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Inledning 
Under 2000-talet har antalet tvister mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge för 

gemensamma barn ökat mycket i Sverige. Den officiella statistiken visar att under åren 2000–

2018 har antalet stämningar mer än fördubblats (Domstolsverkets statistik 2003, 2009, 2013, 

2018). Samtidigt har antalet skilsmässor i stort sett varit konstant (SCB 2014). Ökningen av 

tvister beror alltså inte på att fler skiljer sig. Föräldrars vårdnadstvister påverkar även barnen. 

Konflikterna karaktäriseras ofta av en stor misstro mellan föräldrarna. Det är inte ovanligt att 

det förekommer inslag av fysiskt och psykiskt våld (Johnston et al. 2009). Det finns samband 

mellan barns mående och föräldrakonfliktens intensitet. Ju högre konfliktnivå desto sämre 

mår barnen. Tidigare forskning visar att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora 

påfrestningar för barn. Konflikterna är en bidragande orsak till att barn kan utveckla egen 

problematik såsom psykisk ohälsa, beteende- och skolproblem (Elrod 2001; Leon 2003; Kelly 

& Emery 2003; Stewart 2000; Johnston et al. 2009; Davidson et al. 2014). Många barn vars 

föräldrar är i vårdnadstvist blir aktuella inom socialtjänstens utredningsenhet efter 

orosanmälan. Barnen kan parallellt vara aktuella inom socialtjänstens familjerätts- och 

barnenhet. I en del fall pågår vårdnadskonflikten under lång tid. Vissa föräldrar återkommer 

vid upprepade tillfällen till familjerätten och domstolen då de har svårt att finna lösningar för 

sina barn som håller långsiktigt. För barn och föräldrar som lever med denna situation är det 

en stor påfrestning (Bergman & Rejmer 2017a).  

Konflikt och försoning (KoF) är en arbetsmetod för domstolen och socialtjänsten att 

gemensamt möta problematiken vid vårdnadstvister för att komma till rätta med föräldrars 

konflikter och att stärka barnperspektivet i processen. Arbetssättet har sitt ursprung i en norsk 

modell (Rønbeck 2008) som i Sverige har en modifierad form. Metoden härstammar 

ursprungligen från USA. Den norska modellen inbegriper en barnpsykolog vars roll i Sverige 

motsvaras av familjerättssekreterare från socialtjänsten. KoF används på flera platser i 

Sverige (SOU 2017:6; Staberg 2016) och det finns variationer i hur den används.  

KoF bygger på ett samarbete mellan föräldrar, tingsrätt och socialtjänstens familjerätt. 

Samarbetet syftar till att lösa konflikten i samverkan, vilket sker vid så kallade muntliga 

förhandlingar. Den bärande tanken är att genom intensifierade samtal mellan parterna skapa 

en lösning som är till barnets bästa. Socialtjänstens representant, familjerättssekreteraren, har 

en central roll i processen genom uppgiften att inhämta relevant information om föräldrar och 

barn mellan förhandlingarna. Det kan innebära att inhämta information via anhöriga, skola, 
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förskola, BUP m.fl., samt att hålla samarbetssamtal mellan föräldrarna. Om det är 

åldersadekvat ingår också samtal med barnet för att få barnets perspektiv. Dessa uppdrag till 

socialtjänsten beslutas av tingsrättens rådman vid den muntliga förhandlingen. 

KoF har införts vid Södertörns, Nacka och Södertälje tingsrätter sedan år 2010. Arbetssättet är 

implementerat vid tingsrätten och socialtjänstens familjerätt. Det finns ett etablerat samarbete 

för metodutveckling i familjerättsarbete med deltagare från tingsrätt och socialtjänst, vilket 

har resulterat i erfarenhetsutbytesdagar för personal, introduktion till nyanställda, en film som 

beskriver metoden, samt rapporter (Isaksson 2014; Blom & Gabrielsson 2014). För en 

beskrivning av metoden se Arbetsmodell vid Konflikt och försoning (bilaga 1). De som arbetar 

med interventionen Konflikt och försoning lyfter fram goda erfarenheter av dess resultat 

(SOU 2017:6). Hittills saknas dock vetenskapliga publikationer om effekter. Det saknas 

publikationer om föräldrars upplevelser av interventionen. Det finns behov av aktuell kunskap 

om vilka insatser som hjälper föräldrar i vårdnadstvist och i förlängningen deras barn.  

Syfte och frågeställningar 
I studien granskas socialtjänstens och tingsrättens samarbete i interventionen Konflikt och 

försoning i relation till dess intention att stärka barnperspektivet, stödja föräldrarna till ett 

gemensamt fokus på lösningar som är för barnets bästa och som håller i längden, samt att 

undvika uppslitande utredningar och domstolsprocesser. Syftet med studien är att analysera 

förutsättningar för att uppnå förväntade effekter. Ett syfte är också att belysa interventionens 

innehåll och process samt att analysera interaktionen mellan aktörerna för att synliggöra 

institutionella regler och roller. Studien förväntas bidra med kunskap om huruvida 

interventionen kan vara en lösning på den svåra problematik som ofta ligger till grund för 

utvecklingen av en vårdnadstvist. Den förväntas bidra med kunskap om hur samhällets stöd 

till föräldrar i vårdnadstvist kan vidareutvecklas. 

-Hur ser samarbetet och interaktionen ut mellan de professionella under processen? 

-Hur framträder barnperspektivet? 

-Hur upplever föräldrarna interventionen, sin delaktighet och effekterna för sig och sina barn? 

-Vilka förutsättningar krävs för att nå förväntade effekter och vilka behov finns av 

kompletterande stöd?  
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Vårdnadskonflikter i ett 

sammanhang 
I Sverige kan vårdnadstvisten som samhällsfenomen dateras till senare delen av 1970-talet, då 

normerna om familjeliv förändrades och skilsmässorna ökade. En förklaring till ökningen av 

skilsmässor var en förändring i lagstiftningen som gjorde det enklare att skilja sig. Om 

makarna var överens och inte hade barn under 16 år behövdes inte längre någon betänketid. 

Om det fanns barn under 16 år infördes en betänketid om sex månader, mot tidigare minst ett 

års hemskillnad. En annan förklaring till ökningen av skilsmässor under senare delen av förra 

seklet är en expanderande välfärdsstat. Den svenska välfärdsmodellen har i hög grad varit 

knuten till individen, vilket har gjort vuxna personer mindre beroende av familjeband för sin 

sociala och ekonomiska trygghet. Välfärdsstatens expansion har inneburit minskade hinder för 

skilsmässa, särskilt för kvinnor och personer med låg inkomst (Sandström 2012).  

Under 2000-talet har knappt 50 000 svenska barn årligen fått uppleva att deras föräldrar 

separerar. Varje år är ungefär tre procent av barnen (0–17 år) med om att föräldrarna går 

skilda vägar. Vanligast är separationer när barnen är mellan ett och fyra år. Vid 17 års ålder 

har vart tredje barn fött i Sverige upplevt en separation mellan föräldrarna. Risken att 

föräldrar separerar varierar med socioekonomiska och demografiska förhållanden. Föräldrars 

utbildning, arbete och civilstånd har betydelse. Det är dubbelt så vanligt att barn med ogifta 

men sammanboende föräldrar får uppleva en familjesplittring, jämfört med barn med gifta 

föräldrar (SCB 2013). Personer som har upplevt en separation mellan föräldrarna under 

barndomen har en ökad risk att som vuxna själva separera från sin partner (Gähler et al. 

2009). En grupp barn, som har ökat över tid, är de som aldrig har bott tillsammans med båda 

sina föräldrar. I en del fall har föräldrarna separerat före barnets födelse, i andra fall har de 

aldrig bott tillsammans (SCB 2013). 

De flesta föräldrar som separerar klarar att lösa situationen för sina barn utan hjälp av 

myndigheter. Ungefär 15 procent av de föräldrar som separerar vänder sig till domstol för att 

få hjälp med att reglera vårdnad, boende och umgänge (Socialstyrelsen 2011). Det finns en 

överrepresentation av föräldrar med invandrarbakgrund, personer som själva har vuxit upp 

med skilda föräldrar, föräldrar med låg utbildning och inkomst, samt föräldrar som snabbt har 

bildat familj. Det är vanligt att föräldrarna relativt nyligen har varit med om någon händelse 

som har utlöst en kris, såsom ekonomiska problem, arbetslöshet, otrohet, sjukdom eller nära 
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anhörigs dödsfall. Ibland befinner sig föräldrarna i olika stadier av krisen vilket bidrar till att 

de har svårt att förstå varandra. I andra fall finns det missbruk, psykiska problem eller våld 

med i bilden (Rejmer 2003; Bergman & Rejmer 2017a). Vid allvarliga sådana problem ska 

inte interventionen KoF erbjudas (se odaterat dokument Projektet Konflikt och försoning). Det 

blir då väsentligt att de professionella har den kunskap som krävs för att kunna kategorisera 

vilka ärenden som inte är lämpliga för interventionen. 
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Teoretiska utgångspunkter 
För att analysera förutsättningarna för att nå målen med interventionen används en 

programteoretisk modell (McLaughlin & Jordan 1999; Vedung 2009). Programteori eller 

verksamhetslogik är en metod för att förstå, beskriva och analysera ett studieobjekt. En 

programteori/verksamhetslogik är en lokal teori om hur aktörerna i en verksamhet uppfattar att 

denna logiskt hänger samman. Orsakssambanden är ofta underförstådda men kan rekonstrueras 

via till exempel styrdokument. Teorins byggstenar är: förutsättningar (mänskliga och 

finansiella resurser); aktiviteter (det som görs för att uppnå förändring); prestationer (det 

direkta resultatet av aktiviteterna); effekter (de förändringar som förväntas uppstå som ett 

resultat av aktiviteter och prestationer). Det är viktigt att skilja mellan prestationer och effekter 

så att inte alla aktiviteter som utförs i en verksamhet betraktas som dess effekter. Effekter är 

den skillnad som aktiviteterna förväntas leda till, till exempel i det aktuella fallet ökat fokus på 

barnets behov och att föräldrar kommer överens om en lösning som är förenlig med barnets 

bästa. Effekter kan vara både åsyftade och icke åsyftade. Negativt laddade och paradoxala 

bieffekter kan uppstå i ett program, vilka är kontraproduktiva i förhållande till de avsedda 

effekterna (Lindgren 2008). 

Som ett första steg i analysen undersöks programmets verksamhetslogik, de idéer, 

tankestrukturer och utgångspunkter som programmet vilar på. I nästa steg studeras 

programmets effekter och eventuella paradoxala bieffekter. Här ligger fokus på vilka faktorer 

som leder till framgång och vilka hinder och möjligheter för framgång som kan identifieras 

(Denvall et al. 2011). Vid analys av effekter undersöks också om programmet kan leda till 

några negativa icke avsedda konsekvenser. Fokus på framgångsfaktorer och hinder kan till 

exempel vara att identifiera vilka föräldrar som i praktiken har mest nytta av interventionen 

eller om det finns någon specifik tidpunkt under föräldrarnas konflikt då den gör mest nytta. 

Såväl interna som externa faktorer kan ha betydelse för utfall av ett program. Med interna 

faktorer avses faktorer/händelser som inte behöver vara planerade men som uppkommer inom 

ramen för verksamheten. Med externa faktorer avses identifierade yttre 

faktorer/förutsättningar som ligger utanför ramarna men som bidrar till programmets effekter, 

så kallade ”outside factors” (Mayne 1999). 

Vid analys av interaktionen mellan aktörerna i processen genom Konflikt och försoning är de 

teoretiska utgångspunkterna institutionella samtal (Bülow & Wilenska 2014; Linell 1990). 

Möten mellan medborgare och representanter för en institution, till exempel en domstol, kan 
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beskrivas i termer av institutionella samtal. Med institution avses förgivettagna 

handlingsmönster vilka är karaktäristiska för ett visst sammanhang där de uppfattas vara 

självklara eller naturliga av de personer som ingår (Bülow & Wilenska 2014). En muntlig 

förhandling i domstolen kan ses som ett exempel på ett institutionellt samtal. Förhandlingen 

styrs av regler. Syftet är att uppnå ett visst mål. Reglerna kan vara uttalade, men de kan också 

vara outtalade och betraktas som så självklara att det inte behöver uttryckas. I institutionella 

samtal finns särskilda förväntningar kopplade till de olika rollerna, i det här fallet domaren, 

familjerättssekreteraren och föräldrarna/klienterna samt deras juridiska ombud. Dessa kan ha 

egna mål som kan vara mer eller mindre uttalade. Förhandlingen är ett flerpartssamtal där 

aktörerna intar olika roller. Rollfördelningen är beroende av resurser och maktförhållanden. 

