulli (2015) hade föräldrarna 

upplevt att de fick stöd genom samtal och positiv feedback och började åter igen lita på 

sin förmåga att fungera som förälder. Som en stödande faktor för arbetet var då den ena 

eller båda föräldrarna aktivt deltog i arbetet samt om föräldrarna hade vårdkontakter till 

andra professionella och då det fanns en fungerande kommunikation mellan föräldrar och 

professionella. 
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 Föräldrarnas upplevelser av det gemensamma föräldra-

skapet under en separationsprocess 

 

 

Figur 3 Resultatöversikt 3: Föräldrarnas upplevelser av det gemensamma föräldraskapet under en separationsprocess 

 

7.3.1 Föräldrars upplevelser av det delade föräldraskapet 

I vårt resultat lyfts det fram att vissa föräldrar upplevt vardagen med barnet väldigt inten-

siv efter separationen medan vissa föräldrar upplevde att de inte hade tillräckligt med tid 

att umgås med barnet. Det kom även fram att föräldrarna upplevde det delade föräldra-

skapet som något positivt då de hade möjlighet att ta tid för sig själv då barnet var till-

sammans med den andra föräldern. Både Sorro (2014) och Felin & Jaakkola (2015) är 

överens om att det är viktigt att föräldrarna har möjlighet till egen tid. Då föräldrarna har 

möjlighet till egen tid orkar de även bättre i den intensiva vardagen med barnet. Föräld-

rarna hade efter separationen insett att det förutom att vara barnets rättighet att träffa den 

andra föräldern samtidigt var en fördel och lättnad för dem själva.  

 

Däremot bekräftar Hydén (2001) och Hokkanen (2005) att ett centralt problem med ett 

gemensamt föräldraskap är uppdelningen av tiden med barnet. Enligt resultatet upplevde 
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vissa föräldrarna att de inte hade tillräckligt med tid och möjlighet att umgås med sina 

barn eftersom ena föräldern hade huvudansvaret för barnets vårdnad. För dem som såg 

barnet mer sällan var tiden tillsammans med barnet ofta fylld av krav då man måste ut-

nyttja den knappa tiden maximalt. För de föräldrar som var ansvariga för det vardagliga 

föräldraskapet kunde vardagen kännas väldigt intensiv. Då tiden var jämnt fördelad mel-

lan föräldrarna var båda nöjda med tiden de fick tillsammans med barnet.  

 

Enligt Kääriäinen (2008)  lyfter de föräldrar som inte upplever det vardagliga föräldra-

skapet starkast fram barnets bästa. Dessa föräldrar har ofta gett upp föräldraskapet och 

rätten till barnet för att undvika strider och juridiska processer. Vissa föräldrar upplevde 

att det inte fanns något föräldraskap om barnet inte var närvarande i vardagen. 

 

7.3.2 Föräldrars upplevelser av den förändrade föräldrarollen 

Enligt vårt resultat hade föräldrarna varit tvungna efter separationen att omforma sina 

tankar om den egna identiteten samt föräldrarollen. Enligt Kääriäinen (2008) och Felin & 

Jaakkola (2015) hade föräldrarna varit tvungna att forma om sina tankar om egna resurser, 

föräldraskapet och förmågan att vara förälder då parförhållandet hade tagit slut. I och med 

föräldraskapet efter separationen hade det vardagliga föräldraskapet, ansvaret för vardag-

liga rutiner, ett barncentrerat tankesätt och ett genomgående föräldraskap hade ökat hos 

föräldrarna.  För vissa föräldrar hade detta varit en fas då man fann på nytt sin roll som 

förälder och hade möjlighet att skapa en ny form av föräldraskap, medan det för andra 

var en förnedrande fas då man miste sitt föräldraskap. Föräldraskapet efter separationen 

kunde uppfattas som ensamt, osäkert och vissa föräldrar hade dåligt samvete över sepa-

rationen. Medvetenheten av det egna föräldraskapet, ansvaret och omvårdnaden av det 

egna barnet var för vissa en nyfunnen uppgift och en del av uppbyggandet av den nya 

identiteten. Vissa föräldrar upplevde att det var tungt att ha ensamt ansvar för barnet ifall 

den andra föräldern haft en aktiv roll i familjen.  
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7.3.3 Föräldrars upplevelser av ett förstärkt föräldraskap 

