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Abstrakt 

 

Syftet med föreliggande studie var att studera vilka de bästa förutsättningarna är för fysiskt och 

psykiskt välbefinnande av barn (3-6 år) vars föräldrar har separerat samt vilka strategier som är 

bra att använda för et bra bemötande av barn och föräldrar i separation. Informanterna i studien 

bestod av yrkesverksamma personer inom förskolans verksamhet samt personal inom 

socialförvaltningen (n=10). Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer och 

insamlat data analyserades utifrån Burnards (1991) tematiska innehållsanalys. Tre huvudteman 

genererades ur analys av data, vilka visade sig vara; Barn/föräldrar i separation och välbefinnande, 

Bemötande samt Strategier. Resultatet har sammanställts utifrån yrkesverksammas syn på barns 

välbefinnande och bemötande till dessa barn och indirekt deras föräldrar. Slutsatsen av studiens 

resultatanalys visade att ett bra välbefinnande är att möta varje enskilt barn där det befinner sig 

och att använda sig av olika strategier utifrån den situation där barnet befinner sig. ”Läsa barn”, 

att försöka se barns mående och vad de uttrycker, och utifrån detta bemöta barnet på dennes 

nivå.  

 

 

Nyckelord: barn, föräldrar, separation, fysiskt och psykiskt välbefinnande, bemötande, 

strategier, Burnards innehållsanalys. 
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Introduktion 

 

Allt eftersom vårt samhälle har förändrats och utvecklats från början av 1900-talet har allt fler 

separationer bland biologiska föräldrar och adoptivföräldrar ökat kontinuerligt fram till 2000-

talet. Idag visar statistiken att cirka 40 000 till 50 000 barn upplever separationer mellan sina 

föräldrar i Sverige varje år (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013). Syftet med denna studie är 

att undersöka vilka de bästa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande är för barn i 

åldern 3 – 6 år samt vilka strategier som är viktiga att använda för ett bra bemötande av barn 

och föräldrar i separation.  

 

Historik separationer 

År 1974 fick Sverige en ny lag som förenklade upplösning av relationer utan att några särskilda 

skäl behövde anges. Nya lagändringen medförde en förändring av inställningen till 

separationer, från låg acceptans till högre acceptans vilket medförde en kraftig ökning av antalet 

separationer under hela 1970-talet (Statistiska Centralbyrån [SCB], 1992). Likaså förklarar 

Hydén och Hydén (2002) att relationen mellan könen förändrades kraftigt. Kvinnorna fick mer 

utrymme att arbeta och försörja sig själva och blev allt mer ekonomiskt oberoende av sina män 

och mer utrymme att förverkliga sig själva. Enligt Fahrman (1993) är det många föräldrar som 

inte stannar kvar i en destruktiv relation gentemot åren innan lagen 1974 tillsattes. Samtidigt 

kan det vara svårt att bryta upp från en destruktiv relation då många föräldrar känner oro, 

ängslighet och stort ansvar för sitt barn samt hur de ska ta separationen. Dessa känslor gör att 

många föräldrar stannar kvar in i det längsta i en destruktiv relation. Under 2000-talet har 

forskare funnit ytterligare bakgrundsfaktorer till att föräldrar separerar: fler sammanboende 

föräldrar separerar än gifta föräldrar, barns ålder vid separation har sjunkit från högre ålder till 

yngre ålder (1 – 4 år), antal hemmaboende syskon, barn med inga syskon samt med tre eller fler 

syskon ligger mer i riskzonen än barn med ett eller två syskon. Barn födda inrikes, med en 

inrikes född förälder och en utrikes född förälder, låg utbildningsnivå, mammor med låg ålder 

vid barns födelse och sysselsättningsstatus är ytterligare faktorer som har stor betydelse för om 

föräldrarna håller ihop eller separerar (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013). 
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Anknytningsteori 

Inom utvecklingspsykologin är John Bowlby en känd upphovsman för anknytningsteorin. 

Hans teori bygger mycket på den livsviktiga relationen mellan barn och föräldrar samt skapa 

en trygg bas. Trygg bas innefattar dels att som förälder skapa förutsättningar för sitt/sina barn 

att utveckla och utforska sin personlighet och förmåga att undersöka den yttre världen. Dels 

att vara närvarande, finnas till hands, utgöra en ”hamn” om barnet känner oro eller rädsla. 

Vidare framhöll Bowlby att anknytningen var en avgörande roll för vår utveckling och för 

våra nära relationer. Anknytningsteorin kan även användas inom psykoterapi för behandling 

av psykiska, relationella och existentiella problem (Broberg, 2003 & Bowlby, 1994). 

 

Mary Ainsworth var en annan känd utvecklingspsykolog inom anknytningsteorin. Hon 

utvecklade en metod som kallas ”Strange situation procedure” (SSP). Den grundar sig på en 

laboratoriesituation som observera mödrar och spädbarn i hemmiljö. Observationen fokusera 

på samspelet mellan barn i åldern 12-18 månader och dess vårdnadshavare. Denna metod 

används idag inom den utvecklingspsykologiska forskningen runt om i världen. Med hjälp av 

denna nya forskning har anknytningsteorin delats in i fyra olika anknytningsmönster vilka är 

trygg anknytning, undvikande anknytning, ambivalent anknytning och desorganiserad 

anknytning (Broberg, 2003 & Bowlby, 1994). 

 

Trygg anknytning 

Ett tryggt barn vågar utforskar sin omvärld och känner sig trygg med att kunna vända sig till 

sin förälder ”den trygga hamnen” när som helst, när hen känner behov av det. Spädbarn ska 

kunna använda föräldern som en trygg bas måste det få tillräckligt mycket erfarenhet av att 

föräldern hör, förstår och vill hjälpa barnet”. Får barnet detta som gensvar vågar barnet ut och 

utforska och tillbaka till tryggheten. I boken Klinisk barnpsykologi beskrivs det att det finns 

studier som har visat att ca 60-70 procent av spädbarnen vid 1 års ålder har utvecklat en trygg 

anknytning till i alla fall en av sina föräldrar (Broberg, 2003 & Bowlby, 1994). 

 

Undvikande anknytning 

Ett barn som inte upplever någon trygghet kan visar sitt beteende genom att hen har inget 

behov av att använda föräldern som en trygg bas. Detta ligger ofta till grund att barnet har 
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sökt tröst, bekräftelse vid tidigare tillfällen men inte fått något gensvar vilket resultera i ett 

undvikande beteende till sin förälder (Broberg, 2003 & Bowlby, 1994). 

 

Ambivalent anknytning 

Med en ambivalent anknytning till sin/sina föräldrar upplever barnet att hen blir 

omhändertagen ibland och ibland avvisad när hen söker efter hjälp och tröst. Samspelet sker 

endast på förälderns villkor. Osäkerheten som barnet då kan känna gentemot föräldern skapar 

lätt separationsångest och rädsla hos barnet. Föräldern är här inte riktigt närvarande för 

barnets signaler. Barn med en ambivalent anknytning utvecklar mindre förtroende för sin egen 

förmåga vilket i sin tur oftast leder till att barnet blir passivt eller extra klängigt och gnälligt 

på föräldern (Broberg, 2003 & Bowlby, 1994). 

 

Desorganiserad anknytning 

Barn med en desorganiserad anknytning har inte något bra samspel med sin/sina föräldrar. 

Samspelet visar här på stor rädsla vilket utgör att barnet ta till sig en försvarsmekanism på så 

sätt att hen ”stänger av” anknytningssystemet. Detta är en överlevnadsstrategi för att komma 

ihåg vissa händelser rent kognitivt som inte var relaterade till starka negativa känslor. Barn 

som kategoriseras inom desorganiserad anknytning är oftast barn som separeras under en lång 

tid från sin/sina föräldrar samt barn som växer upp med fysisk eller psykisk misshandel 

(Broberg, 2003 & Bowlby, 1994). 

 

Barn, föräldrar och separationer 

Øverland, Storksen och Thorsen (2012) har fokuserat på förskolepersonals subjektiva 

erfarenheter och uppfattningar av små barns reaktioner vid föräldrars separation. Det som 

framkom i studien visade att barns olika reaktioner kan yttra sig på olika sätt både emotionellt 

och beteendemässigt. Deltagarna som medverkade berättade om sina olika uppfattningar kring 

barns olika reaktioner Några av deltagarnas uppfattningar var att barn reagerar olika i en 

separation, barn kan få allvarligare reaktioner såsom att känna sig osäkra, ledsna, sorgsna, tappa 

sitt tålamod lättare och känna frustration. Barn kan också känna ett större behov av en nära 

vuxen och vill ha mer uppmärksamhet. Exempel på fysiska symtom som kan visa sig är att barn 

kissar ner sig, få ont i magen eller ont i huvudet. Tidsmässigt kan barn reagera olika, en del 
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reagerar med en gång och en del reagerar flera månader senare. Ibland kan de ha svårt att förstå 

den nya familjekonstellation som bildas efter en separation vilket kan medföra misstolkningar 

samt ta på sig skulden för sina föräldrars separation. För en del barn märks det inga större 

reaktioner alls utan de är glada, sjunger, äter med god aptit, är allmänt nöjda och det märks inte 

att barnen har gått igenom någon separation. Samtliga deltagare i denna studie hade olika 

erfarenheter av barn vars föräldrar hade separerat. Studien framförde även några förebyggande 

faktorer för att minska en hög sårbarhet hos barn. Exempel på bra miljö för barn är att föräldrar 

har bra samarbete mellan varandra. De lyfte också fram att barn kan både visa utåtagerande och 

inåt agerande beteende exempelvis sorg. Slutsatsen av studiens resultat visade att samtliga 

deltagare hade olika erfarenheter och upplevelser av barn, föräldrar i separation. Personliga 

erfarenheter och uppfattningar kan innebära ignorering, underskattning och överdriven 

problematik för barn, föräldrar och separationer. Enligt Fahrman (1993) kan många barn må 

dåligt innan separationen utlöses eftersom dessa oftast har föregåtts av oro, ångest, och 

konflikter. När sedan separationen är ett faktum och en ny familjekonstellation tar vid kan det 

många gånger ges bättre förutsättningar för välbefinnande för dessa barn. Förutsättningen är 

enligt Öberg och Öberg (2000) att föräldrar finner bra sätt att samarbeta samt tar ansvar för sitt 

föräldraskap. Likaså har Fahrman (1993) beskrivit att barn behöver både ge och få tillbaka 

kärlek från båda sina föräldrar i syfte att stärka sin identitetsutveckling och finna bra självkänsla 

hos båda sina föräldrar. Öberg och Öberg (2000) förklarar att barn som får uppleva och känna 

att de är viktiga, värdefulla samt får mycket uppmärksamhet från båda sina föräldrar oftast får 

en bra självkänsla.                                                                        