En maktanalys kan bidra med förståelse för maktrelationernas betydelse för aktörernas 

förutsättningar under förhandlingen. I analysen av interaktion och makt finns flera aspekter av 

intresse såsom aktörernas talutrymme, tilltal, avgränsningar/inskränkningar, ämnesbyte, 

delaktighet, motstånd. Klienters delaktighet i institutionella samtal är en viktig fråga inom 

välfärdssektorn då tidigare forskning visar att klienter ofta upplever att det är svårt att få 

utrymme för att uttrycka sina tankar, känslor och önskningar (Bülow & Wilenska 2014; 

Bülow et al. 2012). 
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Studiedesign och metod 
Den övergripande designen för projektet är mixed methods design (Palinkas 2014) med en 

kombination av metoder anpassade efter ambitionen att få kunskap om såväl processen under 

en intervention som effekterna av en intervention. I huvudsak har studien en kvalitativ ansats, 

med kvantitativa inslag. Studien innehåller dels en undersökning av processen, dels en 

undersökning av effekter av arbetssättet. 

Studie av processen 
När det gäller processen är följande frågeställningar i fokus: Hur ser samarbetet och 

interaktionen ut mellan de professionella under processen? Hur framträder barnperspektivet 

under processen? Vi har följt ett antal KoF-ärenden från start till avslut i tingsrätten genom 

observationer av de muntliga förhandlingarna och intervjuer med de olika aktörerna. Mellan 

de muntliga förhandlingarna görs ett arbete av socialtjänstens familjerättssekreterare på 

uppdrag av tingsrätten. Vi har intervjuat familjerättssekreterare om deras arbete under 

perioden mellan förhandlingarna i tingsrätten. Familjerättssekreteraren har en central roll både 

vad gäller informationsinhämtning och som samtalsledare då hen är den professionella som 

träffar föräldrar och barn mellan förhandlingarna och således har en nyckelroll i processen. Vi 

har även intervjuat tingsrättens rådmän och föräldrar efter KoF-processens avslut. De 

professionella har intervjuats om sitt samarbete och sina respektive roller under processen. 

Föräldrarna har intervjuats om sina erfarenheter av interventionen.  

Studie av effekter 
Denna del av undersökningen syftar till att retrospektivt undersöka utfallet i avslutade KoF-

ärenden. De frågeställningar som besvaras är: Vilka förutsättningar krävs för att nå förväntade 

effekter och vilka behov finns av kompletterande stöd? Hur upplever föräldrarna 

interventionen, sin delaktighet och effekterna för sig och sina barn? Metoden för att besvara 

den första frågeställningen är dokumentanalys av akter vid socialtjänstens familjerättsenhet. 

Vi har analyserat bakgrundsdata, vad föräldrakonflikten handlade om, hur överenskommelsen 

mellan föräldrarna såg ut vid avslut, om föräldrar och barn hade behov av annan hjälp samt 

om föräldrarna har haft upprepade tvister. För att besvara den andra frågeställningen har 

föräldrar intervjuats om sina erfarenheter av interventionen. 
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Datainsamling 
Sammantaget bygger studien på flera typer av data. Vi har gjort dokumentanalyser av 

offentliga dokument, granskning av akter i avslutade KoF-ärenden vid socialtjänstens 

familjerättsenheter och tingsrätten, observationer av muntliga förhandlingar i tingsrätten samt 

intervjuer med olika aktörer, familjerättssekreterare, rådmän och föräldrar. KoF är en 

arbetsmodell som sträcker sig över en tämligen lång tidsperiod, en KoF-process kan pågå 

under upp till ett års tid, därför har datainsamlingen pågått under cirka 1,5 års tid. 

Granskning av offentliga dokument 

Vi har samlat in offentliga dokument där kommuner och domstolar beskriver sitt arbetssätt 

med KoF. Dokumenten är ett viktigt material för att kunna göra en analys av 

verksamhetslogiken, det vill säga hur verksamheten logiskt hänger samman och vilka 

antaganden som kan identifieras om orsak och verkan som förklarar hur problemet antas 

kunna lösas eller hur situationen antas kunna förbättras (jfr Lindgren 2008). Sådana 

orsakssamband är ofta underförstådda men kan rekonstrueras via till exempel styrdokument. 

Vi har samlat in tillgängligt material om KoF, såsom skriftliga rutiner, flödesschema, 

informationsblad, texter på hemsidor, informationsfilm etc. från de olika kommunerna och 

tingsrätterna. KoF finns även beskrivet i en statlig utredning (SOU 2017:6). 

Dokumentanalyserna är viktiga för att förstå aktörernas idéer om verksamhetslogiken. En 

ambition har också varit att jämföra innehållet i interventionen med den norska modellen för 

KoF som har utvecklats av Rønbeck (2008) för att identifiera om några avgörande 

förändringar har skett när modellen har flyttats till en annan kontext (jfr Czarniawska & 

Joerges 1996). Till exempel är det känt att i den norska modellen medverkar en barnpsykolog 

i rätten för att förmedla kunskap om barns behov (Rønbeck 2008, Isaksson 2014). I den 

svenska modellen har barnpsykologen ersatts av socialtjänstens familjerättssekreterare som i 

allmänhet är en socionom. Det kan tänkas ha betydelse för hur barnperspektivet framträder i 

processen. 

Observation av processen 

Vi har på ett systematiskt sätt följt genomförandet av ett antal ärenden enligt arbetssättet KoF 

genom att göra observationer. Observationerna har varit av iakttagande men icke-deltagande 

karaktär, med avsikt att störa berörda personer så lite som möjligt (Hammersley & Atkinson 

2007). De muntliga förhandlingarna i tingsrätten är offentliga. Vi har suttit med vid de 
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muntliga förhandlingarna såvida inte någon av de berörda har motsatt sig det. I varje mål hålls 

en till tre muntliga förhandlingar där vi har närvarat för att göra observationer av innehållet i 

interventionen, arbetsprocessen, de professionellas samarbete och interaktionen mellan de 

olika aktörerna. Ett observationsschema har utarbetats för denna del av studien. Vi har kunnat 

ställa uppföljande frågor som uppstår under observationerna till de olika aktörerna i samband 

med att de senare blir intervjuade. 

Granskning av akter 

För att undersöka effekter av interventionen har vi studerat tidigare genomförda och avslutade 

KoF-ärenden via en aktstudie. I denna del av studien har vi analyserat socialtjänstens 

aktmaterial. Vi har gjort en kartläggning av vilka föräldrar som har fått interventionen, vad 

deras konflikter handlar om, om de har lyckats komma fram till en lösning av konflikten 

under processen med KoF, samt om de har haft upprepade konflikter i fråga om barns 

vårdnad, boende och umgänge. Vi har även undersökt om det finns dokumentation om 

föräldrar och barn har behov av andra kompletterande stödinsatser och om de har fått sådana 

insatser. Av tidigare forskning (Lundström 2008) och egna tidigare erfarenheter av forskning 

med utgångspunkt från aktmaterial (Bergman 2011) vet vi att dokumentationen i akter ofta 

har varierande kvalitet. Vi planerade därför att vid behov även göra korta uppföljande 

intervjuer med den familjerättssekreterare som har varit handläggare i ärendet för att kunna 

ställa frågor som vi inte fått svar på i dokumenten. Ett problem vi har mött är dock att 

familjerättssekreteraren inte längre arbetar i verksamheten.  

Intervjuer med aktörer 

När de ärenden vi har följt via observationer i tingsrätten avslutats har vi frågat föräldrarna 

om de vill medverka i en intervju. Intervjun handlar om hur de har upplevt interventionen 

KoF, hur de ser på sin möjlighet till delaktighet under förhandlingarna, samt på effekterna av 

interventionen för sig själva och sina barn. Vi har även genomfört intervjuer med rådmän och 

familjerättssekreterare om deras erfarenheter av samarbete och professionella roller under 

processen. Då familjerättssekreterarna får uppdrag att arbeta med mellan de muntliga 

förhandlingarna i tingsrätten har upprepade intervjuer genomförts med dem om deras arbete, 

medan rådmännen har intervjuats efter att ärendet avslutats. De flesta intervjuer har 

genomförts vid personliga möten och i några fall via telefon beroende av vad som har passat 

bäst för informanten. Intervjuguider har utarbetats inför intervjuerna. Intervjuerna har spelats 

in på ljudfiler och transkriberats ordagrant. 
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Urval 
Undersökningen har genomförts i samarbete med FoU Södertörns ägarkommuner. De 

föräldrar i dessa kommuner som har en vårdnadstvist och som tackar ja till att delta i 

interventionen KoF kallas till muntliga förhandlingar i Södertörns, Nacka respektive 

Södertälje tingsrätter.  

Urval av akter för granskning av avslutade mål 

I urvalet ingår samtliga KoF-ärenden som har handlagts i de tio södertörnskommunerna i 

samarbete med tingsrätten och som avslutades under år 2017. Det rör sig om 17 avslutade 

KoF-mål vilka omfattar 28 barn (1–4 barn per mål). 

Urval av mål som följts under processen  

I urvalet ingår tio KoF-ärenden, som berör 21 barn, där föräldrarna har tackat ja till att delta i 

interventionen och samtyckt till att vi får följa processen i tingsrätten. Vi har fått information 

från kommunernas familjerättsenheter när ett nytt KoF-ärende ska starta (målnummer). Vi har 

då informerat aktörerna om studien och tillfrågat dem om samtycke. Nya ärenden har valts ut 

tills vi har uppnått tio mål. Vi har totalt fått information från kommunerna om 16 mål, men 

sex av dessa har fallit bort på grund av att: i) förälder tackat nej till att delta i studien; ii) målet 

blev inställt; iii) tingsrätten bedömde att målet ej var lämpligt för KoF; iv) vi fick inte svar 

från tingsrätten om medverkan i studien. 

Sammantaget har studien alltså dels fokus på effekter av interventionen och dels på 

processen under interventionen. Den bygger på granskning av offentliga dokument, akter i 

avslutade ärenden, observationer och intervjuer. Studiens material omfattar totalt 27 

tingsrättsmål som berör 49 barn. 

- Dokumentation om KoF i form av informationsmaterial riktat till föräldrar, ombud och 

personal, film om KoF, dokumentation från utbildning om KoF 

- Aktgranskning av 17 KoF-mål avslutade år 2017 

- Observationer av 17 muntliga förhandlingar (muf) i tingsrätten (1–3 muf per mål) åren 

2018 och 2019 

- Intervjuer med fyra rådmän efter avslutad KoF 

- Intervjuer med tio familjerättssekreterare under processen/efter avslutad KoF 

- Intervjuer med fyra föräldrar efter avslutad KoF 
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Analys 
I analysen av verksamhetslogiken har vi rekonstruerat de idéer och tankestrukturer som 

programmet vilar på. En viktig del är att fånga kärnan i arbetssättet, vad som görs för att 

uppnå förändring. Analys av aktmaterial från socialtjänsten och tingsrätten har gjorts med 

främst kvalitativa och i någon mån kvantitativa analyser. Kvantitativa analyser kan bidra med 

kunskap om målgruppen såsom till exempel de berörda barnens ålder, hur vanligt det är att de 

parallellt utreds av socialtjänsten efter orosanmälningar, hur stor andel ärenden som kan 

betraktas som lyckade i den betydelsen att förväntade effekter har uppnåtts genom att 

föräldrarna har enats om en lösning. Kvalitativa analyser av aktmaterialet kan exempelvis 

bidra med de professionellas tolkningar av barnperspektivet. 

Observationer och intervjuer har varit teoristyrda då vi har utvecklat observationsguide och 

intervjuguide med utgångspunkt från studiens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. 

Guiderna har koncentrerats kring problematiken, föräldrars och barns behov, samarbete och 

interaktion mellan aktörerna under processen, barnperspektiv, delaktighet, maktrelationer, 

samt förväntade/uppnådda/upplevda effekter. Analys av observationer och intervjuer har 

gjorts parallellt med kvalitativ innehållsanalys. De till text överförda observationerna och 

intervjuerna har närlästs upprepade gånger av två personer, texterna har brutits ned till mindre 

enheter i form av ord eller meningar som sammanförts till teman. I analysen har vi pendlat 

mellan helhet och delar. De framtagna temana har därefter analyserats i relation till teori och 

tidigare forskning. Analysen bygger på en kombination av teorinära och empirinära 

förhållningssätt. 
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Tabell 1. Den empiriska studiens design för att tydliggöra studiens arbetsprocess, vilka 

metoder och vilket material som används i relation till studiens frågeställningar 

Frågeställning/ 

Metod och material 

Dokumentstudie Observationer Intervjuer 

Analys av 

verksamhetslogiken 

 

Granskning av 

offentliga dokument 

  

Processen genom 

Konflikt och 

försoning: 

 

- Hur ser samarbetet 

och interaktionen ut 

mellan de 

professionella under 

processen? 

 

-Hur framträder 

barnperspektivet 

under processen? 

 

 Observationer av de 

muntliga 

förhandlingarna i 

tingsrätten 

Intervjuer med de 

olika aktörerna om 

processen 

Effekter av Konflikt 

och försoning  

 

-Vilka 

förutsättningar krävs 

för att nå förväntade 

effekter och vilka 

behov finns av 

kompletterande 

stöd?  

 

-Hur upplever 

föräldrarna 

interventionen, sin 

delaktighet och 

effekterna för sig och 

sina barn? 