Vårt resultat visar att trots att separationen ofta är en kris och tung process som föräldrarna 

kan känna skuld över kan den även ha en positiv inverkan på föräldraskapet och föräld-

rarollen. Pulli (2015) och Felin & Jaakkola (2015) kan bekräfta att föräldrarna ofta känt 

att deras föräldraskap förstärkts efter separationen. Deras självförtroende hade ökat, de 

hade lärt sig lita på sina egna resurser och orkade bättre i vardagen. Enligt Kääriäinen 

(2008) utlöste ofta separationen ett behov av att visa att man klarar sig. Föräldrarna var 

även medvetna om att de var tvungna att klara sig då de ensam hade ansvar för barnet. 

Enligt vårt resultat hade vissa föräldrar upplevt en känsla av skuld gällande det egna för-

äldraskapet, och en känsla av att man inte orkar och räcker till och kan inte bjuda på ett 

sådant föräldraskap som man hade önskat sig och strävat efter. Föräldrarna hade varit 

tvungna att lära sig nya praktiska saker och könsrollerna hade förändrats och trängts un-

dan. De vardagliga rutinerna förändras i och med separationen och det gemensamma för-

äldraskapet förutsätter att föräldrarna har liknande tankar gällande barnets fostring, skola 

och hobbyer. 

 

8 ANALYS 

I detta kapitel analyserar och tolkar vi vårt resultat. I och med analysen kopplar vi vårt 

resultat med vår teoretiska referensram och tidigare forskning. Vår analys är indelad i tre 

större teman: tidigt stöd för det gemensamma föräldraskapet, familjearbete och medling 

i familjefrågor som stöd i en separationsprocess samt empowerment och uppbyggandet 

av föräldraskapet under en separationsprocess.  

 Tidigt stöd för det gemensamma föräldraskapet 

En separationsprocess kan vara en stor utmaning i familjen då det är viktigt att få stöd så 

tidigt som möjligt. Enligt Kari Killén (2009) kan det tidiga stödet delas in i universellt 

förebyggande arbete, selektivt förebyggande arbete och indikerat förebyggande arbete. 

Det selektivt förebyggande arbetet erbjuds inom basservicen men är riktad för familjer i 

en utsatt position. Familjer i en separationsprocess kan ses vara i en utsatt position och 
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bör därmed ha tillgång till selektivt förebyggande arbete så tidigt som möjligt. Målet för 

det selektiva arbetet är att lägga uppmärksamhet på utmaningarna och riskfaktorerna och 

jobba för att undvika att problemen växer. Då det handlar om familjer i en separations-

process gäller det för professionella att vara medvetna om problemen som kan uppstå 

under en separationsprocess samt att lägga märke till dessa familjer och vid behov hänvisa 

till olika stödformer.  

 

Enligt vårt resultat bör det tidiga stödet erbjudas och vara tillgängliga i de miljöer där 

familjerna vistas regelbundet. Dessa miljöer är bland annat daghem, skola, rådgivning, 

hälsovård och arbetshälsovården. Vårt resultat stämmer överens med Killén (2009) som 

anser att dessa miljöer är ytterst bra arenor för att upptäcka de familjer som är i en utsatt 

position och i behov av stöd. I vårt resultat kom det fram att klienterna upplevt tillgäng-

ligheten av service på olika sätt. Vårt resultat visade att klienterna hade upplevt att sepa-

rationsprocessen varit en utmattande process då de hade haft svårt att själv börja söka 

efter hjälp. Föräldrarna hade fått information om service muntligt via vänner, arbetsplat-

sen eller via andra serviceformer. Däremot visade våra resultat också att vissa klienter 

hade upplevt att de haft en god kontakt med den professionella och att de snabbt fått 

tillgång till stöd. Med hjälp av dessa resultat kan vi konstatera att det är viktigt att service 

för familjer i en separationsprocess finns snabbt och lätt tillgängligt. För att servicen skall 

nå familjerna så tidigt som möjligt bör det finnas information om olika slags service för 

familjer i en separationsprocess i de miljöer där familjerna vistas regelbundet, alltså till 

exempel daghemmet, skolan och rådgivning. Det är också viktigt att de professionella 

inom basservicen är medvetna om vilken service som erbjuds och kan hänvisa familjen 

dit. De professionella som hänvisar familjerna behöver inte själv vara professionella inom 

familjearbete, men de behöver vara medvetna om den utsatta positionen som separationen 

innebär.  