 

Enligt FN:s barnkonvention om barns rättigheter (2008) har båda föräldrar huvudansvar att se 

till sitt barns bästa. Båda föräldrarna ska vara lika delaktiga i sitt barns uppfostran och 

utveckling oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Öberg och Öberg (2000) definierar 

vad gemensam och ensam vårdnad är. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrar ansvar för sitt 

barn och juridiskt sett samma rättigheter, skyldigheter och ansvar gentemot sitt barn som när 

de var tillsammans, med hänsyn för att det inte föreligger särskilda skäl. Vid ensam vårdnad 

har en av föräldrarna ensamt juridiskt ansvar för sitt barn. Enligt UNICEF (2008) kan föräldrars 

ansvar delas med nya medlemmar i den utökade familjen. Om föräldrarna inte tar sitt ansvar är 

det samhällets ansvar att bidra med resurser och tillgodose barns rättigheter och behov. Barn 

ska respekteras som egna individer, aktiva familjemedlemmar, känna gemenskap med familj, 

kamrater, skola, fritidsaktiviteter, ges utrymme för sina åsikter, fysisk och känslomässig 
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omvårdnad, omtanke, lyhördhet, vägledning samt tid och utrymme för social lek, att utforska 

världen och lära sig saker. Saldeen (2009) 6 kap. FB:s paragraf inleds 1 § med följande 

uppräkning av barnets grundläggande rättigheter:  

 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 

sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig befattning eller annan kränkande 

behandling” (2009, s. 169). 

 

Välbefinnande är att få omvårdnad, kärlek, kontinuitet och en stimulerande miljö som ger 

utrymme för utveckling, gränssättning, känna att de behövs, ta ansvar, påverka sin situation, 

frigöra sig från sitt beroende av föräldrar samt behov av samhörighet med båda föräldrar. 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid avgörande av frågor som berör vårdnad om 

barn, boende och umgänge med barn. Domstolen och socialtjänsten ska ta hänsyn till barns 

behov av nära och bra kontakt med båda föräldrar vilket innefattar att föräldrar måste prioritera 

barns behov framför sina egna (Saldeen, 2009). 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) lyfter fram att förskolan ska vila på demokratins grund 

och att alla barn ska bemötas som lika värda. Det enskilda barnet ska tillgodoses med trygghet, 

välbefinnande, utveckling och lärande. Hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och 

behov. Förskolan ska erbjuda alla barn en trygg miljö, utmanande, lockande till olika lekar och 

aktiviteter. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) belyser: 

 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och 

få uppleva sitt eget värde” (s. 8) 

 

Öberg och Öberg (2000) nämner i sin bok att det bästa stödet föräldrar kan få vid separation är 

att få hjälp att lämna varandra utan bitterhet, så att de kan fokusera på ett bra samarbete i sina 

roller som föräldrar. Av lika stor betydelse är att föräldrar mår bra för att barn ska må bra. En 

kärlekslös relation skapar dåligt mående hos barn och kan inte föräldrar finna ett bra 

förhållande, är en separation bra lösning med förutsättning att föräldrar tillgodoser barns behov 

och finner vägar för bra samarbete sinsemellan. Lika viktigt är att föräldrar är ärliga mot sitt 

barn och inte förnekar sanningen i syfte att skapa trygghet och välbefinnande för barn utifrån 
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den situation som de befinner sig. Amato, James och Kane (2012) beskrev i sin studie att 

föräldrar med positiv syn, engagemang, ansvarsfullhet, goda relationer, bra samarbetsförmåga, 

tydlighet, kontinuitet, liknande regler hos båda föräldrar, ökad kunskap av barns behov, 

utveckling och välbefinnande är viktiga faktorer som främjar barns utveckling och 

välbefinnande vid föräldrars separation. Studiens resultat visade dock litet stöd för bra kvalité 

i en separation. 

 

Kalmijn och Mandemakers (2014) har genomfört en Brittisk kohortstudie om separerade 

föräldrars effekter på barns välbefinnande och om föräldrarnas utbildningsnivå har någon 

påverkan i föräldraskapet. Studien visade att separerade föräldrar med högre utbildning har 

oftast mer resurser för både social och ekonomisk status än lågutbildade separerade föräldrar 

har. Social status innefattar föräldrar med större kunskap, medvetenhet och förståelse kring 

barns olika behov av fysisk och psykisk välbefinnande. Tar stort ansvar i sitt föräldraskap och 

försöker se barn i fokus och skapa förutsättningar för trygghet. Större medvetenhet gör att 

negativa effekter såsom konflikter inför barn reduceras. Ekonomisk status inverkar positivt för 

barn då förutsättningarna blir lättare att behålla huset och den fasta punkt som barnet haft innan 

separationen upplöses. En fast punkt gör att barn får behålla sitt sociala kontaktnät, grannar, 

förskola/skola och kamrater. Föräldrar med högre ekonomisk status har också oftast bättre 

psykiskt välbefinnande. Sammanfattningsvis visar barn till högutbildade föräldrar lika goda 

skolresultat som barn i intakta familjer. Barn till lågutbildade separerade föräldrar, däremot, 

visar generellt sämre skolresultat och sämre psykiskt välbefinnande.  

 

Barns tankar och åsikter 

Cashmores (2010) studie bestod av ett strategiskt urval med 47 barn, ungdomar och 90 föräldrar 

i familjer som hade engagerade advokater som löst frågor åt föräldrarna i någon form av 

samtycke, medling eller genom domstolsbeslut, de senaste 12 månaderna innan undersökningen 

påbörjades.  Undersökningen genomfördes med intervjuer antingen av en intervjuare eller 

intervju med en speciell utformad datorintervju med en blandning av slutna och öppna frågor. 

Frågorna var relaterade till boende och umgängesfrågor efter föräldrars separation. Efter att alla 

hade intervjuats återupptogs studien 18-30 månader senare. 35 barn intervjuades igen för att 

undersöka om det fanns några förändringar i barnens tankar och åsikter att vara delaktig i 

frågorna boende och umgänge med sina föräldrar efter separation. När studien var avklarad 
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framkom det att de flesta barn vill komma till tals och vara delaktiga i vad som händer i samband 

med föräldrars separation. Vidare vill barn bli bemötta med respekt, rättvisa, tillit och lyhördhet 

utifrån etisk hänsyn med avsikt att förtroende ska kunna skapas mellan samtliga parter 

(föräldrar, syskon, andra vuxna som har anknytning till barnet). Enligt UNICEF (2008) ska barn 

ges rätt att uttrycka sina tankar, åsikter, komma till tals och bli frågade om vad de tycker och 

hur de vill ha det. Barn ska ses i fokus både i sin vardagliga miljö och i sin umgängeskrets. Barn 

ska sättas i främsta rummet och visas respekt, lyssnas till, visas värdighet, visa tålamod och bra 

samspel mellan vuxna och barn. Cashmore (2010) poängterade vuxnas ansvar för att barn får 

komma till tals samt att samhället bidrar med stöd, resurser, stödinsatser och utbildad 

professionell personal inom området barn och föräldrar i separation. Cashmore (2010) föreslog 

i sin studie att utbildning bör erbjudas till föräldrar vid separation som alternativ till 

samhällsstödinsats. Med ökad kunskap och förståelse skapas förutsättningar för att barn får 

komma till tals mer, uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och uppfattning av hur de upplever 

sin situation. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) lyfter fram:  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (sid. 12). 