 

Granskning av akter 

vid socialtjänsten 

och tingsrätten 

Observationer av de 

muntliga 

förhandlingarna i 

tingsrätten 

Intervjuer med de 

professionella om 

deras uppfattning om 

effekter och 

eventuella behov av 

kompletterande stöd 

 

Intervjuer med 

föräldrarna om deras 

uppfattning om 

effekter 
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Etiska överväganden    
Aktgranskningen av sekretesskyddat material har genomförts i socialtjänstens lokaler vilket 

innebär att inga känsliga personuppgifter har samlats in/förts ut. Under observationerna i 

tingsrätten har vi inte fokuserat på enskilda personer utan på arbetssättet och processen i KoF. 

Föräldrarna har informerats om studien via brev. Tingsrättsförhandlingen är offentlig vilket 

innebär att allmänheten har rätt att närvara så länge inget annat har beslutats av rätten. Om 

någon av aktörerna motsatt sig att vi är med under muntliga förhandlingar i tingsrätten har vi 

inte varit det utan då har målet utgått. Under observationerna har vi strävat efter ett 

förhållningssätt där vi ska störa så lite som möjligt.  

När ett ärende avslutas har vi tillfrågat föräldrarna om de vill delta i studien genom en intervju 

om deras erfarenheter av KoF. De har fått information om att deras medverkan är frivillig och 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vidare har de fått information om att det 

insamlade materialet kommer att behandlas med konfidentialitet så att ingen person blir 

igenkänd. Vi har inhämtat muntligt samtycke från de professionella och skriftligt samtycke 

från föräldrarna. Projektet är granskat och godkänt av Etikprövningsnämnden i Stockholm 

(Dnr 2018/1134-31/5). 
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Resultat 

Verksamhetslogiken 
Nedanstående modell över verksamhetslogiken utgår från skrivningar i de dokument som har 

framställts inom projektet i samverkan mellan tingsrätterna och Södertörnskommunerna.  

De problem som ska åtgärdas med metoden är konflikter mellan föräldrar som leder till att barn 

far illa och att föräldrars omsorgsförmåga riskerar att påverkas negativt av att vara i konflikt. 

Tillgängliga resurser är tingsrättens och familjerättens personal som tillför sina sakkunskaper. 

Rådmän förväntas ha medlingskunskap medan familjerättssekreterare förväntas ha generell 

kunskap om barns behov, utveckling och reaktioner. Enligt modellen kan socialtjänsten även 

ge stödinsatser och förmedla kontakt med andra myndigheter/organisationer för att barn och 

föräldrar ska få rätt hjälp. Det konkreta innehållet i interventionen är: aktualisering där tingsrätt 

och socialtjänst samråder om ett mål är lämpligt för KoF; information till parterna; förmöte 

mellan tingsrätten och socialtjänsten; muntliga förhandlingar; överenskommelser mellan 

föräldrar som prövas och utvärderas; samarbetssamtal vid socialtjänsten vilka inkluderar 

barnsamtal, referentsamtal och hembesök; snabbupplysningar från socialtjänsten till 

tingsrätten; och avslutningsvis dom/beslut. Interventionen förväntas leda till följande effekter: 

ett stärkt barnperspektiv; att fokus flyttas från konflikt till lösning; minskade föräldrakonflikter; 

samförståndslösning samt undvikande av domstolsprocesser. Det är uttalat att KoF inte lämpar 

sig för tvister där det finns en aktiv missbruksproblematik, där någon av parterna har en allvarlig 

psykisk sjukdom eller där någon av parterna eller barnet utsatts för systematiskt våld 

(dokumentet Projektet Konflikt och försoning). 

Underliggande antaganden i programmet är att det är negativt med vårdnadsutredningar och 

beslut som fattas av domstolen om vårdnad, boende och umgänge.  
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TR=Tingsrätten; FR=Socialtjänstens familjerätt 

  

Aktiviteter/resurser: 
 
Tingsrätten: 
1 rådman tillför 
medlingskunskap 
1 notarie för 
protokoll 
 
Socialtjänsten: 
2 familjerätts-
sekreterare tillför 
generell kunskap 
om barns behov, 
reaktioner, 
utveckling, familje-
relationer samt 
kunskap om barnet 
 
Samverkan mellan 
tingsrätten och 
socialtjänsten 
 
Stödinsatser från 
socialtjänsten till 
barn och föräldrar 
 
Socialtjänsten 
förmedlar kontakt 
med andra myndig-
heter/organisationer 
 
 

Prestationer: 
De genomförda 
aktiviteternas 
konkreta innehåll: 
 
Aktualisering/ 
samråd/urval TR/FR 
 
Information till 
parterna TR 
 
Förmöte TR/FR 
 
Muntliga 
förhandlingar TR/FR 
 
Överenskommelser 
mellan föräldrarna 
prövas och 
utvärderas FR/TR 
 
Samarbetssamtal 
(inkl. barnsamtal, 
referentsamtal, 
hembesök) FR 
 
Snabbupplysning FR 
 
Dom/beslut TR 
 
 
 

Förväntade 
effekter: 
 
Stärkt barn-
perspektiv i mål om 
vårdnad, boende 
och umgänge 
 
Fokus flyttas från 
konflikt till lösning 
 
Minskad konfliktnivå 
 
Föräldrar hittar 
gemensamt fokus på 
hur barnets behov 
ska tillgodoses 
 
Samförståndslösning 
uppnås som är till 
barnets bästa och 
som håller i längden 
 
Uppslitande 
utredningar  
och domstols-
processer undviks 
 
 
 
 
 

Programteori – Konflikt och försoning 

Problem/ 
förbättrings-
områden: 
 
Konflikter mellan 
föräldrar om 
vårdnad, 
boende och 
umgänge 
 
Barn far illa av 
föräldrars 
vårdnads-
konflikter 
 
Föräldrars 
omsorgs-
förmåga riskerar 
att påverkas 
negativt vid 
vårdnads-
konflikter 
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De berörda barnen 
De barn som berördes av sina föräldrars konflikter om vårdnad, boende och umgänge i de 

undersökta målen var sammanlagt 49 barn, varav 25 pojkar och 24 flickor. Barnens åldrar var 

0–14 år. Företrädesvis handlade det om yngre barn, 86 % av barnen var yngre än 12 år, se tabell 

2.  

Tabell 2. Barnens ålder – hela studien, antal barn (n=49)  

Ålder Antal barn i 

delstudie om 

processen 

Antal barn i 

delstudie om 

effekter 

Antal barn i 

båda 

delstudierna 

0–5 11 7 18 

6–11 9 15 24 

12–14 1 6 7 

Totalt 21 28 49 

 

När KoF-processen inleddes var vårdnaden om barnen i de flesta fall gemensam mellan 

föräldrarna, för 40 av 49 barn var vårdnaden gemensam, se tabell 3. Däremot var det vanligast 

att barnen bodde stadigvarande hos mamma, 31 av 49 barn bodde hos sin mamma. 

 

Tabell 3. Vårdnad, boende och umgänge vid inledning av KoF, antal barn (n=49) 

 Observationsstudien 

(n=21) 

Dokumentstudien 

(n=28) 

Totalt 

(n=49) 

Vårdnad    

Vårdnad gemensam  20  20 40 

Vårdnad enskild hos mamma 1  8  9 

Vårdnad enskild hos pappa - - - 

Boende    

Boende växelvis 6 7  13 

Boende hos mamma 11 20  31 

Boende hos pappa 2  1  3 

Föräldrar bor fortfarande i 

gemensam bostad 

2 - 2 
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Konflikterna 
Analyser av föräldrarnas konflikter som de framställs i stämningsansökningar, svaromål och 

under muntliga förhandlingar visar att det är vanligt med förekomst av uppgifter om våld och 

hot. Det finns sådana uppgifter i 17 av 27 undersökta mål. Det är även vanligt att det finns 

uppgifter om oro för omsorgen om barnen, det finns även sådana uppgifter i 17 av 27 undersökta 

mål. Parallellt görs många barnavårdsutredningar efter orosanmälningar till socialtjänsten. I 

andra mål handlar konflikterna om: val av förskola/skola; barnets folkbokföring; 

vårdnadshavares underskrift av viktiga dokument; utfärdande av pass; information om barnets 

hälsa; hur kommunikationen mellan föräldrarna ska gå till; vem som ska bo kvar i den 

gemensamma bostaden; förälders missbruk; en förälders ovilja att skiljas. Det finns föräldrar 

som inte känner till rätten att skilja sig enligt gällande lagstiftning. I tio av 27 undersökta mål 

har föräldrarna upprepad vårdnadstvist.  

En del föräldrar har nyligen separerat och är i samband med uppbrottet oense om barnens 

vårdnad, boende och umgänge. För andra föräldrar har konflikten pågått under flera års tid. 

Som redan har framgått kan en grund för tvisten vara en förälders oro för barnens omsorg och 

säkerhet på grund av tidigare förekomst av våld i nära relation eller en förälders missbruk. Det 

finns också exempel på att problem har uppkommit i samband med den ena partens otrohet, när 

en ny partner har kommit in i bilden, samt när en förälder vill återuppta kontakten med barnet 

efter ett långt uppehåll.   

Att välja rätt mål 
I dokumentet Arbetsmodell vid KoF (bilaga 1) beskrivs att en aktualisering av ett ärende kan 

ske på två sätt: skriftligt eller muntligt. Tingsrätten kontaktar familjerätten för fråga om målet 

är lämpligt för KoF och begär registeruppgifter enligt Föräldrabalken (FB) § 6:19 andra 

stycket. Även vid begäran om snabbupplysningar enligt FB § 6:20 ställs frågan om målet är 

lämpligt. Familjerätten hämtar upplysningar från socialregistret och finns det inga uppgifter 

där som talar emot KoF bedöms ärendet vara lämpligt. Vid en § 6:19 förfrågan görs bara 

utdrag ur socialregistret men vid en förfrågan enligt § 6:20 träffar familjerättssekreterarna 

föräldrarna vid ett kort samtal och ger då information om vad KoF innebär. Ingen ytterligare 

bedömning görs av om föräldrarna är lämpliga för KoF. Utifrån dessa kontroller svarar 

familjerätten egentligen inte på om föräldrarna är lämpliga utan på att de inte är olämpliga, 
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om det inte finns något anmärkningsvärt i registret. När tingsrätten och familjerätten är 

överens om att målet är lämpligt att handläggas enligt KoF tar tingsrätten kontakt med 

parterna genom ombuden och föreslår metoden.  

Många av de mål som handläggs inom ramen för KoF avbryts och går vidare till traditionell 

handläggning, vilket vi återkommer till i avsnittet ”Hur gick det?”. Detta kan vi konstatera dels 

utifrån de mål där vi deltagit som observatörer, men dels också i den del av utvärderingen där 

vi har gått igenom akter över avslutade KoF-ärenden. Detta faktum ger upphov till en del frågor.  

En central faktor är vilka ärenden som väljs ut som lämpliga för att handläggas enligt KoF. 

Grunderna till att ett specifikt ärende bedöms vara lämpligt är inte specificerade. En rådman 

beskriver tankegångarna bakom hur ett lämpligt ärende väljs ut: 

Det är väl det svåraste, att hitta rätt mål. Likadant vad gäller medling eller andra koncept. Man 

vill sätta in insatsen ganska tidigt men då vet vi samtidigt ganska lite om familjen och 

problemen. Advokaterna har kanske skrivit varsin skrift men det är ju tillrättalagt utifrån 

respektive part. Vill komma igång tidigt, vi frågar familjerätten om de känner familjen sedan 

tidigare och vi frågar familjen om deras inställning. Säger alla ja så finns det kanske inte så 

mycket att förlora utan vi provar. Är det polisanmälan om våld eller sexuella övergrepp så 

förstår man från början att det inte är någon idé. 

När rätten beslutar att erbjuda KoF finns det oftast ingen djupare kännedom om föräldrarna. 

Det synes som att rådmännen ofta går på en känsla av vad som är möjligt. Man kanske tycker 

sig ana att det finns öppningar som är möjliga att arbeta vidare med och slutligen nå fram till 

en överenskommelse. Men i många fall blir det inte så, har vi kunnat konstatera. Det kan ju 

vara så att föräldrarna står för långt ifrån varandra redan från början, att inte tingsrätten 

upptäckt detta, eller att det under processen tillkommer komplikationer av olika slag. För att 

ett KoF-ärende ska initieras räcker det med att det inte finns några direkt synliga hinder och 

att föräldrarna tackar ja. 

Utifrån detta resonemang vore det rimligt att införa någon form av rutin, exempelvis att 

familjerätten träffar föräldrarna innan processen inleds för att få en klarare uppfattning om det 

är ett lämpligt ärende innan man beslutar att erbjuda KoF.  
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Motivation och information 
När ett mål startas inom ramen för KoF finns det två osäkerhetsfaktorer rörande föräldrarna 

som i hög grad påverkar hela processen. Den ena gäller föräldrarnas vilja, möjlighet och 

motivation att delta. Den andra faktorn rör hur pass informerade föräldrarna är kring metoden, 

huruvida de vet vad KoF är och hur processen går till. 

Föräldrars motivation är både styrkan och svagheten med modellen. Är föräldrarna 

motiverade till en förändring och att söka en varaktig lösning i samförstånd med den andra 

föräldern så kan KoF vara en lämplig metod. På motsvarande vis är den en metod som inte 

fungerar särskilt bra om det visar sig att föräldrarnas motivation är låg och viljan till 

förändring och en samförståndslösning egentligen inte finns utan att föräldrarna mest tackat ja 

till KoF för att de har fått erbjudandet. Föräldrarna har kanske upplevt att om de tackar nej 

kan det minska deras chanser i rättegångsprocessen och att ett nej skulle misskreditera dem. 