 

För att det tidiga stödet skall vara ändamålsenligt förutsätter det enligt Myllärniemi 

(2007) att familjen har inneboende resurser och motivation att bearbeta problemen. Ifall 

barnets välmående är hotat eller det finns brister i föräldraskapet finns det ett behov av 

barnskyddet och då kan inte tidigt stöd längre erbjuda ändamålsenligt stöd. Detta kan 

kopplas till våra resultat som visar att sättet som separationen satt igång och svårigheter i 

kommunikationen mellan föräldrarna påverkar motivationen att bearbeta separationen. 
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Då separationen skett snabbt hade det en negativ inverkan på praktiska arrangemang, bar-

nets situation och uppbyggandet av det gemensamma föräldraskapet. Vårt resultat visar 

att då en separation skedde snabbt blev orsakerna till och känslorna gällande separationen 

ofta obearbetade. Bearbetade känslor gällande det forna parförhållandet kan dock enligt 

vårt resultat ses som en förutsättning för kommunikationen mellan föräldrarna och upp-

byggandet av det gemensamma föräldraskapet. Motivationen gällande separationsproces-

sen kan ses som en paradox. Det före detta paret har motivation att komma över det forna 

parförhållandet och lämna det bakom sig samtidigt som det forna paret bör ha motivation 

att kommunicera och bygga upp det gemensamma föräldraskapet. Enligt våra resultat kan 

en fungerande kommunikation mellan föräldrarna ses som en förutsättning för det tidiga 

stödet. Kommunikation kan ses som en inneboende resurs för att kunna bearbeta proble-

men och ifall kommunikationen är bristande eller inte alls existerar är det en utmaning 

för samarbetet mellan föräldrarna. Ifall det inte existerar någon kommunikation mellan 

föräldrarna kan barnet hamna som budbärare. Detta kan hota barnets välmående och då 

är det viktigt att överväga om tidigt stöd kan erbjuda tillräckligt omfattande hjälp.  

 

I vårt resultat kom det fram färdigheter som är förutsättningar för ett fungerande gemen-

samt föräldraskap. Enligt resultatet var de viktigaste färdigheterna förtroende och tillit. 

För att uppnå ett fungerande gemensamt föräldraskap bör föräldrarna lita på varandras 

förmåga att fungera som förälder trots det misslyckade parförhållandet och de negativa 

känslorna som kan finnas mot den föredetta partnern. Andra egenskaper som är viktiga 

för att kunna bygga upp ett fungerande gemensamt föräldraskap är respekt för den andra 

föräldern och att kunna skapa och hålla fast vid gemensamma överenskommelser. Sam-

tidigt är det viktigt att föräldrarna har ett liknande synsätt på föräldraskapet även om de 

utövar föräldraskapet separat.  

 

 Familjearbete och medling i familjefrågor som stöd i en 

separationsprocess 

Enligt Myllärniemi (2007) och Järvinen et. al (2007) är begreppet familjearbete ett mång-

tydigt begrepp. I vår studie omfattar familjearbete det stöd och service som familjen får 

före, under och efter separationsprocessen. Familjearbetets övergripande syfte är att stöda 
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föräldrarna i föräldrarollen och arbeta målmedvetet utgående från familjens resurser och 

barnets bästa.  I vår studie lyfts fram tidigt förebyggande familjearbete. Vi vill lyfta fram 

detta perspektiv på grund av att uppdragsgivaren ”Perhekoutsit” kan erbjuda familjear-

bete i form av tidigt stöd och med mycket låg tröskel.  

 

Rönkkö & Rytkönen (2010) lyfter fram familjearbetets betydelse som stöd i en separat-

ionsprocess. En familjearbetare kan hjälpa familjen i att fatta gemensamma beslut, stöda 

i den emotionella bearbetningen av separationsprocessen och hjälpa med praktiska ar-

rangemang. Familjearbete är väldigt mångsidigt och kan erbjuda olika former av stöd. 

Järvinen et. al (2007) menar att familjearbete kan bestå av motiverande samtal, rådgivning 

och handledning samt hänvisning till referensgrupper och andra serviceformer.  