 

Samarbetssamtal 

I varje kommun i Sverige erbjuds sedan 1 mars 1991 samarbetssamtal från socialtjänsten till 

föräldrar som ska separera och detta är kommunerna skyldiga att erbjuda enligt 5 kap. 3 § 

socialtjänstlagen (Komujärvi & Wickström, 2011). Samarbetssamtalens målsättning är att 

stödja och hjälpa föräldrar till att hitta den bästa lösningen för barns vårdnad, boende och 

umgänge. Samtalen är strukturerade med huvudregeln att barn sätts i främsta rummet. Barns 

behov och eventuella önskemål ska tillgodoses. Och i den mån det går ska barnet ges möjlighet 

att komma till tals. Samarbetssamtalen genomförs med sekretess. Vidare krävs ett bra samarbete 

mellan föräldrar för att kunna skapa de bästa förutsättningar för fysisk och psykisk 

välbefinnande för sitt barn. Samarbetssamtal är ett sätt att öka möjligheterna för ett bra 

samarbete i en konfliktfylld situation och har gått i riktning från förhandlingsorienterade till 

problemlösningsorienterade samtal (Hydén & Hydén, 2002). Amato et al., (2012) styrker 

ytterligare med sin studie att samarbetssamtal minimerar konflikt mellan föräldrar och ökar 

samarbetsklimatet för att lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge samt ökar möjligheten 

att lösa tvister utanför domstol. Skapar förutsättningar för båda föräldrarna att ”vinna” istället 
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för en tvist där en förälder utses till ”vinnare” och en till ”förlorare”. Med andra ord föräldrar 

finner en gemensam lösning vid stöd av medlare i samarbetssamtal till skillnad från föräldrar 

som löser tvist i domstol då domstolen tar beslutet till vilken lösning som ska åtgärdas och en 

förälder ses som vinnare och en förälder ses som förlorare. En studie gjord av Emery, Grover 

och Sbarra (2005) visar att samarbetssamtal ger ett större engagemang och positivt samarbete i 

föräldraskapet. Komujärvi och Wickström (2011) beskriver att domstolen har sedan den 1 juli 

2006 rätt att ta till rättegångsbalken att verka för samförståndslösningar i indispositiva tvistemål 

(42 kap. 17 § rättegångsbalken). Samförståndslösning innebär att en medlare tillsätts för att 

försöka få föräldrar att förstå och komma till insikt att tillgodose barns bästa oavsett hur 

relationen ser ut mellan föräldrarna. Oftast tillsätts medlare i situationer där samarbetssamtal 

förekommit men som inte gett något framåtskridande resultat.  

 

Växelvis boende 

Moberg (2001) definierade växelvis boende som ett alternativ till boendeform där barn bor 

halva tiden hos vardera föräldern och får möjlighet att knyta nära, bra kontakt till båda sina 

föräldrar. Enligt Statistiska Centralbyrån [2014-02-01] har växelvis boende ökat från mitten av 

1980-talet från en procent barn till att idag vara trettiofem procent som bor växelvis. Ökningen 

beror troligtvis på lagändringar som införts i syfte att starka barns rätt till båda föräldrar, 

pappaledighet, större jämställdhet och gemensam vårdnad. Dock belyste Moberg (2001) vikten 

av att hänsyn tas till barns olika behov för väl fungerande växelvis boende. Olika faktorer som 

spelar in är barns sociala nätverk, eventuella resvägar och utvecklingsmässiga behov, samt 

lyhörda, flexibla, trygga, samspelta föräldrar som skapar trygg miljö och reducerar konflikter 

inför barnet. Bowlby (1994) definierade trygg miljö som trygg bas där närvarande föräldrar 

finns till hands och ger sitt barn utrymme för utveckling, att utforska sin personlighet och sin 

förmåga att undersöka den yttre världen. Efter hand som barnet blir äldre sträcks den trygga 

basen ut till att även omfatta förskolans personal och kamraterna till barnet. De vuxna har ändå 

den största ansvarsrollen under hela förskoleåldern och långt upp i skolåldern. Bra 

vardagskontakt med båda föräldrarna skapar ytterligare förutsättningar för barnet att skapa en 

egen tillvaro och egna relationer. Moberg (2001) belyste vikten av kontinuitet i barns vardag 

och ju yngre barnet är desto viktigare är den. Små barn har svårt att hålla minnesbilden kvar, 

då minneskapaciteten inte är fullt utvecklad än. Detta gör att det kan vara svårt för små barn att 

klara långa separationer från sina föräldrar. Enligt Bowlby (1994) spelar anknytning en mycket 

viktig roll för barns utveckling och nära relationer. Moberg (2001) slutliga slutsats är att 
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växelvis boende kan vara den bästa lösningen för barn vars föräldrar har separerat med undantag 

att rimliga förutsättningar tillgodoses.  

 

Kunskap 

I Sverige erbjuds utbildning till föräldrar som är i familjerättslig konflikt. Utbildningen heter 

Barn I Föräldrars Fokus (BIFF) och leds av yrkesverksamma inom socialförvaltningen. BIFF-

kurser startades upp i Södertälje kommun år 2005. Vidare har BIFF utvecklat ett samarbete med 

Rädda Barnen och utökats till fler kommuner i Sverige. Information kan hämtas från 

kommunens hemsida och föräldrar som är i separation behöver definitivt inte vara aktuell på 

socialtjänsten för att få delta i BIFF. Utbildningen bedrivs i form av kurser som pågår under tre 

till sex veckor med träffar på kvällstid med en eller två veckors mellanrum och det är både 

gratis och frivilligt att delta och den innehåller pedagogiska inslag och gruppsamtal. Samtalen 

går ut på att vara barnfokuserade och öka kunskap om barns påverkan av föräldrars konflikter 

samt hur föräldrar ska finna nya sätt att ge stöd till sitt barn. Utrymme ges också för att öppna 

upp diskussioner mellan varandra och dela erfarenheter. Utbildningen är upplagd så att föräldrar 

går utbildningen var för sig, mammor i en grupp och pappor i en grupp. Likaså får inte 

föräldrarna veta om den andra föräldern går utbildningen. En utvärdering gjordes år 2008 för 

att utvärdera BIFF-kurser. Utvärderingen visade att många föräldrars förhållningssätt hade 

förändrats på ett positivt sätt gentemot varandra och sitt barn. Umgänget med sitt barn har blivit 

mer jämnt fördelat mellan båda parter på grund av större acceptans av varandra, tydlig struktur 

av föräldrarollen och en del väljer att göra överlämningen på förskolan för att det känns enklare 

(Kommunförbundet, 2010). 

 

Det erbjuds också barngrupper i Sverige som bedrivs av familjebehandlare inom 

socialförvaltningen. Barngrupperna är riktade till barn som upplevt svåra separationer. 

Materialet för dessa barngrupper heter ”Skilda Världar” och är en manual från BRIS, Barnens 

Rätt I Samhället. Barngrupperna ger utrymme för barn att uttrycka om sina tankar och känslor 

om den separation de har upplevt samt träffar andra barn i samma situation och få ventilera med 

dem. Målsättningen är att främja barns fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ge stöd och 

hjälp i den situation som barnet befinner sig i (Andersson & Grane, 2006). 

 

Med en generellt ökande utbildningsnivå i västvärlden kan vi förvänta oss färre negativa 

effekter hos barn vars föräldrar har separerat. Dock har studien också funnit att i vissa samhällen 
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har separationer blivit vanligare bland lågutbildade än bland högutbildade och då visar 

resultaten tvärtom en ökning av negativa effekter hos barn vars föräldrar har separerat (Kalmijn 

& Mandemakers, 2014). 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka de bästa förutsättningar för fysiskt och 

psykiskt välbefinnande är för barn i åldern 3 – 6 år samt vilka strategier som är bra att använda 

för ett bra bemötande av barn och föräldrar i separation. Undersökningen har utgått från olika 

yrkesverksammas perspektiv med minst fem års erfarenhet för sin yrkesbefattning. Dessa två 

frågor har förtydligats med två frågeställningar: 

  

- Vilka behov upplever förskollärare, specialpedagoger inom förskola, 

förskolechefer samt familjebehandlare knutna till socialförvaltningen att barn 

till separerade föräldrar behöver tillgodoses fysiskt och psykiskt 

välbefinnande? 

 

- Vilka strategier rekommenderas att användas för ett bra bemötande av barn  

      och föräldrar i separation? 

 

Metod 

 

Deltagare 

Kriterierna för urvalet till studien var att informanterna skulle vara yrkesverksamma inom 

förskolans verksamhet och socialförvaltningen i minst fem år och har träffat på barn och 

föräldrar där föräldrarna har separerat. Strategiskt urval föll därför på förskollärare, 

specialpedagoger inom förskola, förskolechef och familjebehandlare knutna till 

socialförvaltningen. En del av studiens undersökning var också tänkt att samla in data med jämn 

fördelning av varje yrkesbefattning från två olika kommuner i södra Sveriger. Anledningen till 

detta strategiska urval var att få in jämn data för bearbetning av innehållsanalys samt om de 

olika kommunerna kunde bidra med olika arbetssätt för bemötande av barn vars föräldrar har 

separerat. Därmed kontaktades åtta informanter varav sju svarade och tackade ja för medverkan. 

Den åttonde var inte på något sätt nåbar vilket fick till följd att ett nytt strategiskt urval 

genomfördes för familjebehandlare. Urvalet för förskollärare utökades från två förskollärare till 
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fyra förskollärare i syfte att säkerställa tillförlitligheten i studien och för att stävja eventuell 

snedvriden data i samband med att två förkollärare hade önskemål att medverka i studien 

gemensamt. Slutligen redovisar studien ett urval på tio informanter med något ojämn fördelning 

från två olika kommuner i södra Sverige där av: fyra förskollärare, två specialpedagoger, två 

förskolechefer och två familjebehandlare. Samtliga informanter har högskoleutbildning och 

många års arbetslivserfarenhet inom respektive område. Alla har tilldelats var sitt fiktivt namn 

i studien i syfte att öka anonymiteten och bidra till en mer levande resultatanalys, se nedan. 