En möjlighet är också att ombuden har uppmuntrat sina parter att tacka ja till att delta. Det 

kan vara lättare att tacka ja till ett erbjudande från rätten än att tacka nej.  

Innan den muntliga förhandlingen startar finns det en osäkerhet om huruvida föräldrarna är 

motiverade till att komma fram till en samförståndslösning och om föräldrarna är medvetna 

om vad som krävs av dem i fråga om samtal och möten inom ramen för metoden. En 

familjerättssekreterare säger så här: 

Men det är väl det där att veta när det är lämpligt. Det knepiga. Även om det är lämpligt rent 

praktiskt, att de kan träffas och så, så är det kanske inte så att de är villiga att samarbeta eller 

komma överens. Det är väl där man skulle behöva ha någon form av hjälp hur man ska bedöma 

att det är lämpligt med KoF. En del förstår ju inte ens vad de ska vara med om, hur kan man 

göra det tydligare och bättre. Och hur ska vi bedöma, för det är ju vi som skickar in till 

tingsrätten om det är lämpligt eller ej. Kan man få bättre hjälp att sortera sådana? 

En iakttagelse vi gjort under utvärderingen är att föräldrarna inte alltid förstår vad KoF 

innebär och vilken process de befinner sig i. Utifrån detta kan det vara av intresse att göra en 

jämförelse mellan den ursprungliga norska modellen och den svenska modellen Konflikt och 

försoning. Den första muntliga förhandlingen i den norska modellen tar i det närmaste en hel 

dag i anspråk. Mötet inleds med att rådmannen redogör för processen och därefter får först 

ombuden 15 minuter på sig för att redogöra huvuddragen i konflikten. Därefter får föräldrarna 

varsin halvtimme för att redogöra för sin version, beskriva barnet samt deras styrkor som 

föräldrar. Därefter har rådmannen, sakkunnig och ombuden ett möte. Under detta möte 
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summerar den sakkunnige sin förståelse av konflikten och kommer med förslag på lämpliga 

lösningar att sträva emot. Ombuden förmedlar detta till föräldrarna under lunchen. Efter lunch 

träffas alla igen och arbetet med att hitta en gemensam lösning fortsätter. De 

överenskommelser man kommer fram till antecknas, skickas till alla deltagare och gäller 

interimistiskt Isaksson (2014).  

Vid en ytlig jämförelse mellan de olika modellerna är det främst två skillnader som 

framträder. För det första så är det längden och omfattningen av den första förhandlingen, 

vilken pågår under en hel dag i det norska fallet mot ungefärligen två till tre timmar i det 

svenska. Här skiljer sig det också i och med att rådmannen, psykologen och ombuden har en 

överläggning utan föräldrarna. Den andra stora skillnaden är den roll som psykologen får i 

processen. Det verkar som att psykologen har en mer aktiv roll i processen i jämförelse med 

familjerättssekreterarna. Psykologen ska komma med direkta förslag i hur processen ska gå 

vidare. Föräldrarna får också i denna form ett större utrymme att ge sin bild av konflikten. 

Troligen får de också en större begriplighet av metoden med tanke på tidsomfattningen av den 

första förhandlingen.  

Vad vet föräldrarna om KoF? För att beskriva detta kan det först vara på sin plats att se på 

vilka grunder föräldrarna har valt att tacka ja till KoF. En intervjuad förälder svarar så här på 

frågan om varför hen valt att delta i KoF. 

Jag tänkte inte så mycket på det. Tänkte att det var bra att gå vidare och få prata med 

familjerätten. Hade inga betänkligheter utan jag var öppen för lösningar. Tänkte egentligen inte 

så mycket på vad KoF skulle innebära.   

En förälder uttrycker sig så här: Det var min advokat som rådde mig till det. Det är alltid bra 

att prova det tingsrätten rekommenderar, för det ser liksom bättre ut. Här finns det ett 

maktperspektiv som behöver tas i beaktande. Att tacka nej till ett erbjudande som ges av 

domstolen, där föräldrarnas öde kan avgöras, är antagligen inte helt lätt. Föräldrarna befinner 

sig också i en kris och griper kanske mer eller mindre efter varje halmstrå: Jag kände att om 

det kunde lösa våra problem eller om vi kan få hjälp att lösa våra problem så är det väl 

jättebra. Jag var ganska angelägen om att förbättra situationen och vilka medel vi använde 

kändes mindre viktigt.  

Oavsett varför föräldrarna tackar ja till KoF behöver de veta vad de tackat ja till. Ett exempel 

är när vi intervjuade en förälder så visar det sig att denne helt har missförstått KoF. Föräldern 

trodde, att genom att säga ja till KoF så innebar det ett medgivande till att familjerätten kunde 
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vara med i tingsrätten som vittne. Föräldern blev sedan än mer förvånad när det var helt nya 

familjerättssekreterare som deltog i tingsrätten. Det var inte dem som både hen och barnen 

träffat tidigare och som hen säger kände barnen: ”De visste allt”, utan det var helt nya 

personer. Situationen var helt enkelt inte den som hen hade föreställt sig.   

Huruvida föräldern fått adekvat information kan vi som utvärderare inte veta. Informationen 

om vad KoF är och hur man arbetar är uppenbarligen något som denna förälder inte har tagit 

till sig. Men det faktum att hen istället för att kontakta sitt ombud, familjerätten eller 

tingsrätten kontaktar utvärderaren, säger någonting om situationen och hur hen upplever den. 

Föräldern förstår inte sammanhanget som hen befinner sig i. Denna förälder är inte heller den 

enda som vänt sig till oss utvärderare för att få information. Vid ett annat tillfälle, under en 

paus i förhandlingen, kommer en förälder fram till oss och ställer en fråga som rör ett juridiskt 

spörsmål kring själva processen. Föräldern hade uppenbarligen inte förstått vår roll som 

observatörer utan trodde att vi var inblandade i den juridiska handläggningen. Ett tredje 

exempel är när vi träffade en förälder för att göra en intervju. Denna förälder hade vi träffat 

under flera förhandlingar. Men trots detta, när vi kommer för att göra intervjun tror 

intervjupersonen att vi kommer från tingsrätten. Det är förvisso en sak att föräldrarna inte 

förstår vår roll som observatörer men flera föräldrar förstår heller inte skillnaden mellan en 

traditionell förhandling och KoF. Det finns en stor osäkerhet bland flera föräldrar om vad KoF 

är, hur processen går till och i vilket sammanhang de egentligen befinner sig. 

Metodtrohet - arbetssättet är inte enhetligt 

Den muntliga förhandlingen 

De muntliga förhandlingarna (muf) i KoF sker oftast i det så kallade familjerummet, vilken är 

en mindre och mer intim lokal i jämförelse med en traditionell förhandlingssal. Deltagarna 

sitter närmare varandra och det finns oftast lite växter och även leksaker och böcker till barn, 

även om de inte är närvarande, förutom väldigt små barn i undantagsfall. Tanken bakom att 

förberedelsen hålls i en sådan miljö är dels att det oftast inte är så många personer närvarande 

samt att rummets mer ordinära utseende kan ha en avdramatiserande inverkan på parterna. 

Upplevelsen av att befinna sig i en domstol är inte lika påfallande. Det kan tänkas gynna 

processen eftersom målet inte är att komma fram till ett domslut utan att föräldrarna själva ska 

komma fram till en samförståndslösning. Miljön kan hjälpa till att skapa en atmosfär som 

bidrar till ett bra samtalsklimat. Inramningen är sålunda en viktig faktor.  
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Inramningen handlar inte bara om den fysiska placeringen utan en presentation av metoden 

KoF och av deltagarna är också viktiga punkter. Metoden strävar efter en tydlighet; deltagarna 

ska veta varför de är där och vad de och övriga deltagare förväntas göra. Klargörs inte detta i 

den inledande fasen så betyder det också att förutsättningarna för processen inte är optimala.  

Placeringen i rummet 

Metodbeskrivningen för KoF, utifrån den rekommenderade arbetsmodellen, förespråkar en 

enhetlig placering som en förutsättning för att samtalsklimatet vid en muntlig förhandling ska 

bli bra. Rønbeck beskriver placeringen som viktig för att tydliggöra ombudens roll och för att 

sätta ramar för att begränsa föräldrarnas möjligheter att anklaga varandra (Rønbeck, 2008, 

Isaksson, 2014).  

I en traditionell domstolssal är placeringen noga bestämd. Möbleringen är fysiskt fastställd 

och går inte att ändra på. I familjerummen är placeringen inte lika självklar.  

I Arbetsmodellen vid Konflikt och försoning står bland annat följande att läsa under rubriken 

Förhandling 1 på TR: TR och FR sitter bredvid varandra, därefter sitter parterna på varsin 

sida närmast FR/TR och ombuden bredvid respektive part. Tanken är alltså att rådman och 

familjerättssekreterare samt notarie sitter vid bordets kortsida och respektive parter sitter vid 

var sin sida av bordet. Är placeringen sådan ser parterna (föräldrar och ombud) med samma 

blick både tingsrättens och familjerättens personal. Detta förfarande signalerar att tingsrätten 

och familjerätten är jämbördiga. Det finns en balans i rummet, parterna sitter mitt emot 

varandra och de professionella befinner sig emellan.  

I familjerummet är bordet där rådman, notarie och familjerättssekreterare ska sitta alltför kort 

för att alla ska rymmas bredvid varandra. Den ideala placeringen vore då att domare och 

notarie sitter vid kortändan med familjerättssekreterare närmast sig och att föräldrar och 

ombud sitter på varsin sida om bordet. Det är det närmaste man kan komma den placering 

som rekommenderas i arbetsmodellen. Det är alltså först och främst begränsningar i rummet 

som är anledningen till en annorlunda placering än i den rekommenderade arbetsmodellen.  

Under våra observationer är det dock sällan som deltagarna är placerade på detta sätt. Det kan 

variera om det är föräldrarna som sitter närmast familjerättssekreterare eller om det är 

föräldrarnas ombud som istället gör det. Det är rådmannen som bestämmer var deltagarna ska 

vara placerade. Om det är föräldrarna som sitter närmast rådmannen eller om det är ombuden 

har betydelse. Att föräldrarna, och inte ombuden, sitter närmast rådmannen och 
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familjerättssekreterarna ger en signal om att det är de som ska vara aktiva. Sitter ombuden 

närmast hamnar föräldrarna lite i skymundan.  

Vi kommer nedan att ge några exempel på hur placeringen har sett ut under några av de 

förhandlingar vi har observerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ett tillfälle var det så många deltagare att alla inte rymdes i familjerummet varför muf 

flyttades till en traditionell sal där placeringen är fastställd rent fysiskt.  
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Ombud Ombud 
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Vid ett annat tillfälle såg placeringen ut så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ytterligare en muf avvek placeringen tydligt från den rekommenderade: 
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I ett mål var rådmannen mycket noga med placeringen och dirigerade deltagarna innan de 

skulle sätta sig. Det var dock inte möjligt att åstadkomma den placering som förespråkas i 

arbetsmodellen och detta på grund av att det var en tolk med. Rådmannen gjorde den 

avvägningen att tolken nödvändigtvis måste sitta närmast föräldrarna varför placeringen blev 

enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan alltså notera att hur rådmannen placerar deltagarna under den muntliga förhandlingen 

varierar. Frågan är hur detta faktum ska tolkas? Ytterst är det rådmannen som ansvarar för 

placeringen. Det är också rådmannen som leder förhandlingen. Genom att rådmannen, samt 

notarien, båda sitter på kortsidan får de automatiskt den centrala placeringen i rummet. Men 

samtidigt fråntas familjerättssekreterare den centrala placering som förordas i arbetsmodellen. 

Minskas deras roll och betydelse utifrån detta faktum? Hur pass viktig är placeringen för att 

de olika parternas roller ska framträda tydligt? Oavsett dessa frågor kan det tyckas lite 

märkligt att en förhållandevis enkel och lättfattlig rekommendation inte efterlevs. Kanske 

särskilt utifrån det faktum hur strikt placeringen ser ut vid traditionella domstolsförhandlingar.  

Gemensamma eller enskilda samtal under den muntliga 
förhandlingen? 

Rådmannens roll är central i processen och fram för allt i förhandlingen. Trots att KoF till sin 

form är en, till utförandet, tämligen okomplicerad metod och finns beskriven i 

arbetsmodellen, arbetar rådmännen olika under själva förhandlingen, vilken inte är detaljstyrd. 

En variation i rådmännens arbetssätt är att de under muf i vissa förhandlingar talar enskilt med 

Rådman Notarie 

 

FR FR 

 

Ombud Ombud 

 

Mamma Pappa 

 

                Tolk 
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respektive förälder eller att de under hela förhandlingen har samtliga närvarande i rummet. 