 

Vårt resultat stämmer överens med den teoretiska referensramen och visar att det viktig-

aste stödet som familjearbete kunnat erbjuda var stöd till kommunikationen mellan för-

äldrarna. I resultaten kom fram att föräldrarna upplevt att den professionella skapat en 

neutral och tillitsfull atmosfär för diskussionen mellan föräldrarna. Den professionella 

fungerade som barnets röst och förmedlade ett barncentrerat tankesätt. Med hjälp av den 

professionella hade föräldrarna hittat gemensamma lösningar och arbetssätt som fungerar 

för deras familj. Resultaten visar att föräldrarna upplevt att de varit delaktiga i beslutsfat-

tandet och i uppbyggandet av målsättningarna. Enligt resultaten hade en god kommuni-

kation mellan den professionella och klienten haft en positiv inverkan på samarbetet. I 

vårt resultat hade föräldrarna upplevt att de fått stöd i att hitta sina egna resurser och 

uppbyggandet av föräldraskapet under separationen. För att undvika belastande strider 

och juridiska processer anser vi att familjerna i ett tidigt skede inom ramen för tidiga 

stödet borde ha möjlighet till medling inom familjefrågor eller liknande service som fa-

miljearbete kan erbjuda. Därmed kunde föräldrarna ha en möjlighet i ett tidigt skede att 

få stöd för diskussionen av en neutral tredje part som skulle föra fram barnets bästa. 

 

Referensstöd hade också enligt vår studie varit en effektiv stödform där föräldrarna hade 

kunnat dela med sig liknande upplevelser. Träffarna i referensstödsgruppen hade gett för-

äldrarna en möjlighet att lätta på de negativa känslorna och bearbeta separationen med 

hjälp av en professionell och andra föräldrar i samma situation. I referensgrupperna skap-

ades ofta vänskapsförhållanden mellan föräldrarna som också fungerade som ett stöd.  
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Medling i familjefrågor är en service som kommunen är skyldig att erbjuda familjer i en 

separationsprocess. Medling i familjefrågor kan fungera som en parallell service för fa-

miljer utöver familjearbete och andra stödformer. Enligt resultatet hade föräldrarna upp-

levt att medling i familjefrågor fungerat som ett bra redskap för att komma överens om 

gemensamma vårdnad samt boende och andra praktiska saker. Den professionella funge-

rar inom medling i familjefrågor som en neutral tredje part som lyfter fram barnets bästa. 

Målet med medling i familjefrågor är att föräldrarna kan skapa gemensamma spelregler 

och överenskommelser gällande det gemensamma föräldraskapet. Då föräldrarna skapat 

gemensamma överenskommelser inom medling i familjefrågor förstärks dessa ofta också 

hos barnatillsyningsmannen.  

 

 Empowerment och uppbyggandet av föräldraskapet un-

der separationsprocessen 

Empowerment ses oftast som en genomgripande företeelse i mänskans liv, men enligt 

Juhani Räsänen (2014) kan empowerment uppdelas i fem olika delar: fysisk, emotionell, 

kognitiv, psykisk och ekonomisk. De delar av empowerment som vi kan koppla med fa-

miljer i en separationsprocess och våra resultat är den emotionella, kognitiva, psykiska 

och ekonomiska delen av empowerment.  

 

Den emotionella känslan av empowerment handlar om förmågan att hantera och reglera 

sina känslor. I våra resultat kan detta kopplas till bearbetning av känslor gällande det forna 

parförhållandet. Resultaten visar att föräldrarna ofta haft obearbetade känslor gällande 

parförhållandet vilket försvårat uppbyggandet av det gemensamma föräldraskapet. För-

äldrarna var besvikna på det misslyckade parförhållandet men samtidigt borde det före 

detta paret ha förmågan att lita på varandra som förälder. Negativa känslor och attityden 

mot den andra föräldern hade en central betydelse för hur man kunde komma överens om 

saker gällande barnet. För att kunna skapa ett fungerande gemensamt föräldraskap förut-

sätter det att föräldrarna har förmågan att reglera och hantera känslor gällande det forna 
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parförhållandet. Genom att ha förmågan att hantera och reglera känslorna gällande par-

förhållandet har man bättre möjligheter att se och göra gemensamma beslut med tanke på 

barnets bästa.  