 

 

Förskollärare:  

Fyra informanter representerar förskollärare, benämda Förskollärare 1, förskollärare 2, 

förskollärare 3 och förskollärare 4. Alla jobbar de efter läroplanens mål Barns Lärande, 

Utveckling, Omsorg och Välbefinnande. De följer värdegrunden, bemöter alla barn och 

föräldrar lika, med respekt, vänlighet och empati. De arbetar för att vara samspelta, har samma 

grundsyn och skapar förutsättningar för trygga vuxna och trygg miljö. De agerar ”bollplank” 

med kollegor och andra professionella personer inom området för barn. 

 

Specialpedagog inom förskoleverksamhet: 

Specialpedagog 5 och specialpedagog 6 jobbar efter ”Tre Ben” vilket infattar Individen, 

Gruppen och Organisationen. Med Individen menas stöd för olika arbetslag i deras arbete runt 

barngruppen eller runt det enskilda barnet och alltid med föräldrars medgivande. Gruppen avser 

pedagogiska samtal i arbetslag och personal enskilt. Slutligen avser Organisationen 

övergripande frågor, samverkan med förskolechef, andra specialpedagoger, stödteam med en 

barnpsykolog, att leda nätverk med olika funktionsnedsättningar, arbetslagsutveckling och att 

utveckla mallar för exempelvis utvecklingssamtal. 

 

Förskolechefer: 

Förskolechef 7 och förskolechef 8 jobbar båda som pedagogisk ledare med uppdrag att se till 

att verksamheten följer den kvalitet som styrdokumenten läroplanen/skollagen Lpfö 98 (2010) 

strävar efter: att lägga en god grund för gott arbete, främja en god hållbar arbetsmiljö och skapa 

förutsättningar till trivsel för förskolepersonal som är första ledet i bemötande av barn och 

föräldrar. Mycket av arbetet är administration. 
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Familjebehandlarna inom Socialförvaltningen:  

Familjebehandlare 9 och familjebehandlare 10 jobbar med familjebehandling och 

familjeterapi för familjer som inte fungerar. De använder sig av ett systemteoretiskt, 

psykodynamiskt och relationistiskt synsätt.  

 

Båda familjebehandlarna jobbar också med öppenvårdsinsats/IHF-behandling vilket innefattar 

Intensiv Hemmabaserad Familjeterapi för familjer med behov av insatser flera gånger i veckan 

på ett eller annat sätt, ibland i hemmet och ibland genom telefonkontakt. De jobbar också utifrån 

bestämda mål som är enkla och tydliga som familjen själv få formulerar med hjälp av 

handledning. De håller i barngrupper för barn som upplevt svåra separationer och utgår från en 

manual gjord av BRIS, ”Skilda världar”. De erbjuder BIFF Barn i föräldrar fokus till 

separerade föräldrar. 

 

Instrument 

Studien har använt sig av en kvalitativ intervjustudie som metod, där empiri och data har 

samlats in från både vetenskaplig litteratur och informanter med kompetent kunskap för 

studiens ändamål. Semistrukturerade intervjuguider skapades till samtliga informanter med 

tillhörande följebrev där presentation och information gavs om författaren och studiens syfte. 

Intervjuguidens design inleddes med demografi- och inledande frågor exempel ålder, utbildning 

och yrke. Därefter övergick frågorna till öppna frågor där utrymme gavs att berätta fritt om sina 

kunskaper och erfarenheter för den aktuella frågan. Frågorna innehöll frågor som hörde 

samman med studiens titel: ”Bemötande av barn vars föräldrar har separerat”. Sammanlagt 

bestod intervjuguiden av 17 frågor exempel – ”Vilka strategier rekommendera er verksamhet 

att använda för att skapa de bästa förutsättningarna för ett psykiskt och fysiskt välbefinnande 

till barn vars föräldrar har separerat? Några av frågorna bestod även av tillhörande följdfrågor 

och avslutades med två frågor för utvärdering av hela intervjuguiden (se bilaga I följebrev och 

bilaga II för sammanfattad intervjuguide). En pilotstudie genomfördes för att säkerställa dess 

validitet. En frågeställning uppfattades som otydlig med låg validitet vilket rättades till med en 

bättre formulering och tydlighet. Studien har också utgått från en induktiv ansats där analysen 

har bearbetas från insamlad data av samtliga medverkande informanter. Material vid intervjuns 

gång var anteckningsblock, penna och mobil för röstinspelning. All insamlad data från 

respektive informant har analyserats med tematisk innehållsanalys (Burnard, 1991; Davidsson 

& Patel, 2011). 
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Procedur 

Samtliga informanter (N=10) kontaktades via telefon där studiens författare presenterade sig 

och gav information om studiens syfte och fick samtycke till medverkan i studien. Datum, tid 

och plats bokades samt framfördes en erbjudan till samtliga informanter att få ta del av följebrev 

och intervjuguide via epost samma dag som datum, tid och plats hade bokats. Feedbacken blev 

mycket positiv då alla uppskattade och tackade ja till detta initiativ. Tyvärr uppstod ett fel med 

en av informanternas mailadress vilket fick till följd att följebrev och intervjuguide skulle 

erhållas på plats istället. Åttonde informanten var inte nåbar på något sätt vilket resulterade till 

ett nytt strategiskt urval bara någon dag innan julhelgen och av detta skäl gjordes en särskild 

överenskommelse för dennes medverkan. Frågorna besvarades via mail samt telefonkontakt för 

avstämning av samtliga frågor. Inför samtliga intervjuer hade studiens författare läst in sig på 

ämnet. När första intervjun skulle genomföras framkom önskemål från informanten att 

genomföra intervjun med sin kollega och grundat på etiska principer godkändes detta. Varje 

intervjutillfälle gavs informanten muntlig information om studiens syfte, och följebrev och 

intervjuguide räcktes över till de som inte hade sitt tillgängligt. Informanterna godkände att 

använda röstinspelning under intervjuns gång då syftet med röstinspelningen och de etiska 

principerna förtydligats. Den semistrukturerade intervjuguiden följdes med en hög grad av 

standardisering, då frågorna ställdes i ordningsföljd på ett naturligt sätt. Dock gavs det även 

utrymme för samtliga informanter att reflektera kring frågorna och ställa frågor till 

intervjupersonen. De öppna frågorna gav utrymme för subjektiva berättelser utifrån den 

erfarenhet som samtliga informanter hade kunskap om. Följdfrågor ställdes under intervjuns 

gång i syfte att utveckla svaren ytterligare och anteckningar fördes under hela intervjuns gång. 

Samtliga intervjuer flöt på bra och fick ske i lugn miljö ostört. När varje intervju var avklarad 

tilldelades en chokladask till var och en som medverkade samt ett stort tack för god medverkan. 

En förfrågan gjordes om att kontakta informanten vid eventuella oklarheter från intervjun när 

transkriberingen för innehållsanalysen skulle ske och samtliga gav sitt medgivande för vidare 

kontakt. Den kortaste intervjun tog 33 minuter och den längsta intervjun tog 58 minuter.  

 

Transkriptionen utfördes med stor noggrannhet efter varje avslutad intervju. All information 

beaktades varsamt och noggrant. När tre transkriberingar utförts upptäcktes att två följdfrågor 

tillhörande fråga 17 i intervjuguiden var felformulerade. Frågorna omformulerades direkt och 

mail vidarebefordrades till de informanter som fått dessa följdfrågor felformulerade. Nya svar 

inkom och kunde bearbetas korrekt i innehållsanalysen. Innehållsanalysen följdes av Burnards 

(1991) metod. Författaren till studien läste och granskade hela textmaterialet ett flertal gånger 
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för att skapa en helhetsbild av det väsentligaste i texten. Processen för kodningen var nu igång, 

allt kodades utifrån empirin, teorin och frågeställningarna från intervjuguiden för att se vad som 

var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Kodningen strukturerades med hjälp av 

färgade överstrykningspennor där varje huvudkategori, underkategori och koder fick var sin 

färg i textmaterialet. Detta för att spaltas upp i form av en tabell i innehållsanalysen och 

därigenom underlätta överblicken av studiens genomgående tema. Det uteblivna textmaterialet 

som inte ansågs vara relevant eller meningsbärande enheter för studiens ämne angavs som 

dross. Tyvärr har inte det sista steget med granskning från en utomstående kollega genomförts, 

dock har familjebehandlare 10 läst igenom studiens innehållsanalys och första delen av 

diskussionen i syfte att säkerställa validiteten i studien.  

 

Etik 

Utifrån de etiska principerna Davidsson och Patel (2011) har studien tagit hänsyn till samtliga 

deltagare och informerat om de etiska principerna som studien följer vilka är fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet berör information om studiens syfte och innehåll. Samtyckeskravet ger 

uttryck för rättighet att själv avgöra om man vill medverka i en intervju. Konfidentialitetskravet 

innebär att all information som studien tar del av behandlas med stor noggrannhet, hög 

anonymitet och inte kan spåras till den som lämnat ut informationen. Nyttjandekravet innebär 

att all information som informanten delger endast används för studiens ändamål. Samtliga 

informanter fick denna information vid första kontakten via telefon. Vidare förtydligades ett 

skriftligt dokument med följebrev och intervjuguide genom epost till nio av tio informanter. 