Vad innebär det för en förhandling att man inte talar öppet parterna emellan utan att parterna 

enskilt för diskussioner med rådmannen vilken sammanfattar dessa olika ståndpunkter när alla 

parter är återsamlade? Kan man anta att detta förfarande används när parterna har en hög 

konfliktnivå och står relativt långt ifrån varandra vad gäller att nå en överenskommelse? Man 

kan också fråga sig om KoF är en lämplig metod för föräldrar som inte kan diskutera med 

varandra i samma rum, eller kan det istället ses som en möjlighet att lösa upp dessa 

spänningar? Kan det vara så att genom att genomföra förhandlingen med enskilda samtal 

upprätthålls konflikten, det blir acceptabelt att diskutera enskilt? Genom de enskilda samtalen 

befästs möjligen det osamtalbara genom att samtala var för sig.  

I Arbetsmodell vid KoF framgår inte om gemensamma eller enskilda samtal är att föredra. 

Men vad som uttrycks på ett ställe är att: Tingsrätten har vid behov enskilda samtal om 

möjliga lösningar på konflikten med vardera parten, som familjerätten deltar i. Det kan tolkas 

som att gemensamma samtal förordas. Utifrån våra observationer kan vi säga att det inte är 

det vanliga. Det är också erfarenheter som en intervjuad familjerättssekreterare uttrycker: 

Generellt har det varit vanligast att rådmannen pratar enskilt med vardera föräldern. Det 

förstärker ju föräldrafokuset i KoF. Det gör möjligen också att en förälder känner ett mindre 

behov av att prata om bakgrunden här på familjerätten. Det är bara mina idéer. Men det är 

vanligast att rådmannen har enskilda samtal och betonar att det är föräldrarnas, det är de som 

äger sitt mål, det är också det sättet som jag är van att jobba med. För det är klart att om man 

pratar enskilt med föräldrarna så ger det också en möjlighet att kanske snabbare undersöka 

vägar framåt. Jag vet inte. 

Om det är så som familjerättssekreteraren uttrycker att enskilda samtal förstärker 

föräldrafokuset kan det tolkas som att barnets perspektiv kommer i skymundan. Man kan 

också föreställa sig att genom att ha enskilda överläggningar förstärker man konflikten mellan 

parterna på så sätt att man ser situationen, eller konflikten, som inte möjlig att diskutera 

gemensamt. En förälder uttrycker, vilket avspeglar detta resonemang, under en muf, att hen 

upplever att när föräldrarna inte kan sitta i samma rum blir det en rörelse från varandra 

istället för mot varandra. 

En rådman lyfter fram att det finns fördelar med enskilda samtal då det ger vardera parten 

möjlighet att på ett mer fritt sätt ge sin syn på saken. De kan vara lite mer öppna och ventilera 

lite mer vad de känner, uttrycker denna rådman.  
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Ombudens roll 
I odaterat dokument Projektet Konflikt och försoning framgår att en skillnad mellan KoF och 

”vanlig handläggning” är att ”ombuden har en mer passiv roll” i KoF. Våra observationer av 

de muntliga förhandlingarna i tingsrätten visar dock att det finns en stor variation när det 

gäller vilken roll ombuden tar i förhandlingarna. Många gånger är de mer aktiva än passiva. 

Det är även olika hur rådmännen arbetar, om de i första hand vänder sig till föräldrarna eller 

till ombuden. Under en muf är det rådmannen och ombuden som talar. Den ena föräldern 

kommer med några inlägg medan den andra föräldern inte säger någonting utan låter ombudet 

föra hens talan. Det förekommer att ombuden sätter gränser för sin klient. Under ett mål 

avbryter ombudet sin klient och säger ”vi tar inte upp det nu”. I ett annat mål avbryter 

ombudet sin klient och säger: ”nej nu ska vi inte ägna oss åt pajkastning”. I några mål har den 

ena föräldern haft ombud medan den andra föräldern har varit utan ombud, troligen på grund 

av ekonomiska skäl. Om föräldern inte har rätt till rättshjälp måste hen betala kostnaden själv, 

en del av kostnaden kan täckas av hemförsäkringen. När en förälder saknar ombud innebär det 

en maktobalans. 

Våra observationer visar att ombuden tenderar att bli mer aktiva när det rör sig om olika 

beslut som ska fattas under förhandlingen. Det kan vara olika konkreta dagar och datum för 

umgänge och när det kommer upp frågor om inkomst och kostnader för boende. Under en 

förhandling, där KoF var på väg att avbrytas, var ombuden också mycket aktiva. I ett annat 

mål tar ombudet lite grann över när ombudet ser chansen att ”få mer”. Det handlade om 

klienten skulle få utökat umgänge. Ombudet agerade kraftigare än klienten (ville?) när 

ombudet insåg att det fanns en möjlighet att utöka umgänget. Det slutade också med bifall 

utifrån ombudets yrkande. Man kan se tecken på att ombuden blir mer aktiva när det gäller 

frågor där klientens intressen direkt står på spel.   

Teori om förändring 
Följande avsnitt bygger på intervjuer och observationer av de muntliga förhandlingarna i 

tingsrätten och behandlar de professionellas antaganden om orsak och verkan, hur problemen 

antas kunna lösas eller hur situationen antas kunna förbättras (jfr Lindgren 2008). 

De muntliga förhandlingarna i KoF har sitt fokus riktat mot framtiden. De förhållanden som 

nu råder måste förändras för att föräldrarna ska kunna komma fram till en överenskommelse 

kring barnen. Men hur det ska gå till talas det om på olika vis beroende av situationen och 
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läget i förhandlingen. Förändring är något som är centralt i hela processen; föräldrarna är nu i 

konflikt och målet med KoF är att de ska kunna försonas eller i varje fall komma till en 

överenskommelse kring barnen. Hur rådmannen för diskussionen om förändring varierar. 

Framtiden talas det om i lite olika termer. Både om vad som kan ske, hur det ska gå till, men 

även vad som brukar ske, en form av normalitet inom ramen för KoF. I förhandlingen talas 

det om med vilka medel en förändring är möjlig men även om vad som kan ske mer till följd 

av att tiden bara går och av oförutsedda händelser. Det handlar alltså om hur situationen kan 

förändras och framför allt om olika orsaker, om förhållanden som kan påverkas men även om 

sådana som inte nödvändigtvis direkt kan påverkas. Det handlar både om konkreta råd till 

föräldrarna hur förändring kan ske men också om vädjanden om en vilja till förändring.  

I tingsrätten är det allvar 

I ett fall verkar det ha räckt med att konflikten togs upp i tingsrätten för att den skulle lösas. 

Tingsrätten blir då en påtryckningsfaktor som genom sin blotta auktoritet blir det som får 

föräldrarna att inse allvaret. En familjerättssekreterare utrycker sig så här, utifrån vår fråga om 

det ärendet kunnat lösa sig bara genom att de kom till familjerätten, eller om det var 

nödvändigt med tingsrättens involvering: 

Jag tror att det var helt nödvändigt. Någon psykologisk effekt är det, det finns en god andel 

människor som ändå vill följa regler och ramar och här behövdes det. Det behövdes den ramen 

för att komma framåt. De är inte de enda föräldrarna där det är hjälpsamt med tingsrättens 

tydlighet och beslutanderätt att det ska kännas av för att det ska bli ordning, om man säger så.  

Denna faktor kan troligen vara verksam i mer okomplicerade ärenden.  

Det är kommunikationsmönstret som ska förändras 

Under i stort sett alla muntliga förhandlingar vi observerat är kommunikationen mellan 

föräldrarna den centrala frågan som berörs. Underförstått finns antagandet att om man lyckas 

få föräldrarna att kommunicera bättre så gagnar det också barnen. Situationen blir bättre för 

barnen. Ni föräldrar måste börja kommunicera, är något av ett mantra under de flesta 

förhandlingar. Under en muf säger rådmannen: det finns en risk med att fokusera så på 

vårdnadsfrågan, det är egentligen det minsta problemet. Ni måste börja kommunicera med 

varandra. 

Den underliggande konflikten berörs inte. Det är dock inte ovanligt att föräldrarna tar upp 

olika anklagelser mot den andra parten men dessa avvärjs oftast direkt av rådmannen eller 

ombuden med hänvisning att detta inte är det forum där sådana anklagelser ska tas upp. Vid 
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ett tillfälle anklagar en mamma pappan för att ljuga, att han säger saker som han lovar att göra 

vilket han sedan inte gör. Rådmannen undviker detta genom att säga att: Ni har visserligen 

olika åsikter men det ska inte tas upp här utan att det är något som ni kan ta upp när ni 

träffar familjerättssekreterarna. Det brukar också oftast följas av några allmänna 

förhållningsregler kring hur man ska tala om den andre föräldern, och framför allt att man inte 

ska tala illa om den andre föräldern i barnens närvaro. Vid förhandlingen försöker rådmannen 

undertrycka konflikten till förmån för att diskutera praktiska lösningar. Förhandlingarna sker 

också i en miljö där det förväntas av föräldrarna att uppträda balanserat.  

Förändring genom att föräldrarna arbetar tillsammans med 
familjerättssekreterarna 

Något som är centralt med KoF är att till stor del förväntas de samarbetssamtal familjerätten 

har med föräldrarna bidra till att en förändring kommer till stånd. I denna kategori ingår en 

hög grad av motivationsarbete, att få föräldrarna att inse att det är utifrån barnets bästa som en 

förändring måste till. Rådmännen poängterar ofta att familjerättssekreterarna är vana vid att 

arbeta med föräldrar i konflikter och att de har en god erfarenhet och en hög kompetens för att 

lyckas med detta arbete. Ett exempel på detta resonemang är hämtat från en muf där den ena 

föräldern uttrycker att det är svårt att få fram information från den andra föräldern. Föräldern 

önskar respekt och kompromisser från båda parter. Då uttrycker rådmannen att det är just 

sådana saker som familjerätten är vana att arbeta med och ta fram. Senare under samma muf, 

det handlar fortfarande om kommunikationen mellan föräldrarna, säger rådmannen: Ni är ju 

två om det här. Hur ska ni hitta vägar? Sedan ger rådmannen själv ett svar på sin fråga: 

Familjerätten är bra på sådant. Rådmannen hänvisar med dessa utsagor till det 

yrkeskunnande och den professionalitet som familjerättssekreterarna har.  

Förändring av att tiden har sin gång 

I denna kategori finns det exempel på förhållanden vilka varken familjerätten eller tingsrätten 

kan påverka. Ett par exempel kan illustrera detta, som när den ena förälderns umgänge med 

barnen diskuteras och rådmannen säger: 

Tills du har boende så kanske det går bra att träffa barnen under dagtid. Vi kommer ju att träffas 

igen och då kanske ditt boende är mer stabilt.  
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I en annan förhandling uttrycker rådmannen: Vi kanske ska lämna det lite öppet hur umgänget 

ska gå till. Det förs fram argument som handlar om att se tiden an. En rådman säger att det i 

KoF-processen är möjligt att komma på andra lösningar under tiden.  

Det händer alltid saker, förväntade eller oväntade, under en process gång men det kan inte 

förutses. Argument inom denna kategori är således av högst osäker natur och kan gagna de 

deltagande, men situationen kan också förvärras. Argumenten som de framförs utrycker en 

form av hopp, eller kanske snarare önskan om förändring. Lite av en förtröstan att någonting 

ska ske. Något kan hända, något i processen kan ta en vändning, kanske i samband med 

samarbetssamtalen, men det finns inte något som direkt indikerar på en förändring i dessa 

kommentarer.  

Hur förändring normalt går till  

Detta är en ansats från rådmannen att försöka normalisera problemen, visa föräldrarna att de 

inte är de enda som befunnit sig i denna typ av konflikt. Detta tillvägagångssätt blir då ett 

försök att visa på någon form av normativt exempel; så här brukar föräldrar kunna lösa denna 

typ av konflikt. Eller som ett exempel vilket vill visa på att det i en stor del av konflikterna 

går att finna en lösning, vilket rådmannen uttrycker: Alla mål ror vi inte iland men många.   

I denna kategori kan man även ta upp en form av positiv, framåtblickande atmosfär som till 

exempel när en rådman i inledningen av en muf säger så här: Först ska vi gå igenom vad 

parterna vill och se hur vi kan lösa dem. Några kanske vi kan lösa redan idag och andra 

framöver. Vi kommer att träffas igen vid ett senare tillfälle. Här signaleras ingen tvekan om 

att konflikten är möjlig att lösa, i sista delen av citatet är frågan mest om hur fort det kommer 

att gå.  

Omformulera situationen och konflikten 

För att komma vidare till en gemensam lösning handlar de professionellas argument i mångt 

och mycket om att undertrycka den konflikt som finns mellan föräldrarna till förmån för att 

hitta praktiska lösningar som kan fungera framåt. En rådman säger: Vi måste titta framåt för 

att hitta en lösning och inte bara titta bakåt utan se barnets behov på ett nytt sätt.  

Utgångspunkten är att föräldrarna respektive rådmannen och familjerättssekreterarna har en 

möjlighet att se på konflikten med andra ögon. Vid ett tillfälle utrycker en mamma att hon 

vill: att de ska kunna fungera som två föräldrar och acceptera varandra. Då svarar 
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familjerättssekreteraren och menar att: konflikten ligger hos er som partners, inte som 

föräldrar. Vi fokuserar på er som föräldrar.  