 

Den kognitiva delen av empowerment handlar om negativa tankar och bilder av det egna 

livet. De negativa tankarna kan vara skadliga men de kan också hjälpa en att lära sig 

bearbeta dessa tankar. Den kognitiva delen och den emotionella delen av empowerment 

har en stark koppling. Eftersom en separationsprocess är en så omfattande och känslo-

mässigt laddad process är det ofta svårt att tänka rationellt på barnets bästa. Detta kan 

också innebära att föräldern har negativa tankar och känsla av osäkerhet gällande det egna 

föräldraskapet. Detta sammanfaller med vårt resultat som visar att föräldrarna ofta upp-

levt osäkerhet i sina förmågor att fungera som förälder efter separationen på grund av en 

så stor förändring i föräldrarollen.  

 

Den psykiska delen av empowerment handlar om förmågan att göra val. Valen är bety-

delsefulla för vårt liv och kan innebära att man även måste fatta svåra beslut. Förmågan 

att kunna göra egna beslut påverkar också känslan av makt över det egna livet. En sepa-

ration innebär att individen själv, paret tillsammans eller den andra föräldern fattar beslu-

tet att avsluta parförhållandet. Ifall den ena parten ensam fattat beslutet om separationen 

innebär detta en ojämlik maktposition mellan föräldrarna. Den andra parten är i en under-

lägsen position där hen inte har möjlighet att påverka beslutet vilket kan orsaka en känsla 

av maktlöshet. Föräldern som är i den underlägsna positionen kan uppleva att hen inte har 

makt över sitt eget liv.  

 

En separation innebär att familjens gemensamma hem och ekonomi splittras, vilket inne-

bär en förändring i den ekonomiska situationen. Räsänen (2014) menar att pengar kan ses 

som en resurs i mänskan liv. Separationen innebär en förlust av resurser och då försöker 

mänskan kompensera förlusten av dessa resurser. Efter en separation har föräldrarna 

eventuellt inte möjlighet att erbjuda samma ekonomiska välfärd men kan erbjuda en för-

äldern som är mera närvarande och tillgänglig för barnet.  
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Empowerment inriktat familjearbete är ett arbetssätt som kan stöda uppbyggandet av de 

olika delarna av empowerment. Med hjälp av en professionell familjearbetare kan föräld-

rarna bearbeta känslorna gällande separationen, bygga upp vardagen efter separationen, 

hitta sina inneboende styrkor och resurser som förälder. Familjearbetaren kan stöda i 

praktiska arrangemang, skapa förståelse för de svåra känslorna och uppmuntra föräld-

rarna till en förändring. I våra resultat syns detta i form av att föräldrarna upplevt att de 

fått stöd av den professionella i att bygga upp sitt föräldraskap efter separationen. Föräld-

rarnas självförtroende hade ökat, de hade lärt sig lita på sina egna resurser och orkade 

bättre i vardagen. Föräldrarna hade fått stöd i att forma om den nya identiteten och lita på 

sina förmågor att vara förälder. Vissa föräldrar hade blivit mer medvetna om det egna 

föräldraskapet, ansvaret och omvårdnaden av barnet vilket för vissa var en nyfunnen upp-

gift och en del av den nya identiteten. Enligt våra resultat hade vissa föräldrar upplevt 

skuld gällande det egna föräldraskapet. Föräldrarna kunde uppleva att de inte var tillräck-

ligt bra föräldrar och kunde inte erbjuda ett sådant föräldraskap som man hade önskat sig. 

Den professionellas uppgift är att stöda familjens egna styrkor och resurser och lägga 

fokus på positiva tankesätt och handlingar istället för att fokusera på problem och skuld-

känslor. Om individen endast fokuserar på de negativa aspekterna gällande separationen 

påverkar det förmågan att klara av vardagen och gå vidare i livet. 
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 Sammanfattning av analysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Analysöversikt 

 

 

Resultaten av vår studie visar att separationsprocessen uppfattas som en utmattande pro-
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Familjearbete kan erbjuda mångsidigt stöd åt familjer i en separationsprocess. Vårt resul-

tat visade att föräldrarna upplevt att familjearbetaren kunnat skapa en neutral miljö för 

kommunikationen mellan föräldrarna, fört fram barnets bästa och tillsammans med fa-

miljen hittat lösningar och arbetssätt som passade familjen.  

 

I resultaten kom fram att föräldrarna ofta behövt stöd i att bygga upp det nya föräldra-

skapet efter separationen. I resultatet kom också fram att många upplevt den nya föräld-

rarollen som en nyfunnen uppgift och en del av den nya identiteten. Föräldrarna behövde 

stöd i att hitta sina inneboende resurser och styrkor. Flera föräldrar upplevde skuldkänslor 

gällande separationen och behövde uppmuntran för att bygga upp sitt självförtroende och 

lita på sina förmågor som förälder.  