Tyvärr blev det tekniska problem för den tionde informanten då det inte gick att befordra 

informationen per epost. En ny överenskommelse gjordes och informanten fick ta del av 

följebrevet och intervjuguiden den dag som var bokad för intervju istället. Samtliga informanter 

fick också information om att all information, både skriftlig och röstinspelad, bevarades 

noggrant, varsamt och undanhölls för obehöriga under hela C-uppsatsens pågående tid för att 

sedan kasseras när den är godkänd och klar. Författaren till studien försökte också skapa ett gott 

bemötande och utrymme för att informanterna fick möjlighet att framföra sina kompetenta 

kunskaper på bästa sätt. I resultatdelen där innehållsanalysen har bearbetas har respektive 

informant kodats efter sin yrkesbefattning samt ersatts med en siffra. Detta i syfte att öka graden 

av anonymitet. All transkription har skrivits noggrant utifrån varje informants uttalande. Inga 

personliga tolkningar eller värderingar har lagts in i textmaterialet. Samtliga informanter har 



16 
 

blivit erbjudna att få ta del av den slutliga C-uppsatsen vilket har uppskattats och tackat ja från 

alla. 

 

Resultat 

 

Studiens syfte var att undersöka vilka de bästa förutsättningar för fysisk och psykiskt 

välbefinnande är för barn i åldern 3 – 6 år vars föräldrar har separerat samt vilka strategier som 

använts för ett bra bemötande av barn och föräldrar i separation. 
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Tabell 1. Resultatanalys av studiens två frågeställningar: 

 

 

Huvudkategori Underkategori  Koder 

 

 
Barn/föräldrar i separation                                         Barn till separerade  Varje barn är unikt 

och välbefinnande                föräldrar                . 

Barns behov 

 
Kompetent 

 

Öppna och spontana 
 

Oftast här och nu 
 

Oftast anpassningsbara 

 
Signalerar olika symptom 

 

Barn far illa 
 

                    Separerade  föräldrar  Varje familj är unik 

        
Livskris 

 

Har en inre styrka 
 

Utbildningsnivå 

      
     Kommunikation 

 

Kontinuitet 
 

Avstånd mellan föräldrar 

 
Samarbete 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Bemötande                                    Barn till separerade  Se till barnets bästa 
                                                    föräldrar 

     Se till varje situation 

 
Strategier                     Förskoleverksamhet  Trygg miljö 

 

Läroplanen-98 (2010) 
 

Lyhörd, objektiv, naturlig 

 
Dialog 

 

Lekens betydelse 
 

Handlingsplan ”I behov av särskilt stöd” 

 

     Stöd/Resursteam 

 

     Sätta gränser 
 

                   Socialförvaltningen  Intensiv  

Hemmabaserad   
Familjebehandling 

  
Trygg miljö 

 

Anknytningsteorier 
 

   Genomförandeplan 

 
Skilda Världar  

 

BIFF – Barn I Föräldrar Fokus 
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Barn, föräldrar i separation och välbefinnande 

 

Barn till separerade föräldrar 

Förskolechef 8 belyser att separationer är ett naturligt inslag i vårt samhälle idag och ses inte 

som något stort utan mer som en samhällsutveckling med flera olika familjestrukturer jämfört 

med tidigare år då det var vanligare med kärnfamiljer. Idag har vi andra strukturer för hur 

normerna till familj ser ur, men det sätter ändå alltid spår hos barnen och kommer det alltid att 

göra.  ”Idag är det så vanligt med separationer så man kanske inte reflekterar så mycket åt det?...” (förskolechef 

8). 

 

Barn ses som kompetenta, öppna, raka, spontana och lever här och nu. Förskollärare 1 och 2:s 

erfarenhet från barn till separerade föräldrar är att de har tagit det på ett sakligt och naturligt 

sätt… ”Så här är det och så här ska det vara!” (förskollärare 1). De fixar det mesta och är oftast 

anpassningsbara till nya situationer med förutsättning att deras välbefinnande tillgodoses. Varje 

barn och familj är unik och ingen situation är den andra lik. Förskolechef 7 ställer frågorna:  

 

”Hur påverkas barn av separationer? Hur många separationer klarar ett barn innan den tappar 

tilliten till andra människor? När slutar barnet att knuta an till andra människor? När slutar 

barnet älskar andra människor?  Har man då hela tiden tappat personal på sin förskola eller i sin 

skola också på grund av föräldraledighet och skifte av arbetsplats med mera då försvinner vuxna 

runtomkring… Då klart händer något med barnen…” 

 

I de fall där det förekommer mycket strid upptas föräldrarna ofta i sig själva och har svårt att se 

till barnets bästa. Barnet hamnar då oftast i kläm, utvecklar olika symptom och signalerar att 

det inte mår bra. Det kan till och med utvecklas till att barn far illa. Förskolechef 8 uttrycker sin 

uppfattning om separation: 

 

”Separationer kommer alltid att sätta spår hos barn och det kommer det alltid att 

göra…”(förskolechef 8). 

 

”För barn är det en jobbig situation som de ska gå igenom, det är både emotionellt och 

praktiskt” (specialpedagog 6). 

 

Separerade föräldrar 

Familjebehandlare 10 belyste att alla föräldrar har en inre styrka, men att en separation oftast 

innebär en livskris för familjen och utgör något ingen förälder egentligen vill utsätta sitt barn 
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för. Flertal av informanterna berättade att en del separationer kan utvecklas på ett bra moget 

sätt med samarbete, kommunikation, kontinuitet och tydlighet medan en del separationer inte 

kan fungerar alls. Familjebehandlare 10 beskriver att växelvis boende kan vara en fördelaktig 

boendeform om föräldrar har en rak och tydlig kommunikation då barnet kan knyta an till båda 

sina föräldrar lika mycket. Familjebehandlare 9 betonar vikten av att varje familj är unik och 

att de jobbar alltid utefter barnets behov. Hon betonar också att det är deras stora uppdrag är att 

det är viktigt att hjälpa föräldrarna att skapa ett bra samarbete mellan föräldrarna för barnets 

bästa. 

 

Oavsett om föräldrar har hög eller låg utbildning anser samtliga informanter att olika utbildning 

inte behöver påverka föräldrars bemötande av barn i någon speciell riktning. Oftast handlar det 

om föräldrarnas personlighet och oftast lyser det primitiva beteendet igenom vid konflikter i en 

separation. Högutbildade kanske kan ha goda akademiska kunskaper inom ämnen som teknik 

och IT men sakna akademiska kunskaper kring barns välbefinnande. Teoretiska kunskaper 

behöver inte heller betyda att föräldrarna är bättre rustade för att bemöta människor i svåra 

situationer. Förskollärare 1 och 2:s uppfattning kring olika utbildningsnivå:  

 

”Högutbildade jobbar oftast mer och får mindre tid med sina barn, medan lågutbildade ofta 

jobbar mindre och får mer tid till sina barn” (förskollärare 2).  

 

”Man tänker att man kanske borde ha mer kunskaper om man har högre utbildningsnivå… men 

det är ju känslor som det handlar om” (specialpedagog 6). 

 

Många gånger är det hur situationen är för de enskilda föräldrarna och på vilket sätt man går 

igenom en separation. Högutbildade har oftast bättre ekonomi vilket ger bättre förutsättningar 

för att lösa praktiska saker exempelvis boendeform och extra ledighet.  

 

Viktig att föräldrar har en bra dialog med förskolepersonal som har anknytning till barnet för 

att på bästa sätt kunna skapa ett bra välbefinnande, utveckling och lärande. Förskolan får 

däremot inte tvinga föräldrar att ha en öppen dialog utan det måste begränsas till en vädjan. 

Exempelvis bör förskolepersonal få vetskap om att föräldrarna har två olika adresser för att 

kunna tillgodose båda föräldrarna med information från förskolan. 
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 ”Månadsbrev, informationsbrev mailas… Det här har vi gjort… Då är det viktigt att denna resa 

som barn har gjort i sitt lärande på förskolan att den information skickas till båda föräldrarna så 

att man inte utesluter någon förälder för att den inte bor med sitt barn.” (förskolechef 8).   

 

Bemötande och strategier 

 

Barn till separerade föräldrar 

Barn vars föräldrar har separerat särbehandlas inte på förskolorna utan alla barn bemöts likadant 

utifrån läroplanens mål och värdegrund.  

 

”Bemöta varje enskilt barn där det befinner sig” (Specialpedagog 6).  

”Vi bemöter barnet lika oavsett vem barnet har varit hos, mamma eller pappa” (Förskollärare 3). 

”Jag kan inte se någon… direkta strategier eller handlingsplan som finns i vår kommun i detta 

ämne…” (förskollärare 4). 

 

Samtliga informanter inom förskolans verksamhet var eniga om att det inte fanns några 

specifika strategier för bemötande av barn och föräldrar i separation utan att förskolan följer 

Läroplanen-98 (2010) att se till det enskilda barnet, tillgodose med trygghet, välbefinnande, 

utveckling och lärande. Hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och behov.  

 

Förskolan 

Enligt samtliga informanter inom förskolans verksamhet poängterade de att de följer 

Läroplanen-98 (2010) och gör inga skillnader på barn vars föräldrar har separerat. Likaså 

poängterade de vikten av att barn ges utrymme för att uttrycka sina tankar och åsikter på ett 

naturligt sätt med både vuxna och kamrater. En del väljer att inte berätta alls. Specialpedagog 

5 förtydligade att barn och föräldrar i separation är av stor vikt att bemötas utifrån den situation 

som varje barn upplever en separation. Förskolechef 7 belyser:  

 

”Förskolan ska vara ett gott ställe att vara på för alla barn. Jag tänker så här att vid en separation 

så gungar världen, för föräldrarna och det gungar säkert för barnet också. Då ska förskolan vara 

en trygg plats som är sig lik… personalen finns där, rutinerna finns där, det är gott att vara där, 

kompisarna finns där”. 
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Enligt förskolans läroplans mål och värdegrund ska alla föräldrar bemötas lika, lyssna och visas 

hänsyn för respekt. All personal inom förskolans verksamhet ska främja en bra dialog och vara 

objektiva och neutrala i sitt bemötande av föräldrar. Man försöker få information kring 

familjens situation och allt som kan inverka på barns beteende och mående för att bemöta barn 

på bästa sätt, samt att vara lyhörd och lyssna in vad både barn och föräldrar berättar, se till hela 

situationen och utifrån detta ge det ett gott bemötande.  