I processen med att omformulera eller att få nya perspektiv på konflikten kan 

familjerättssekreterarna intervjua andra parter i nätverket. Vid ett tillfälle undrar den ena 

förälderns ombud varför familjerätten har haft ett enskilt samtal med den andra förälderns 

sambo. Familjerättssekreteraren menar att det var för att sambon varit inblandad i konflikten 

och att familjerätten ofta talar med anhöriga för att få nya ledtrådar på konflikten. Syftet är att 

underlätta för föräldrarna. Rådmannen säger att man ibland involverar andra och att det även 

förekommer nätverksmöten, så det är inget konstigt att involvera anhöriga.  

Prova  

I anknytning till att omformulera situationen föreslås ofta att ett sätt kan vara att prova 

lösningar under en period. Det avspeglar den grundläggande pedagogiken inom KoF, vilken 

kännetecknas av att stegvis prova nya lösningar för att komma fram till en som håller i 

längden. Ett exempel på detta gäller hur ett par föräldrar skulle organisera umgänget med 

barnen. Den ena föräldern hade oförutsägbara arbetstider och kunde inte planera umgänget 

med någon större framförhållning. Såväl rådman som familjerättssekreterare tog då upp 

möjligheten att prova vissa dagar och helger under en period. Visar det sig inte fungera så får 

man ändra. Rådmannen poängterar: Tänk på att det är en prövoperiod. Det är bra att 

bestämma en sak och prova en period.  

Fokus flyttas lite från konflikten till det nya, vilket man försöker bygga en förändring på. En 

familjerättssekreterare talar vid ett annat tillfälle om att hitta en berättelse som det går att 

bygga vidare på. Familjerättssekreteraren menar att i och med att föräldrarna accepterat att 

den ene föräldern ska träffa barnet med umgängesstöd finns det en öppning att fortsätta att 

arbeta med. Rådmannen är ense med familjerätten och säger följande: Ska vi formulera det 

som en viljeinriktning att umgänget ska starta och låta familjerätten lägga upp det hela? 

Föräldrarna accepterar detta.  

En familjerättssekreterare uttrycker sig positivt om att ha möjligheten att kunna pröva: Just att 

man kan prova umgänge är en stor fördel, som man inte har på samma sätt i andra 

handläggningssituationer.  
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Att prova kräver att ge och ta 

Ett argument rådmännen använder, fast oftast inte klart uttalat, är att om den ena föräldern kan 

tänkas gå med på något så får den andra föräldern också gå med på något. Att prova 

någonting är en process av utbyte. Ingenting kommer utan kostnad. För att denna typ av 

argument ska fungera måste argumenten vara formulerade så att båda parter tjänar någonting 

på det. Det de förlorar på att ge med sig till den andre det får de tillbaka i och med att den 

andre försakar eller står tillbaka i ett annat avseende. Det liknar ibland en form av 

köpslagning. Det handlar om att påverka en förälder, främst då den förälder som befinner sig i 

lite av ett överläge eller har lite av trumfen på hand, till exempel på grund av den andre 

förälderns beteende. Denna process är i högsta grad beroende av rådmannens 

förhandlingsskicklighet och hur hen lägger orden. Ett exempel kan vara följande 

konversation, som här sammanfattas i korthet och avidentifierat, under en enskild 

överläggning, där rådmannen undrar hur barnet ska umgås med den ena föräldern. 

Boendeföräldern som i början motsätter sig umgänge som sträcker sig över natten ger som 

skäl för detta oro över den andra partens beteende, vilket hen menar uppvisar en brist på 

trygghet och engagemang. Rådmannen lyckas dock, genom en argumentation där föräldern 

utmanas och tvingas ta ställning till rådmannens argument, visa på att de skäl den tvekande 

föräldern anger inte är tillräckliga för att inte prova ett umgänge. Föräldern går därefter med 

på att prova umgänge även över natten. 

Ibland kanske man går för fort fram? 

I ett ärende fick vi utvärderare sitta med under den inledande träffen mellan rådmannen och 

familjerätten innan själva muf:en började samt även under pauser av själva förhandlingen, 

vilka var tillfällen då den taktik som skulle användas under förhandlingen fastställdes. Det 

gav inblickar i hur rådmän såväl som familjerättssekreterare resonerar inför en förhandling. 

De kunde prata fritt och diskutera troliga scenarion. Det som låg i fokus för förhandlingen var 

barnets umgänge med den ena föräldern som hade avbrutits under en tid men som sakta hade 

återupptagits med några timmar varje vecka. Den förälder som varit frånvarande önskade 

växelvis boende. Familjerätten berättar om sina samtal, enskilda såväl som gemensamma med 

föräldrarna och de har även pratat med förskolan. Familjerätten menar att läget är stabilt. När 

de sedan övergår till att prata om strategin för förhandlingen är rådmannen den drivande. 

Rådmannen menar att det nog är möjligt att öka på umgängesdelen för föräldern till att även 

gälla en övernattning i veckan. De enas om att hålla denna linje som ett lämpligt mål för 
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dagens förhandling. Om föräldern, där barnet bor stadigvarande, går med på denna 

överenskommelse så betraktar både rådmannen och familjerätten det som ett delmål på vägen 

till ett växelvist boende. Det visar sig att denna strategi lyckas, till och med över förväntan. Så 

vitt vi kan förstå kan man se på denna muntliga förhandling som något av ett 

skolboksexempel. Föräldrarna är aktiva och deras ombud håller sig i bakgrunden. Inför de 

enskilda samtalen med föräldrarna sammanfattar rådmannen samt kommer med en 

uppmaning till föräldrarna:  

Det handlar om att föräldrarna måste visa förtroende för varandra och för barnet. Någon gång 

måste man våga som förälder. Jag vet vad X (som bor stadigvarande med barnet) sagt och 

behöver för att känns sig trygg. Jag har också lyssnat på Y (den andre föräldern). Det finns en 

diger utredning kring barnet, som verkar må bra och det finns igen oro. Jag känner att det måste 

komma något nytt för att föra processen vidare.  

Den sista meningen i citatet kan tolkas som att om det inte tillkommer något nytt så kommer 

ärendet att gå till huvudförhandling. Uppenbarligen tar detta skruv hos föräldern som bor 

stadigvarande med barnet, förhandlingen förs framåt och, för att göra en lite längre historia 

kort, slutar den med att föräldrarna kommer överens om att umgänget med umgängesföräldern 

ökar stort i omfattning. I alla fall blev vi som observatörer väldigt förvånade och även 

rådmannen och familjerättssekreterarna verkade aningen förvånade eftersom umgänget 

utökades så mycket utifrån den ursprungliga strategin. Man kan dock fråga sig om det blev för 

mycket. Blev föräldern övertalad till att tillåta ett mycket större umgänge? Kan förälderns 

farhågor gentemot den andre föräldern vara riktiga, och hur ska man då se på det utökade 

umgänget? Det finns många frågor som inte går att besvara här. Anledningen till att vi skriver 

ut dessa funderingar är att det under våra observationer inte varit så vanligt att föräldrar 

kommit fram till överenskommelser överhuvudtaget. Denna muf upplevs sticka ut lite från de 

övriga. Inom ramen för KoF är det inte möjligt att tvinga föräldrar att acceptera ett utökat 

umgänge, men i detta fall fick vi intrycket att det pressades fram mot förälderns vilja. 

Överenskommelsen blev umgänge av en omfattning som ingen kunde tro innan 

förhandlingen. Våra tankar går till hur föräldern kommer att känna sig efter förhandlingen, när 

det som föräldern gått med på sjunker in? Och hur blir det för barnet? Det hela gick väldigt 

snabbt, möjligen för snabbt. 
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En process tar tid 

Något som ofta framkommer vid muf är att föräldrarna vill ha direkta eller snabba resultat. 

Föräldrar upplever ibland att det inte hänt så mycket sedan den föregående muf:en.  

Ett vanligt svar från rådmannen är att: det är en process och familjerätten har bara börjat sitt 

arbete. En förälder replikerar under en muf med att hen tyckt sig ha gått den andre till mötes. 

Familjerättssekreterare svarar att: du är inte ensam om att känna så men ni har ändå kommit 

framåt lite. Målet är långt borta, man måste ta små steg. Ett annat citat är: KoF innebär ofta 

myrsteg. Det är inte alltid som en förändring går fort, det kan ta tid. Uttrycken signalerar att 

föräldrarna måste ha tålamod.  

En mamma uttrycker att hon inte känner sig jämlik med pappan, att det alltid är hans krav 

som gäller. Hon menar att det måste vara mer öppet för båda. Familjerätten svarar att: jag ser 

att vi har samma mål men ännu har vi bara hunnit arbeta med överenskommelser. Nu börjar 

jobbet med samarbete. Efter detta så bryter rådmannen in och säger att: tanken är att vi ska 

ses om några månader igen. Att det blir bättre gång för gång. Dessa utsagor kan tolkas som 

en ambition att till föräldrarna förmedla hopp om förändring.  

Vädjan om vilja till förändring 

Argument inom denna kategori används främst när läget verkar vara låst mellan föräldrarna 

och andra argument saknas. En typ av argument i denna kategori kan i det närmaste verka 

skuldbeläggande för föräldrarna, som i följande exempel. Rådmannen om barnen: 

Det ni gör nu eller inte gör, kommer att påverka resten av deras liv. Vid huvudförhandlingen 

bestämmer domstolen hur livet kommer att se ut för er. Det vore ju bättre om ni själva kunde 

komma överens om det. 

Det handlar då om en vädjan om förändring av samtalsklimatet. Vid en annan muf, där en 

förälder vill avbryta KoF, säger rådmannen, där det även ingår en vädjan till föräldern:  

Du ser ingen möjlig lösning och vill avbryta. Men ni kommer alltid att vara föräldrar till X. Att 

låta domstolen avgöra är ingen lösning, det behöver inte bli bra. Ni är fortfarande föräldrar och 

måste ha kontakt med varandra. Under en huvudförhandling arbetar man inte med 

kommunikation. Ni kommer att stå med den domen och ha kvar samma svårigheter. 

Familjerätten har ändå kommit en bit på väg. Kan du tänka dig att ge det en chans? 

Här är utgångspunkten återigen att det är föräldrarnas kommunikation som behöver förändras.  
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Ett domslut är ingen förändring 

En fråga som ofta kommer upp är betydelsen av ett domslut, ett domslut om vem som ska ha 

vårdnaden, var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut. Rådmännen poängterar ofta att ett 

domslut inte löser problemet. Som vi kunde se av citatet i förgående stycke menar rådmännen 

att det inte är en hållbar lösning att domstolen istället för föräldrarna fattar beslut. Eftersom 

föräldrarna alltid kommer att vara föräldrar till sina barn måste de hitta ett förhållningssätt till 

varandra oavsett domstolsbeslut om vårdnad, boende eller umgänge. Rådmannen uttrycker: ni 

måste fokusera på umgänget och inte konflikten, det krävs ett samarbete kring X oavsett om ni 

fortsätter med KoF eller inte. 

Förändring genom utvaldhet 

Inom denna kategori av argument lyfter rådmannen fram att föräldrarna har fått tillgång till 

samhälleliga resurser som föräldrar i deras situation vanligtvis inte får tillgång till. En rådman 

uttrycker sig så här: Det är en stor uppställning här för att ni ska lyckas.   

Att föräldrarna får mer hjälp än andra föräldrar i och med att de deltar i KoF är ett vanligt 

argument. Rådmannen säger under en muf att hen blev bekymrad av förälderns skrivelse om 

att avbryta KoF och ha huvudförhandling om vårdnadsfrågan, och menar att: då har 

föräldrarna inte längre någon gräddfil och får inte längre samma hjälp från familjerätten.  

Hur ska man resonera kring det argument som framförs om att föräldrarna är favoriserade, 

jämfört med andra föräldrar i liknande situation? Att just utvaldheten implicerar att deras 

situation, konflikt och problem är möjliga att lösa inom ramen för KoF, av det enkla skälet att 

de annars inte blivit utvalda? Man kan tänka sig att själva utvaldheten kan ses som en trygghet 

då en bedömning gjorts och de har funnits vara lämpliga.  

Men denna utvaldhet kan också skapa skuldkänslor, för vad händer om jag som förälder, trots 

specialbehandling, särskilda insatser och en gräddfil, inte kan komma till en 

överenskommelse? Är det något fel på mig? Utvaldheten kan kopplas till prestation. Nu får ni 

extra resurser som andra föräldrar inte får, då får ni faktiskt lov att visa upp resultat också! 

Förmåner kräver ofta något i utbyte i en moralisk mening. Problemet är att det inte har gjorts 

någon sådan selektion av föräldrar som har bedömts vara lämpliga för interventionen. 

Förändring utifrån barnets perspektiv 

Det är barnet som ska vara i fokus under KoF-processen. Hur barnen upplever föräldrarnas 

konflikt bör således vara vägledande för både tingsrättens och familjerättens arbete. Detta är 
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ett vanligt förekommande argument. Det är föräldrarnas beteende och inbördes relation och 

kommunikationsmönster som måste förändras för att barnet ska få det bättre. Men vilken 

påverkan får barnets röst i denna process? När kommer barnet till uttryck och hur kommer det 

till uttryck? På vilket sätt kommer resultatet av förhandlingarna barnet till gagn?  