 

Förutom familjearbete hade också referensstöd och medling i familjefrågor fungerat som 

effektiva stödformer för familjer i en separationsprocess. Medling i familjefrågor hade 

fungerat som ett forum för att skapa gemensamma spelregler och överenskommelser gäl-

lande det gemensamma föräldraskapet. Referensstödet hade fungerat som ett forum där 

föräldrarna kunnat dela med sig upplevelser och tankar. Sociala nätverket hade spelat en 

stor roll som stöd under en separationsprocess och resultatet av vår studie visade att ifall 

det sociala nätverket fattades tog föräldrarna lättare kontakt med professionella stödfor-

mer. 

9 DISKUSSION  

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion över vår forskningsmetod, vårt resultat 

och ge förslag på fortsatt forskning. 

 Metoddiskussion 

Syftet med vårt examensarbete var att lyfta fram utmaningar och förutsättningar för ett 

gemensamt föräldraskap samt stödbehov under en separationsprocess. Vi ville också lyfta 

fram föräldrarnas egna upplevelser av uppbyggandet av det gemensamma föräldraskapet 
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under en separationsprocess. Genom att granska tidigare gjord forskning ville vi öka med-

vetenheten gällande familjers behov av tidigt stöd under en separationsprocess. Vi anser 

att vårt val av metod var ett bra val med tanke på vårt syfte med studien.  

 

Då vi började med vår litteratursökning antog vi att vi skulle hitta internationella forsk-

ningar som skulle svara på våra forskningsfrågor. Snabbt kunde vi konstatera att familje-

arbete kontexten är väldigt bunden till den finska kulturen och lagstiftningen. De inter-

nationella forskningar vi hittade handlade om olika familjestödsmodeller och –program 

samt om service som motsvarat medling i familjefrågor. Vi förenklade våra sökord och 

sökte efter finska forskningar på Google Scholar med sökorden vanhemmuus ja ero. 

Denna sökning gav ett gott resultat och vi kom åt väldigt aktuell och relevant forskning. 

Fyra av de sex forskningar som vi inkluderat i vårt arbete hittade vi genom denna sökning. 

Vi anser att vi fick tag på ett mångsidigt och innehållsrikt material. Vi granskade kritiskt 

alla forskningar vi valde och övervägde speciellt noggrant en forskning som var gjord på 

samma stadie som vår studie. Vi beslöt att inkludera forskningen eftersom dess innehåll, 

syfte och stödform gav svar på våra forskningsfrågor.  

 

Vi kunde konstatera att innehållsanalys var en relativt bra analysmetod för vår studie. 

Med hjälp av innehållsanalysen kunde vi hitta flera liknande teman i våra forskningar. 

Resultatredovisningen består av tre övergripande teman. Vi hade dock önskat att vi skulle 

ha hittat mera variation mellan forskningarna. Flera av de nyare forskningarna hade an-

vänt de äldre forskningarna som bakgrundslitteratur vilket vi ansåg kunde vara en orsak 

till liknande innehåll. Större variation mellan innehållet i forskningen skulle ha gett större 

möjlighet till jämförelse.  

 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att lyfta fram utmaningar och förutsättningar för det gemen-

samma föräldraskapet efter en separation. Vår första forskningsfråga var ”Vilka är förut-

sättningarna och utmaningar för ett gemensamt föräldraskap under en separationspro-

cess?”. På denna fråga fick vi tydliga svar. Vi kunde klart skapa en struktur och en figur 

över vad som var utmaningarna och vad som var förutsättningarna för det gemensamma 

föräldraskapet efter en separation. I resultatet kom vi fram till att förutsättningar för ett 
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gemensamt föräldraskap är tillit och förtroende mellan föräldrarna, bearbetade känslor 

gällande parförhållandet och färdigheter för ett gemensamt föräldraskap. Utmaningarna 

för skapandet av det gemensamma föräldraskapet kan vara: då separationen skett i snabbt 

takt eller kommit som en överraskning, svårigheter i kommunikation både före och efter 

separationen och en ojämn fördelning av föräldraskapet.  