 

”Viktigt att inte ta parti till någon förälder” (förskollärare 1).   

 

Förskollärare 4 beskriver liknande:  

 

”Aldrig lägga några egna värderingar, talar varmt om både mamma och pappa…  mycket 

viktigt”. 

 

Samtliga informanter inom förskolan belyste vikten av deras yrkesprofession att vara lyhörd 

och lyssnar på barnen och indirekt lyssnar på föräldrarna för att ibland ge råd och tips i barns 

lärande, utveckling, omsorg och välbefinnande. Lika viktigt att vara uppmärksam och inte lägga 

någon egen värdering utan bara svara sakligt, naturligt på deras frågor, att stötta, hjälpa och 

vara öppen för barns funderingar och idéer.  

 

”A och O att inte ljuga och inte dra sig undan, vissa saker vet jag och det kan jag berätta och 

vissa saker vet jag inte till exempel det är inget ovanligt att mamma och pappa blir osams för det 

kan även hända när mamma och pappa bor tillsammans och nu vill de inte bo tillsammans. Det 

är inte så konstigt” (förskollärare 4).  

”Barns tankar och åsikter kommer i olika sammanhang i olika situationer som dyker upp” 

(förskollärare 1). Förskollärare 2 instämde i detta citat. 

 

När det utspelas mycket känslor hos barn har förskolans verksamhet olika material som arbetats 

fram genom värdegrundsfrågor och som kan tas fram, ger stöd och hjälper barn att bearbeta 
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sina känslor och sätt ord för vad de känner. Utformningen av materialet är olika känslokort, 

handdockor och barnböcker med olika livssituationer. Förskolan har även en handlingsplan att 

ta till när man upptäcker att det finns varningssignaler hos ett barn ”I behov av särskilt stöd”. 

Förskolechef 7 betonar att alla inom förskolans verksamhet anser att alla barn har särskilda 

behov och att det inte finns någon särskild handlingsplan för separerade barn. Tillgång till Stöd 

& Resursteam med kuratorer, psykologer, specialpedagoger som stöttar förskolepersonal i sitt 

bemötande av barn som hamnar i kris utav olika anledningar. 

 

Specialpedagog 5 avslutar sin intervju med att säga att alla frågor som har ställts i intervjun har 

varit viktiga, betydelsefulla och väckt tankar och funderingar kring barn, föräldrar i separation 

och framförde en aspekt: 

 

”Behövs det speciellt bemötande av barn vars föräldrar har separerat eller är det speciella 

kunskaper som behövs för att bemöta de här barnen som vilka barn som helst. Kunskapen om 

barns reaktioner och bristen på barns reaktioner!” (specialpedagog 5).  

 

Socialförvaltningen 

Inom socialförvaltningen arbetar familjebehandlare för familjebehandling och familjeterapi. De 

jobbar alltid utefter barnets behov, göra barnets röst hörd, stöttar och vägleder föräldrar i sitt 

föräldraskap. Vinklar separationen utifrån barnets perspektiv och främja för att ett bra 

föräldraskap genom många samtal med båda föräldrar oftast med en förälder i taget. 

Målsättningen är att umgängena (föräldrar och barn) ska fungera på ett bra sätt då det är det 

bästa för barnet. Vid en utredningsprocess är föräldern/föräldrarna medvetna om att de bevakas 

för att se om de bemöter sitt barn utefter de behov barnet behöver tillgodoses med. 

Familjebehandlare 9 betonar vikten av att kunna anknytningsteorierna vid observation av 

bemötande av föräldrar och barn. När familjebehandlare anser att barnets behov inte tillgodoses 

avbryts umgänget och ärendet läggs över till familjerätten med dokumenterad information från 

familjebehandlare. Familjebehandlare 10 berättar att hennes bemötande av familjer som har 

svårigheter i att samarbeta och kommunicera i sin separation är att: 

 

”Har ett systemteoretiskt, psykodynamiskt och relationistiskt synsätt och utgår alltid från att varje 

familj har styrkor”.  - ”Jobbar alltid utefter barnets behov och barnets rätt”. 
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”Plocka fram föräldrars styrkor genom att ställa rätt frågor, inge hopp, visa på beprövad 

erfarenhet samt utgå från bestämda mål som är enkla och tydliga och som familjen själv 

formulerar med hjälp ifrån oss exempelvis ska få ringa till pappa varje dag om han/hon vill” 

(familjebehandlare 10). 

 

Socialförvaltningen håller också i barngrupper för barn som har upplevt svåra separationer och 

heter ”Skilda världar” (grupputbildning i BRIS regi för barn som upplevt svåra separationer) 

BIFF, Barn I Föräldrars Fokus, är en annan utbildning som socialförvaltningen erbjuder till 

föräldrar i form av föräldragrupper som är riktat till separerade föräldrar där mammor går för 

sig och pappor går för sig. Föräldrarna får kunskaper om hur de ska hantera sina konflikter och 

hur de ska bemöta sitt barn på bästa sätt vid en separation. Mycket positiv feedback från 

föräldrar som har gått denna utbildning Intensiv Hemmabaserad Familjeterapi ta till den fria 

leken som för observation av barns beteende i samspel med sin förälder/föräldrar under 

bevakning av en familjebehandlare. Vad är det barnet uttrycker och visar i sitt beteende? 

 

”Viktigt att observera då ser man mycket… bara genom att vara med. En del barn är mycket 

tydliga med vad de tycker och vad de inte tycker… Pratar med barnen i leken… Lyssnar av barnet 

i leken” (familjebehandlare 9). 

 

Samtliga informanter har erfarenheter av barn vars föräldrar har separerat och alla har 

erfarenheter genom sin yrkesbefattning. En del har egna erfarenheter och en del har på nära håll 

i sin omgivning samt tagit del av olika berättelser från olika separationer. Kunskaperna kretsade 

mest kring beprövad kunskap. All erfarenhet påverkar deras förhållningssätt på ett positivt sätt:  

 

”Varje erfarenhet man får växer man sig som människa och varje erfarenhet berikar en!” 

(Specialpedagog 6).  

 

”När man kommer upp i åren så har man samlat på erfarenhet än exempelvis en 20-åring har… 

Man kan se situationen ur ett annat persepektiv… Helt enkelt samlat på sig olika separationer 

med åren” (förskollärare 1). 
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Som yrkesprofession är det av stor vikt att veta var uppdragets gräns går för att bemöta på bästa 

sätt. Bra att ha kunskap vad som finns att tillgå och kunna hänvisa vidare samt vara tydlig vad 

ens eget uppdrag är. 

 

”Att det här ingår i min yrkesroll och det här ingår inte!...Här får du ett telefonnummer att söka 

hjälp och stöttning, jag kan inte hjälpa dig, jag tar hand om ditt barn på bästa sätt!... Det andra 

kan jag inte ta hand om.” (förskollärare 4).  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka de bästa förutsättningar för fysiskt och 

psykiskt välbefinnande är för barn i åldern 3 – 6 år samt vilka strategier som är bra att använda 

för ett bra bemötande av barn och föräldrar i separation. Studien har utgått ifrån två 

frågeställningar om barn vars föräldrar har separerat gällande välbefinnande och bemötande. 

Resultatet av studien visade att de yrkesverksamma inom förskoleverksamhet och 

socialförvaltningen upplever att de bemöter barnen på ett bra sätt och skapa förutsättningar för 

en trygg miljö däremot skiljer sig strategierna något utefter deras olika yrkesprofession. 

 

Barn, föräldrar i separation och välbefinnande 

Samtliga informanter inom förskolans verksamhet ansåg att barn är mer anpassningsbara än vi 

tror. Fler av informanterna såg barn som öppna, spontana och med förmåga att leva i nuet. 

Bland informanter inom förskolans verksamhet framkom ingen evidens för att barn till 

separerade föräldrar skulle vara mer sårbara än barn till föräldrar i intakta familjer. Medan 

Øverland et al. (2012) menar att barn både kan vara sårbara och anpassningsbara. Reaktioner 

visades på olika sätt i deras studie såsom osäkerhet, tillbakadragande, tysthet, ledsenhet, 

sorgsenhet, koncentrationssvårigheter, frustration vilket kan leda till ilska, vredesutbrott, samt 

sökande efter mer uppmärksamhet och vuxenkontakt. För en del barn kan reaktioner utlösas 

direkt och för en del barn kan reaktioner utlösas några månader senare. En del barn visar inga 

reaktioner alls utan är glada, trivs, leker med kamrater och äter bra. Vidare framkom att 

förskollärare med olika erfarenheter och upplevelser ger olika syn på barn och föräldrar i 

separation.  
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Informanterna ansåg att trygga, lyhörda, uppmärksammande föräldrar som skapar en trygg 

miljö med tydlighet, kontinuitet och bra kommunikation mellan varandra och försöker vara 

överens skapar oftast positiva känslor som glädje, nöjdhet och bra relationer för barn. Dessa 

grundläggande behov går också i linje med Amato et al. (2012) studie som lyfte fram vikten av 

främjande arbete för barns utveckling och välbefinnande vid föräldrars separation. Föräldrar 

som använder sig av en positiv syn, engagemang, ansvarsfullhet, goda relationer, bra 

samarbetsförmåga, tydlighet, kontinuitet, liknande regler hos båda föräldrar, har kunskap av 

barns behov skapas förutsättning till bra utveckling och välbefinnande.  