I några intervjuer med familjerättssekreterare lyfts en del tankar om hur förändring kan gå till 

genom att lyfta barnens upplevelser och situation och göra denna tydlig för föräldrarna: Vad 

är möjligt att nå, när man bara träffar föräldrarna tänker jag att vi hade ju läst av 

svårigheterna men när man får in barnet så finns det ju en förhoppning att barnet blir 

levande och att det då kan hända saker hos föräldrarna. 

Förändring av praktikaliteter 

Utifrån våra observationer kan vi se att de muntliga förberedelserna till stor del handlar om 

praktiska överenskommelser som rör förändring av umgänge och boende. Väldigt mycket tid 

av de muntliga förberedelserna går åt till att försöka komma överens om vilka dagar, del av 

dagar samt vilka lov och helgdagar som barnet ska tillbringa hos respektive förälder. Tillåter 

den ena föräldern att den andra får en extra dag, är det möjligt att byta från helger i jämna 

veckor mot ojämna veckor, kan det bli fråga om en övernattning? En tämligen stor del av 

förhandlingarna handlar just om dessa praktikaliteter på en mycket detaljerad nivå. Det är 

också vanligt att de muntliga förhandlingarna innehåller mycket av praktiska 

överenskommelser. En rådman uttrycker det så här: Ibland blir det ju så att det blir ett 

laborerande med dagar och tider och övernattningar och vad det nu kan vara. Det är klart att 

man under de här förhandlingarna ifrågasätter ibland: hur tror du barnet reagerar? 

Praktikaliteterna utgår ofta ifrån föräldrarnas och inte ifrån barnets behov.   

Förändring genom utmaning 

Vad är det som lett till att föräldrars konflikt eskalerat till den grad att de till slut hamnat hos 

tingsrätten? Det är frågor som sällan diskuteras vid de muntliga förhandlingarna. De 

bakomliggande orsakerna till vårdnadskonflikten lyfts sällan upp. En fråga man kan ställa sig 

är om det är möjligt att komma till en överenskommelse utan att beröra själva konflikten? Det 

som är i fokus under förhandlingar är de områden, av mer praktisk karaktär, som det är 

möjligt att komma till en samförståndslösning kring. Samtidigt kan det vara svårt att nå 

sådana lösningar utan att känna till arten av konflikten. Det krävs av båda parterna en förmåga 

till mentalisering, att kunna sätta sig in i hur motparten och framför allt hur barnet känner. 
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Under vilka förutsättningar kan det vara lämpligt att ta upp den bakomliggande konflikten? 

Det finns exempel där rådmannen utmanar en förälder och berör konflikten. Rådmannen 

säger: 

Ska mamman bo i ett rum med barnet medan du bor i en trea? 

Pappan svarar att det var hon som valde att flytta. 

Rådmannen svarar att mamman säger att hon gjorde det på grund av dina alkoholproblem. Hur 

är det med dom? 

Denna typ av replikväxling är ovanlig under de muntliga förhandlingarna. Just i detta fall kan 

den tänkas ha haft en avgörande effekt under förhandlingen. Rådmannen frågade tämligen 

noggrant ut pappan om behandlingen samt de kontroller av nykterhet som gjorts med jämna 

mellanrum. Vi kunde se att detta hade en påverkan på processen i och med att mamman blev 

tryggare med att pappan skulle få umgänge med barnen efter att de upprepade 

nykterhetskontrollerna visat att pappan hållit sig nykter. I detta fall går det att visa på att det 

gav effekt att diskutera en av orsakerna till konflikten mellan föräldrarna. Att utmana en 

förälder var i alla fall i detta ärende en framgångsfaktor.  

Fördelar och nackdelar med KoF enligt 

rådmän, familjerättssekreterare och föräldrar 
Metoden KoF skiljer sig från en traditionell huvudförhandling i och med att familjerätten 

arbetar aktivt med föräldrarna under hela processen och har ett samarbete med tingsrätten. En 

rådman vi intervjuat säger att skillnaden mellan en traditionell förhandling jämfört med KoF 

är: Vi kan träffa föräldrarna många gånger även då. Härifrån är det egentligen samma 

process, fast utan familjerätten. Skillnaden är att när de inte är här så träffar de inte 

familjerätten. Men rådmannen hävdar också en annan skillnad i och med familjerättens 

inblandning: Föräldrarna är kanske inte lika processtrategiska när de träffar familjerätten 

utan kanske lite mer sig själva. Här sitter de ju ändå med sina advokater som vakthundar och 

styr in i de facken som vi arbetar. De vet vad man inte ska säga.  

Att ha med familjerätten ser rådmannen inga nackdelar med utan tycker att det är ett bra stöd. 

Rådmannen menar också att i och med att familjerätten är med så sker det också en 

informationsöverföring direkt till dem och föräldrarna får ett ansikte inför de fortsatta 

träffarna med familjerätten. Rådmannen menar vidare att:  
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När det gäller KoF så kan man ju ha ett hopp om att ett närmare samarbete mellan tingsrätten 

och familjerätten gör att vi kan bestämma vissa saker som måste bestämmas men att i samarbete 

med familjerätten så kanske de kan hjälpa familjen. De kanske kan hjälpa föräldrarna vidare. 

Kombinationen av att någon bestämmer och någon hjälper gör att man kanske på sikt har hjälpt 

familjen och inte bara bestämt saker. 

En annan rådman menar att hen får draghjälp från familjerätten under själva 

förhandlingsdelen, i en traditionell förhandling uttrycker hen att man är ganska ensam. 

Rådmannen menar att dels så besitter inte alla kunskap om vad familjerätten kan erbjuda och 

genom att de är på plats så sparas mycket tid och arbete. Dels menar hen att man också kan 

växeldra själva förhandlingen i och med att de kan bryta in med olika typer av råd och tips. 

Slutligen menar hen att processen framöver kan gå snabbare när familjerätten har suttit med 

under förhandlingarna. De kan i princip börja jobba direkt efter förhandlingens slut.  

Även familjerättssekreterare ser många fördelar med KoF. En av fördelarna är att de får vara 

med från början. En annan fördel är enligt en familjerättssekreterare: att man lägger tillbaka 

arbetet där det hör hemma, det är ju föräldrar som måste kliva in och börja jobba för sitt 

barn. Den stora fördelen är att det kan få föräldrarna att inse att det är ett arbete som de måste 

göra.  

En familjerättssekreterare menar att familjerätten kan börja arbeta med de frågor som 

domstolen inte kan fatta beslut om:  

Hur de ska ha kontakt med varandra, förhålla sig till varandra, skapa förtroende för varandra, 

hitta sina nya roller som föräldrar – för man har ofta kvar fokuset på sin före detta partner och 

behöver hjälp i att särskilja på sin tidigare partner, som man sagt hej då till, och hitta den andre 

förälder som man inte kan säga hej då till eftersom de har ett gemensamt barn.  

En familjerättssekreterare beskriver det som en fördel med KoF är att det finns en tydlighet: 

Det finns en tydlighet vad som gäller om föräldrarna inte kommer överens, att det finns en 

plan. Det är säkert en av föräldrarna som vill ha en sådan tydlighet, det är ändå tingsrätten 

som är inblandad ifall det är så att föräldrarna inte når en överenskommelse. Med detta avser 

familjerättssekreterare både tydlighet men också ett underliggande hot - kommer föräldrarna 

inte överens blir det en huvudförhandling. Familjerättssekreteraren menar också att processen 

är tydligare än vid frivilliga samarbetssamtal: Det skrivs anteckningar och det skrivs ner 

överenskommelser mellan muf vilket får en större tyngd, upplever jag, än vid frivilliga 

samarbetssamtal som ju inte dokumenteras alls. Tingsrättens protokoll upplever jag är något 

som väger tyngre i föräldrarnas ögon. Samma familjerättssekreterare menar också att 
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samarbetet med föräldrarna är en viktig ingrediens: Man gör det i större samförstånd med 

föräldrarna än vad vi gör i traditionella utredningar. Vi gör verkligen upp med föräldrarna 

hur vi ska jobba för att komma fram.  

En annan familjerättssekreterare betonar tyngden: Det blir en mer bestämd ruta och 

föräldrarna är ju tvungna, på något vis tänker jag, att anstränga sig för att komma till en 

lösning. Den bestämda rutan och ”tvånget” är då tingsrättens inblandning, den sätter en press 

på föräldrarna som saknas vid exempelvis frivilliga samarbetssamtal. 

Det finns även nackdelar med KoF. En nackdel kan vara att det är svårt att veta om de 

föräldrar som tackat ja till KoF verkligen är intresserade av att samarbeta eller om de bara 

tackat ja för att det ser bra ut, enligt denna familjerättssekreterare: Det kan också vara så att 

man ibland får familjer där det inte finns någon möjlighet att komma överens. Det kan vara 

ganska klart från början men man drar igång det hela och har alla samtal, pratar med barn 

och så kommer man tillbaka och så blir det ändå en utredning.  

En familjerättssekreterare menar att trots att KoF förutsätter att föräldrarna är villiga att delta 

är den frivilligheten ibland påtvingad. Ibland uppfattar man att en förälder egentligen inte vill. 

Ytterligare nackdelar kan vara att det finns en obalans mellan parterna, till exempel då den 

ena föräldern kan ha psykisk ohälsa.   

En annan nackdel som tas upp av en rådman är att det är en enormt resurskrävande metod 

med många inblandade som kostar pengar. Det är också en tidskrävande metod med en lång 

handläggningstid, uttrycker samme rådman. Men tiden behöver inte bara vara en nackdel utan 

kan ha positiva konsekvenser för processen. Rådmannen menar att tiden ofta behövs för att 

föräldrarna ska kunna arbeta sig fram till en ökad tillit för varandra. Det är en process som 

sker stegvis där de provar sig fram genom att successivt öka graden av överenskommelser. 

Processen kan växa fram. Så tiden kan vara både en för- och nackdel.  

Vilka fördelar och nackdelar med KoF ser föräldrarna? Frågan är svår att besvara eftersom 

föräldrarna sällan kan jämföra en metod med en annan. Men vi har ställt frågan om vad 

föräldrarna ser som verksamt i KoF. Nu är det så att de föräldrar vi intervjuat alla har deltagit 

i KoF som avbrutits och gått till huvudförhandling vilket ju självklart påverkar deras syn på 

processen. En förälder säger till exempel att: Jag tycker inte att problemet berördes. Det har 

inte blivit bättre och jag tycker att grundproblemet kvarstår. 
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En annan förälder menar att KoF började bra men att det sedan tog fel väg. Det framkom 

under intervjun att föräldern inte visste vad hen tackat ja till. Hen förstod inte vad KoF 

innebar. För denna förälder innebar KoF nya kontakter med familjerätten:  

Jag förstod inte vad de gjorde där. De vet ju ingenting. De som är viktiga för barnen, de som 

kan allt, som barnen trivdes med. De pratade med barnen när de var hemma hos oss och de var 

hemma hos oss många gånger. Men det är inte de som är i tingsrätten. Plötsligt är det några nya. 

Jag förstår inte varför. De säger att det inte har med det som hänt förut utan att vi måste titta 

framåt. Jag förstår inte hur man ska kunna lösa någonting man inte har kunskap om.  

Denna förälder säger att familjerättssekreterarna bara har pratat väldigt ytligt med barnen. Vi 

förstår att denna förälder inte förstått sammanhanget utan blandar ihop socialtjänstens olika 

enheter och har svårt att förstå och koppla ihop nuvarande kontakter med tidigare. Föräldern 

befinner sig i en situation som hen inte förstår. Det belyser ånyo vikten av klar och tydlig 

information, från såväl familjerätten som tingsrätten.  

En annan förälder beskriver att hen hade stora förväntningar på KoF men att dessa inte 

infriades. Förväntningarna beskrivs: Jag hade väldigt höga förväntningar på att de (FR och 

TR) skulle lyckas nå fram till X på ett sätt som jag inte lyckats med. Föräldern menar att 

utfallet inte blev som hen hoppats men tyckte ändå att familjerättssekreterarna gjorde ett bra 

arbete: Det kändes som att vi förstod varandra och vi tänkte på samma sätt. Vi delade samma 

åsikt om hur arbetet skulle fortgå och hur situationen ser ut och så. Inte oväntat kommer hen 

med kritik om hur familjerättssekreterarna bemötte den andre föräldern: Jag tänker att de 

hade nog behövt vara mer liksom hårda i sin framtoning, de var ju väldigt mjuka och väna. 

Föräldern uttalar sig också uppskattande om förhandlingarna i tingsrätten: Det är alltid 

jobbigt att sitta i en sådan situation. Man känner sig väldigt utsatt så. Och för min del var det 

väldigt viktigt att förmedla min syn på saken och få säga mitt utan att bli emotsagd. Så jag 

kände mig väldigt lyssnad på och hörd.  

På frågan om föräldern tyckte att KoF ledde fram till några effekter så svarar hen: 

Det mynnade ut i för lite substans. Det hade nog kunnat bli väldigt bra om bägge parter hade 

varit lika med på tåget. Lika redo att släppa prestigen och gå in i det. Då tror jag att det hade 

blivit mycket bättre. Då hade de kanske kunnat göra något av det arbete som de hade tänkt sig. 