 

Syftet med vår studie var även att ta reda på hur man med hjälp av tidiga stödinsatser kan 

stöda det gemensamma föräldraskapet i en separationsprocess. Vår andra forskningsfråga 

var ”Hurdant stöd kan föräldrarna behöva under en separationsprocess?”. Med hjälp av 

analysen kunde vi inkludera kontexten tidigt stöd som varit en del av den teoretiska refe-

rensramen, men som inte kom så tydligt fram i forskningarna. Resultaten visade att till-

gängligheten av service var en betydande faktor för att det tidiga stödet skall vara ända-

målsenligt. Familjearbete, referensstöd, medling i familjefrågor samt det egna sociala nät-

verket lyftes fram som viktiga stödformer i en separationsprocess. Resultatet visade att 

föräldrarna behöver stöd i att bygga upp den nya föräldrarollen och vardagen efter sepa-

rationen. Föräldrarna behövde stöd i kommunikationen, att kunna skapa gemensamma 

överenskommelser och regler samt för den emotionella bearbetningen av separationen.  

Vi är relativt nöjda med de svar vi fick på denna forskningsfråga men vi skulle ha önskat 

att vi kunnat komma fram med mera praktiska och konkreta arbetsredskap och metoder 

för att stöda familjerna i en separationsprocess.  

 

Den tredje forskningsfrågan var: ” Hur har föräldrarna upplevt det gemensamma föräld-

raskapet under en separationsprocess?”. Syftet var att lyfta fram föräldrarnas upplevelser 

av det gemensamma föräldraskapet och centrala förändringar som sker i föräldraskapet 

under en separationsprocess. Resultatet visade att föräldrarna under separationsprocessen 

varit tvungna att forma om sin identitet och föräldrarollen samt det vardagliga föräldra-

skapet. Med hjälp av professionellt stöd hade föräldrarna kommit över skuldkänslor och 

lärt sig lita på sina egna resurser och förmågor som hade ökat självförtroendet. Föräldrar-

nas upplevelser av uppbyggandet av det gemensamma föräldraskapet under en separat-

ionsprocess kom klart och tydligt fram även genom att göra en litteraturstudie, men det 

skulle ha varit intressant att få reda på dessa upplevelser genom en empirisk studie. Då 

skulle vi eventuellt kunnat lyfta fram ännu mera av föräldrarnas erfarenheter och upple-

velser. 
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 Arbetslivsrelevans och förslag på fortsatt forskning 

Vi hoppas att vår studie har bidragit med en sammanfattande kunskap om utmaningar och 

behov av stöd för familjer i en separationsprocess samt föräldrar upplevelser om det ge-

mensamma föräldraskapet under en separationsprocess. Vi hoppas att vår studie kan fun-

gera som en sammanfattning av kunskap för professionella inom familjearbete, daghem 

och annan service riktad för familjer. Vi önskar att vår studie ökar medvetenheten om 

familjernas utmaningar och behov av tidigt stöd i en separationsprocess.  

 

Det kunde vara intressant att forska vidare i hur ändamålsenligt det tidiga stödet varit och 

hur det lyckats stöda familjer i en separationsprocess. Det skulle vara intressant att forska 

ur ett professionellt perspektiv och ett klientperspektiv vilken effekt det tidiga stödet haft 

för familjer i en separationsprocess.  
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BILAGA 1 

Författare, publikat-
ions år, titel 

Syfte Metod Resultat 

1. Felin, Ida & Jaak-
kola, Iida 
2015  
Vanhemmuus ja ero. 
Vanhempien koke-
muksia eron jälkei-
sestä vanhemmuu-
desta ja tuen saami-
sesta vanhemmuuden 
säilyttämiseen 

Syftet var att ta reda 
på förändringar i 
föräldraskapet un-
der och efter sepa-
rationen. Syftet var 
även att ta reda på 
hurdant stöd föräld-
rarna skulle ha öns-
kat sig att få.  

Halvstrukturerade 
intervjuer med 6 se-
parerade föräldrar. 

I resultatet kommer 
fram att det skett 
stora förändringar i 
föräldrarollen samt i 
det övergripande an-
svaret för barnet. Ef-
ter separationen 
hade föräldraskapet 
uppdelat sig mera 
jämnt. Resultatet 
lyfte också fram be-
hovet av stöd och 
hur tillgängligt stö-
det hade varit. Enligt 
denna forskning 
hade serviceutbudet 
upplevts för brett 
och svåråtkomligt. 