 

Samtliga informanter samstämmer kring synen på föräldrars olika utbildningsnivå. Låg eller 

hög utbildningsnivå har ingen betydelse för hur bemötandet görs mellan föräldrar och barn i 

separation. Skillnaden skulle i så fall vara bättre ekonomiska förutsättningar där praktiska saker 

kan lösas lättare. Informanterna menar att det oftast handlar om föräldrarnas personlighet och 

det primitiva beteende som lyser igenom vid konflikter i en separation. Likadant menar flera 

informanter att man har en ”ryggsäck” med erfarenheter med sig som man utgår ifrån vid 

bemötande av barn/människor.  Att föräldrar är högutbildade behöver inte betyda att de är bättre 

rustade för att bemöta barn i svåra situationer eftersom det handlar mycket om känslor. Många 

gånger handlar det om hur situationen är för de enskilda föräldrarna och på vilket sätt man går 

igenom en separation. Informanternas syn kring föräldrars olika utbildningsnivå går inte i linje 

med Kalmijn och Mandemakers (2014) studie. Deras syn visade att separerade föräldrar med 

högre utbildning har oftast mer resurser, både högre social och ekonomisk status än lågutbildade 

separerade föräldrar har. Informanternas uppfattning var att endast ekonomisk status skulle 

kunna inverka positivt för barn i och med att det förbättrar förutsättningarna att behålla bostaden 

och den fasta punkt som barnet haft innan förhållandet upplöstes. Likadant visade Kalmijn och 

Mandemakers (2014) studie att barn till högutbildade separerade föräldrar visade lika goda 

skolresultat som barn i intakta familjer. Barn till lågutbildade separerade föräldrar visade 

däremot generellt sämre skolresultat och sämre psykiskt välbefinnande. 

 

Bemötande och strategier 

Samtliga informanter var eniga om samma barnsyn: att se till barnets bästa och sätta barnet i 

främsta rummet, tillgodose behovet av trygghet, utveckling och lärande, samt ta hänsyn till 

barns olika förutsättningar och behov. Strategierna, hur de gå till väga för att se till barnets bästa 

visade något olika utefter vilken yrkesprofession samtliga informanter har. 



26 
 

 

I analysen framkom av alla informanter inom förskolans verksamhet att barn vars föräldrar har 

separerat inte särbehandlas på något sätt. Likaså poängterade dessa informanter att barn och 

föräldrar bemöts lika utifrån den värdegrund som är skriven i läroplanen Lpfö-98 (2010). Inga 

skillnader i bemötande görs för denna kategori av barn utan varje enskilt barn bemöts utifrån 

där det befinner sig. Läroplanen Lpfö-98 (2010) instämmer att förskolan ska vila på 

demokratins grund och att alla barn ska bemötas som lika värda. Det enskilda barnet ska 

tillgodoses med trygghet, välbefinnande, utveckling och lärande. Hänsyn ska tas till barns olika 

förutsättningar och behov. Förskolan ska erbjuda alla barn en trygg miljö, utmanande, lockande 

till olika lekar och aktiviteter. Alla informanter inom förskolans verksamhet betonar vikten av 

lekens betydelse för bearbetning av olika upplevelser och samspel mellan barn och barn och 

mellan barn och vuxna. Øverland, Storksen och Thorsen (2012) instämmer i vikten av att 

observanta och uppmärksamma pedagoger finnas tillgängliga som kan vara vaksamma på små 

varningssignaler som kan utspela sig i det sociala samspelet. 

 

Samtliga informanter inom förskolans verksamhet belyste vikten av att inte ta någon av 

föräldrarnas parti och inte lägga några egna värderingar rörande föräldrarna. Det är viktigt med 

lyhörda pedagoger som lyssnar på barnen och indirekt lyssnar på föräldrarna, ser till hela 

situationen och utifrån detta skapar ett bra bemötande genom att föregå med gott exempel och 

ger råd och tips i barns lärande, utveckling, omsorg och välbefinnande.  Cashmore (2010) 

poängterade liknande i sin studie bland annat att vuxna har ansvar för att barn får komma till 

tals, bli bemötta med respekt, rättvisa, tillit och lyhördhet och att förtroende skapas mellan 

samtliga parter som har anknytning till barnet (föräldrar, syskon, kamrater och andra vuxna som 

har anknytning till barnet). Samhället ska bidra med stöd, resurser, stödinsatser och utbildad 

professionell personal inom området barn och föräldrar i separation.  

 

Båda familjebehandlare berättade i sina intervjuer att de arbetar för barnets bästa och försöker 

skapa förutsättningar för föräldrar att finna bra samarbete, minimera konflikter och plocka fram 

föräldrars styrkor genom att ställa rätt frågor, inge hopp och utgå från bestämda mål som är 

enkla och tydliga och som familjen själv formulerar med hjälp ifrån familjebehandlare. De 

strategier som båda familjebehandlare beskriver hur du de jobbar utefter går i linje med 

författarna Komujärvi och Wickström (2011) beskrivelse om att samarbetssamtal erbjuds till 

föräldrar i separation i varje kommun inom socialförvaltningen i Sverige. Målsättningen är att 
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minimera konflikt mellan föräldrar och öka samarbetsklimatet för att lösa frågor om vårdnad, 

boende och umgänge samt öka möjligheten att lösa tvister utanför domstol. I de fall där föräldrar 

inte kan finna lösningar genom samarbetssamtal tillsätts en samförståndslösning, vilket innebär 

att en medlare försöker få föräldrar att förstå och komma till insikt att tillgodose barns behov 

oavsett hur relationen ser ut mellan föräldrarna.  

 

Förskolechef 7 framförde att vid föräldrars separation är det en livskris för föräldrarna och då 

menade hon på att det påverkar även barnet. Det är då av stor vikt att förskolan är en trygg plats, 

med trygga vuxna och fasta rutiner. Vid svåra separationer kan hjälp och stöttning behövas i 

någon form. Familjebehandling och familjeterapi knuten till socialförvaltningen är former av 

stöd och en resurs som samhället bidrar med till barn och föräldrar i separation. Cashmore 

(2010) instämmer att samhället bidrar med olika stödinsatser, resurser och yrkesverksamma 

inom området barn och föräldrar i separation. I förhållande till förskolans verksamhet belyste 

förskollärare 7 att förskolan ska vara en trygg plats för alla barn och vid en separation är det 

troligtvis extra viktigt att förskolan är sig lik där personal, kompisar och rutiner fortskrider som 

vanligt. Detta stöds också av Läroplan för förskolan Lpfö-98 (2010). 

 

Både familjebehandlare 9 och 10 framförde i sina intervjuer att de erbjuder utbildningar inom 

socialförvaltningen för barn till separerade föräldrar. ”Skilda världar” (grupputbildning i BRIS 

regi för barn som upplevt svåra separationer) Fått positiv feedback från föräldrar att barnen är 

mycket gladare efter att ha deltagit i ”Skilda Världar”. BIFF (Barn I Föräldrar Fokus) 

föräldragrupper som är riktat till separerade föräldrar där mammor går för sig och pappor går 

för sig. Samtliga informanter inom förskolans verksamhet hade vid intervjutillfället ingen 

vetskap om att dessa barngrupper och utbildningar erbjuds i Sverige. Enligt Kommunförbundet 

(2010) startades BIFF-kurser upp i Södertälje kommun år 2005 och information finns att hämtas 

på kommunens hemsida. En utvärdering gjordes år 2008 för att utvärdera BIFF-kurser. 

Utvärderingen visade att många föräldrars förhållningssätt hade förändrats på ett positivt sätt 

gentemot varandra och sitt barn. Detta har också bidragit till att BIFF-kurserna har spridits sig 

till fler kommuner runtomkring i Sverige. Andersson och Grane (2006) går i linje med vad 

familjebehandlare 9 och 10 framförde i sina intervjuer att ”Skilda Världar” är en manual från 

BRIS, Barnens Rätt I Samhället och att den erbjuds av familjebehandlare inom 

socialförvaltningen. Barngrupperna är riktade till barn som upplevt svåra separationer.  
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Praktiska implikationer 

Föreliggande studie väckte tankar och reflektioner kring samtliga frågor i intervjuguiden hos 

samtliga informanter. De ansåg att frågorna var viktiga. Studien kan ha bidragit till en större 

medvetenhet inom förskoleverksamhet för barn vars föräldrar har separerat. Motfrågor som 

uppkom var om det behövs särskilt bemötande eller behövs det särskild kunskap för att bemöta 

dessa barn.  

 

Studien visar på att utbildningar finns inom socialförvaltningen som erbjuds till både barn och 

föräldrar i separation dock fanns det liten vetskap om dessa utbildningars existens hos samtliga 

informanter inom förskolans verksamhet vilket skulle kunna vara ett alternativ till att förbättra 

kunskapen och skapa bättre familjeförhållande för barn och föräldrar i separation. Dessutom 

hade det varit en väg fram att förskoleverksamheten har informationen om dessa utbildningar 

och kan vidareförmedla information om dessa till barn och föräldrar i denna situation. 