2. Hokkanen, Tiina 
2005 
Äitinä ja isänä eron 
jälkeen. Yhteishuol-
tajavanhemmuus ar-
jen kokemuksena 

Syftet var att forska 
hur föräldrar upple-
ver gemensam vård-
nad efter en sepa-
ration och hur för-
äldrarna upplevt för-
äldraskap då barnet 
varit närvarande och 
frånvarande från 
hemmet samt hur 
föräldraskapet för-
ändrats. 

Fenomenologiskt 
forskningsperspek-
tiv, tema intervjuer 
med 22 föräldrar, 11 
mammor och 11 
pappor. 

I denna forskning 
kom det fram att för-
äldrarna upplevt att 
föräldraskapet för-
delat sig ojämnt. 
Medling i familjefrå-
gor hade upplevts 
som ett bra stöd för 
föräldrarnas kom-
munikation. Förtro-
ende för den andra 
förälderns upplevdes 
som allra viktigast 
för det gemen-
samma föräldra-
skapet.  

3. Hydén, Margareta  
2001 
For the child’s sake: 
parents and social 
workers discuss con-
flict-filled parental re-
lations after divorce. 

Syftet var att upp-
lysa problematiken 
kring separerade 
par, hur de bygger 
upp det nya föräld-
raskapet och förhål-
landet till barnet 
samt vilka problem 
det kan uppstå. Syf-
tet är även att upp-
lysa de problem som 

Intervju med 8 par 
efter den första 
medlingssessionen 

I denna forskning 
upplevde föräldrarna 
att tiden med barnet 
var ojämnt fördelat. 
Medling i familjefrå-
gor hade varit ett 
bra stöd för att 
skapa gemensamma 
överenskommelser. 



 

 

behandlas inom 
medling i familjefrå-
gor.  

4. Kääriäinen, Aino 
2008 
Ero haastaa vanhem-
muuden 

Syftet var att få fram 
föräldrarnas upple-
velser och erfaren-
heter av föräldra-
skapet under sepa-
rationen och efter 
separationen. 

Intervju med 17 för-
äldrar, 13 kvinnor 
och 4 män. Intervju-
erna var likt diskuss-
ioner där fokus var 
att få fram varje en-
skild förälders upp-
levelser och erfaren-
heter.  

Sättet som separat-
ionen sattes igång 
hade en inverkan på 
det gemensamma 
föräldraskapet. Svå-
righeter i kommuni-
kation lyftes även 
fram som ett pro-
blem. Föräldrarna 
var tvungna efter se-
parationen att forma 
om sina tankar om 
egna resurser och 
föräldraskap.  

5. Pulli, Irene 
2015 
Vanhempien tukemi-
nen erotilanteessa 

Syftet var att under-
söka vilka arbetssätt 
har stött föräldra-
skapet efter separat-
ionen och vad som 
gett stöd för att 
bygga upp ett ge-
mensamt föräldra-
skap samt om det 
stöd man fått har 
lett till någon för-
ändring i vardagen.  

Halvstrukturerade 
temaintervjuer med 
6 föräldrar 

Sättet som separat-
ionen sattes igång 
hade en inverkan på 
det gemensamma 
föräldraskapet. Em-
powerment-arbete 
hade fungerat som 
ett stöd och för-
stärkt föräldra-
skapet. I resultatet 
kom även fram vilka 
egenskaper behövs 
för ett gott gemen-
samt föräldraskap.  

6. Sorro, Anna 
2014 
Erosta yhteistyövan-
hemmuuteen. Koke-
muksia Vanhemman 
neuvo -vertaistukiryh-
mästä 

Syftet var att ta reda 
på hur separerade 
föräldrar har upplevt 
Vanhemman neuvo 
– referensstödgrup-
pen och hurdana 
redskap dessa för-
äldrar har fått för att 
skapa ett funge-
rande gemensamt 
föräldraskap 

Tema- och halv-
strukturerade inter-
vjuer med 6 föräld-
rar dom deltagit i 
Vanhemman neuvo- 
referensstödsgrup-
pen. Av de intervju-
ade var fem kvinnor 
och en man.  

Känslor gällande par-
förhållandet försvå-
rar kommunikat-
ionen mellan föräld-
rarna. Referensstöd 
hade varit en funge-
rande stödform.  

 