Utbildningar som finns erbjuds inom socialförvaltningen heter följande; BIFF och Skilda 

Världar (Kommunförbundet, 2010; Andersson & Grane, 2006). 

 

Strategierna skiljer sig något åt mellan de olika yrkesprofessionerna eftersom de har olika 

yrkesroller. Ett nätverk mellan samtliga yrkesprofessioner skulle kunna vara ett alternativ till 

att öppna upp nya möjligheter för att förbättra arbetet med barn, föräldrar i separation. 

Kunskaper och erfarenheter skulle kunna utbytas mellan varandra på ett positivt sätt för att 

skapa ännu bättre förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande för dessa barn. 

 

Metodologisk diskussion 

Studien har utgått från Burnard´s (1991) analysmetod av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer för ett komplext område med en forskningsprocess som sträcker sig över hela 

studiens gång. Valet av denna metod var lämplig eftersom studien efterfrågade empirisk 

kunskap om vikten av bemötande av barn vars föräldrar har separerat. Likaså har 

resultatanalysen använts sig av en induktiv ansats då endast data från samtliga informanter har 

bearbetas och analyserats i denna del. En pilotstudie genomfördes och intervjuguiden 

förbättrades. Dock uppdagades efter den tredje transkriberingen en fråga som var felformulerad, 

vilket då åtgärdades. De informanter som varit delaktiga fick även ta del av den nya 
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informationen med rätt formulering. Studiens strategiska urval bidrog till relevant och subjektiv 

kunskap som till stor del stämmer överens med tidigare forskning med undantag för synen på 

föräldrars utbildningsnivå. Tyvärr fick studien något ojämn fördelning mellan samtliga 

informanter från de två strategiskt valda kommunerna. Anledningen till detta var svår åtkomst 

från en informant och önskemål från en förskollärare att delta tillsammans med sin kollega. 

Detta resulterade i felkälla, vilket kan ha påverkat resultatet. Studien följde de etiska principerna 

och säkerställde för eventuell snedvriden bias med ett ytterligare strategiskt urval. Detta i syfte 

för eventuell påverkan av varandras svar i frågeställningarna tillhörande intervjuguiden. Likaså 

gjorde ett noggrant etiskt ställningstagande att inga barn skulle delta i studien. Vid 

transkriberingen uppdagades ingen snedvriden bias utan istället fick studien ta del av mer 

kunskap till resultatanalysen. I kvalitativ intervju behövs en del förkunskaper såsom vara väl 

förberedd och påläst för ämnet, föra anteckningar, ljudinspelning, skapa förtroende och skapa 

en avslappnad miljö. Studiens författare var förberedd med goda kunskaper för området och ett 

samtycke till ljudinspelning bekräftades av samtliga informanter och gick över förväntan bra. 

Den tekniska utrustningen har utvecklats till ett smidigt och hanterbart material (mobil) som 

knappt märktes av under intervjuns gång. Författaren har erfarenhet att hålla enskilda samtal 

från sitt tidigare yrke vilket medförde till en avslappnad atmosfär samt kunde ett förtroende 

skapas mellan intervjuaren och intervjupersonen. Dock har studiens författare för lite erfarenhet 

att hålla i intervju, då hon endast har genomfört ett fåtal intervjuer innan denna 

forskningsprocess sattes igång. Validitet i studien kunde styrkas ytterligare om två författare 

hade skrivit tillsammans för att säkerställa att all subjektiv material har tolkats lika. I detta fall 

gjordes det av författaren själv, dock med stor noggrannhet. Vidare har allt textmaterial 

transkriberats vilket resulterade i ett innehåll av två teman i resultatanalysen: Barn, föräldrar i 

separation och välbefinnande och andra temat heter Bemötande och Strategier. 

 

Slutsatsen av studiens resultatanalys visar att ett bra välbefinnande är att möta varje enskilt barn 

där det befinner sig och att använda sig av olika strategier utifrån den situation där barnet 

befinner sig. ”Läsa barn”, att försöka se barns mående och vad de uttrycker, och utifrån detta 

bemöta barnet på dennes nivå. Inom förskolans verksamhet förespråkas lyhörda pedagoger som 

lyssnar på barnen och indirekt lyssnar på föräldrarna samt ger råd och tips i barns lärande, 

utveckling, omsorg och välbefinnande. Socialförvaltningen förespråkar ett systemteoretiskt, 

psykodynamiskt och relationistiskt synsätt och utgår alltid från att varje familj har styrkor och 

ställa frågor och inge hopp. Utgå alltid från barnets behov! Slutsats från tidigare forskning och 

studiens resultat visar att barn vars föräldrar har separerat kan få gynnsamma 
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utvecklingsresultat om föräldrar tar sitt ansvar i sitt föräldraskap samt ser till barnets bästa och 

bemöter barnet på dennes nivå. Synen på bemötande av barn vars föräldrar har separerat är lika 

för samtliga informanter samt synen för föräldrars olika utbildningsnivå vilket inte går i linje 

med Kalmijn och Mandemakers (2014) studie. Studien har fångat upp många tankar och 

funderingar för ämnet och en efterfrågan på mer kunskap för detta område har framkommit hos 

informanterna efter avslutad intervju. 

 

Framtida forskning 

Förslag till framtida forskning är att utveckla den aktuella studien med mer empirisk kunskap 

från fler yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor, helst socialsekreterare från 

familjerätten, och samla in mer uppdaterad vetenskaplig forskning om barns olika reaktioner i 

en separation. Likaså utveckla en samverkan i form av nätverk mellan samtliga 

yrkesverksamma personer som arbetar med barn, föräldrar i separation samt erbjuda mer 

utbildning för samtliga berörda parter. 
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Bilaga I 

 

 

  

  Kalmar 2014-12-02 

 

Följebrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Sofia Jönsson och studerar Psykologi III på Linnéuniversitetet I Kalmar HT-14. Jag 

skriver nu en C-uppsats och syftet är att undersöka vikten av bemötande av barn i åldern 3 – 6 

år vars föräldrar har separerat. Din medverkan är därför av stor betydelse för att kunna samla 

in kompetent kunskap till studiens inriktning. Studiens metod innefattar en kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Studien är frivillig att delta i och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. Den 

beräknas ta cirka 45 minuter. All information kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att all information du delger kommer inte att kunna härledas till dig personligen eller 

er verksamhet. Vidare skulle jag varmt uppskatta om du vill ställa upp att medverka i denna 

kvalitativa intervjustudie. 

 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

Mvh Sofia  
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Bilaga II -- Intervjuguide 

 

Demografi- och Inledningsfrågor 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Vad har du för utbildning? Antal år… 

4. Berätta lite vem du är… 

5. Yrke?  

6. Vilken verksamhet jobbar du för? 

7. Hur många år har du jobbat inom den här verksamheten? 

8. Har du någon egen erfarenhet av separationer i föräldraskap? 

 

- Om Ja berätta i stora drag vilka erfarenheter du har samt om du uppfattar att 

dina egna erfarenheter påverka ditt förhållningssätt i bemötande av barn vars 

föräldrar har separerat… 

 

Öppna frågor 

 

9. Vad har du för kunskaper om barn vars föräldrar har separerat? 

10. Vilka är de väsentligaste uppgifter som utmärker din yrkesroll?  

11. Vilka strategier rekommendera er verksamhet att använda  för att skapa de bästa 

förutsättningarna för ett fysiskt och psykiskt välbefinnande till barn vars föräldrar har 

separerat? 

12. Ger ni utrymme för att barns tankar/åsikter lyfts fram kring den situation som barnet 

befinner sig i?  

 

- Om Ja… Berätta hur ni gå till väga… 

- Om Nej… Vad är anledningen till att ni inte ger utrymme för att barns 

tankar/åsikter lyfts fram? 

 

13. Hur ser du på växelvis boende som ett alternativ till en boendeform för barn vars 

föräldrar har separerat? 

14. Har er verksamhet tillgång till en handlingsplan vid bemötande för dessa barn? 
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- Om Ja… Vad innefattar handlingsplanen? 

- Om Nej… Har ni andra strategier som ni utgår ifrån och i så fall vilka? 

 

15. Är du medveten om föräldrarnas utbildningsnivå inom denna kategori? 

 

- Anser du att utbildningsnivån har någon påverkan i föräldrars bemötande av sitt 

barn vid separation? 

- Utveckla ditt svar… 

 

16. Känner du till att USA erbjuder utbildningsprogram till föräldrar som har separerat, i 

syfte att uppmuntra och vägleda föräldrarna till ett bra föräldraskap i den situation 

som råder? 

 

- Om Ja… Använder ni av liknande utbildningsprogram? 

- Om Ja… Beskriv på vilket sätt det är positivt/negativt… 

- Om Nej… Skulle utbildningsprogram kunna vara intressant för er målgrupp? 

 

17. Är det något som du skulle vilja förbättra för att utveckla ett ännu bättre bemötande 

för just dessa barn? 

 

Avslutning 

Under intervjuns gång har jag ställt frågor som berör vikten av bemötande av barn vars 

föräldrar har separerat. 

-  Är det någon av dessa frågor som du särskilt vill sätta i främsta rummet 

eller belysa extra? 

- Var det någon fråga som du uppfattade som mindre betydelsefull? 

 

 

 

 

 