För de hade säkert goda intentioner men det var som att de inte fick möjlighet att liksom…Det 

kändes som att det var så mycket att släcka bränder hela tiden.  
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Den externa blicken – betydelsen av en tredje 

part som ser 
Flera föräldrar har uttryckt, både under muf och under intervjuer, att de ser det som positivt 

att utomstående auktoriteter får en insyn i föräldrarnas konflikt. Det bottnar antagligen i en 

osäkerhet eller att personen känner sig otrygg i konflikten och söker stöd i andras ögon. Det 

kan vara att hen känner att den andra parten manipulerar situationen i deras kontakter med 

olika instanser. En förälder uttrycker under ett enskilt samtal i en muf att hen är där för att: 

Främst för att ha en tredje part som ser.  

En annan förälder uttrycker: Så länge vi har familjerätten som dikterar villkoren så kommer 

det att vara lugnt. Jag är rädd för sådana här situationer /…/ vad som händer när 

familjerätten inte är med längre. 

En förälder, i ett ärende med mycket hög konfliktnivå, säger så här om KoF: Det är snarare 

pressen att den är där som ett vakande öga. Det är det jag tror på. Inte själva formen den tror 

jag inte spelar någon roll.  

Denna förälder tror inte att KoF är en möjlig väg, därtill är konflikten för stor men säger att:  

Så det är mer en tidsfrist. Ju längre tider myndigheter är inkopplade desto mer tid får jag med 

mina barn. När de kopplas bort från oss så förlorar jag dem. Det är så illa. Men att de kan hjälpa 

till, det tror jag inte.  

Föräldern upplever sig utsatt för manipulation av den andre föräldern. Att tingsrätten och 

familjerätten har insyn blir för denna förälder om inte ett hopp så i alla fall en fördröjning av, 

vad föräldern anser som ett i det närmaste oundvikligt nederlag. Denna förälder hävdar också, 

att trots flera orosanmälningar, från föräldern, skolan och hälso- och sjukvården, har ingen 

ordentlig utredning gjorts. Denna förälder beskriver att hen befinner sig i en väldigt utsatt 

situation där domstolsprocessen fungerar som enda möjliga väg till myndigheters insyn i 

konflikten.  
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Barnperspektivet 

Projektet Konflikt och Försoning. Ett nytt sätt att handlägga vårdnads-, boende-, och 

umgängestvister i tingsrätten och på familjerätten med syfte att sätta barnets behov i fokus och 

hjälpa föräldrarna att komma fram till varaktiga samförståndslösningar.  

Formuleringen ovan kommer från första sidan av en informationsbroschyr (odaterad) utgiven 

av Södertörns, Södertälje och Nacka tingsrätt samt kommunerna Botkyrka, Haninge, 

Huddinge, Värmdö, Södertälje, Nacka och Tyresö samt FoU Södertörn, i syfte att presentera 

metoden Konflikt och Försoning. Samförståndslösningar och barnets behov är det som 

poängteras i inledningen av presentationen. I detta avsnitt kommer vi att diskutera 

barnperspektivet, både utifrån teori och vad som framkommit under observationer av 

domstolsprocesser och intervjuer. Vad innebär då barnets bästa i en vårdnadskonflikt? I 

Föräldrabalken (FB) 6 kap. 2a § finns följande formulering:  

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

 - risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

 - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

Lagtexten poängterar barnets bästa, men också barnets vilja, två begrepp med olika innebörd. 

Barnperspektivet är ett begrepp som innefattar generell kunskap om barn, men också barnets 

eget perspektiv som aktör, samt ett barnrättsperspektiv. Inom forskningen förtydligas 

barnperspektivet genom att tala om tre olika perspektiv: barnperspektivet, barnets perspektiv 

och barnrättsperspektivet.  

Barnperspektivet är det övergripande begrepp vilket omfattar kunskap om barnets bästa 

utifrån kompetens och erfarenhet utifrån ett vuxenperspektiv. Det handlar om den kunskap 

och erfarenhet det finns generellt om barn samt även om förståelse för hur olika förändringar i 

barns miljö, och i samhället i stort, påverkar barn.  

Barnets perspektiv poängterar barnet som aktör, där stor vikt fästs vid barnets egen vilja 

(James & Prout 1997). Enligt detta perspektiv är det barnets egna specifika upplevelser som 

står i centrum, kunskap om detta perspektiv måste man få från barnet direkt (Halldén 2009). 
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Det finns också ett barnrättsperspektiv som utgår från barnkonventionen och innefattar en 

mer långtgående förståelse för hur barn tänker men analyserar också vilka följder olika beslut 

får för barnet (Singer 2012).  

Barns delaktighet 

Den fråga som är central i KoF-processen är barnets bästa, att den överenskommelse som 

förhandlingen förhoppningsvis leder till ska vara för barnets bästa. En fråga är hur pass 

delaktiga barnen är i den överenskommelsen? Hur pratar man med barnen och hur uttrycks 

deras åsikt och vilja i processen? Utifrån observationerna kan vi konstatera att barnen inte 

deltar under förhandlingar. Barnen har heller inget eget ombud. De barnsamtal som görs 

utförs av familjerättssekreterarna, det är de som inhämtar barnens erfarenheter och åsikter och 

rapporterar dessa, vanligtvis muntligt, under de muntliga förhandlingarna.   

Men man kan fråga sig hur barns delaktighet och barns vilja ryms inom KoF. Delaktigheten är 

utifrån FB en fråga där en bedömning ska göras utifrån barns ålder och mognad. Barnet blir 

inte delaktigt om det inte får komma till tals i processen, och pratar man inte med barnet vet 

man ingenting om barnets vilja, men det går ändå att tala om ett barnperspektiv. Så länge inte 

barnet blir delaktigt är det de vuxnas perspektiv på barnets bästa som är gällande. I ett sådant 

scenario är det möjligt att tillämpa ett barnperspektiv men inte barnens perspektiv. Barnets 

roll och inflytande blir mindre. Eriksson & Näsman (2015) beskriver detta som en spänning 

mellan två olika diskurser. Dels en omsorgsdiskurs där de vuxna har företräde att tolka och 

bedöma vad som är barns bästa, och dels en delaktighetsdiskurs som ser på barnet mer som en 

medborgare och ett subjekt. Hur förhåller sig KoF till dessa olika diskurser? Vi kan inte se 

annat än att det är en omsorgsdiskurs som råder.  

Men att inhämta barnens åsikter är inte något som görs i alla mål, i alla fall inte i de mål vi har 

följt. Och om det görs och barnens utsagor redovisas under de muntliga förhandlingarna så får 

dessa ingen framträdande plats. Vad som är bäst för barnet tycks snarare bestämmas utifrån en 

grundläggande föreställning om vad som är bäst för barn, en form av generell förståelse och 

inte utifrån det specifika fallet. Barnets vilja eller åsikt ges det sällan utrymme för, åtminstone 

inte i de muntliga förhandlingarna.  

Utsagor om barns bästa 

Vi har samlat in utsagor som rör barns bästa för att se på vilket sätt de uttrycks. Utsagorna är 

hämtade dels under de muntliga förberedelserna men också från intervjuer med föräldrar, 
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familjerättssekreterare, rådmän samt i dokumentation av KoF-mål. En karakteristik av 

utsagorna av barnens bästa är att de rör sig på två nivåer, en generell och en individuell. Barns 

bästa på en generell nivå handlar om grundläggande förutsättningar för barn i allmänhet. 

Medan den individuella nivån rör enskilda, specifika fall – vad är bäst för just det här barnet 

under de omständigheter som råder.  

Men det är samtidigt så att dessa olika typer av utsagor, från generella antaganden om barns 

bästa till vad som är det bästa för det enskilda barnet, ofta går ihop. Det är inte alltid lätt att se 

hur det man uttrycker som det bästa för det enskilda barnet skiljer sig från en generell 

inställning om vad som är barns bästa. Så vad som uttrycks som det bästa för det enskilda 

barnet bygger ofta på en generell förståelse av vad som är barns bästa och är alltså inte 

egentligen grundat i det enskilda, individuella barnet utan argumentationen liknar de 

övergripande antaganden som anförs kring utsagor om vårdnadskonflikten i stort. Kan 

föräldrarna komma överens om något så är det också bra för barnet. En rådman vi intervjuat 

uttrycker: Sedan kan jag inte säga på rak arm om KoF verkligen stärker barnperspektivet mer 

än vanligt /…/ Vi kommer bara att titta på barnets bästa utan att egentligen prata med barnet.  

En annan rådman uttrycker det komplexa i att arbeta för barnens bästa: 

Vi har ju barnens bästa för ögonen men det är svårt ibland att säga vad som är barnets bästa. Det 

är också svårt att få fram info från barnet. Dels kan de vara för små, det kan vara barn som kan 

uttrycka sig men då är det svårt att veta om det är barnets egen vilja eller om barnet är påverkad 

av en förälder. När vi har info från familjerätten eller att föräldrarna berättar att barnet sagt, eller 

förskolan, men när vi har barnets inställning måste vi ändå alltid överväga. Hur gammal är 

barnet, under vilka förhållanden har det här sagts, det händer ju ändå att barnen säger en sak hos 

mamma och en hos pappa. Och båda uppgifterna kan ju vara sanna. Så det är otroligt svårt.  

När barnets bästa kommer på tal i de muntliga förhandlingarna är det ofta i utsagor som:  

Det är oftast bäst för barnen med gemensam vårdnad. 

Det är barnet som är huvudpersonen och det är hennes bästa vi planerar för. 

Nyckeln för barnets bästa är tillit mellan föräldrarna.  

Dessa utsagor, vilka är hämtade från de muntliga förhandlingarna, blir argument vilka är 

ägnade att tjäna som motivation för föräldrarna att vända blicken från konflikten till att 

fokusera på barnens situation. Barnets bästa blir ibland något av ett instrument att använda sig 

av för deltagarna. Det visar också på att vad som menas med barns bästa kan tolkas på olika 

sätt. Ett exempel är när en rådman uttrycker (i en nästan anklagande ton till en förälder): Det 
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är oftast bäst för barnen med gemensam vårdnad men du vill ha ensam vårdnad! 

Underförstått agerar då föräldern i strid med vad som är barnets bästa. Eller som i ett annat 

fall då en förälder tycker att den andra förälderns förslag på tider för umgänge är för knappt 

tilltaget så uttrycker rådmannen att hen kan besluta om det med motivationen: Vi måste tänka 

på barnets bästa! 

I ytterligare ett exempel menar en förälders ombud att: Barnens bästa bör inte riktas mot min 

klient. Rådmannen svarar: Det riktas mot båda, förstår du inte det?! Föräldern, som då 

företräds av det citerade ombudet, yrkade på mer tid för umgänge med sina barn. Här blir då 

barnens bästa, i alla fall i dagsläget, mindre umgänge med denna förälder. Storleken på 

umgänget kan alltså vara ett argument för barnets bästa. Att ge ifrån sig tid för umgänge och 

ge till den andre föräldern kan vara för barnens bästa och att inte få tid till mer umgänge kan 

också vara för barnens bästa. Skälen till resonemanget står att finna på en enskild nivå. I det 

första exemplet rör det sig om två föräldrar som förvisso är i konflikt men det finns samtidigt 

inte några hinder för gemensam vårdnad. I det andra exemplet har den ena föräldern brustit i 

föräldraansvar men vill nu återupprätta kontakten med barnen, uppenbarligen i en snabbare 

takt än vad rådmannen finner lämpligt.  

Det finns också utsagor där barnets bästa i det närmaste får ett instrumentellt syfte. Där 

barnens behov, oavsett om de är grundade på en generell kunskap om barn eller faktiskt utgår 

från det specifika fallet, blir ett medel för att mildra eller förändra föräldrarnas konflikt. 

Genom att sätta fokus på barnet är tanken att föräldrarna kan flytta fokus från konflikten. En 

familjerättssekreterare uttrycker: 

Min erfarenhet generellt sett är att det är ju genom att lyfta barnen, som en förändring har 

kunnat åstadkommas. Det är enklare att fokusera på vad barn behöver när man jobbar enligt 

KoF. Det är ju också så att föräldrar har olika perspektiv på barnperspektivet, som gör det svårt. 

Men vår uppgift här är ju att lyfta barns behov och hjälpa föräldrarna att inte tappa bort sina 

barn i en konflikt.  

I domarna finns alltid formuleringar av barnets bästa vilka ofta är likartat formulerade: Vad 

parterna har kommit överens om får anses förenligt med barnens bästa. 

Överenskommelsen är till barnets bästa. Vi har funnit ett undantag där barnets bästa 

bedöms vara det barnet vill: Barnet ska ha rätt till umgänge i den mån barnet själv önskar. 

Målet rör ett barn som är 14 år. 
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När kommer barnen till tals? 

I processen är det familjerättssekreterarna som har huvudansvaret för att inhämta 

barnperspektivet. Det är också de som talar med barnen. En rådman uttrycker det så här: 

Familjerättssekreterarna är ju bra på att göra inspel med barnfrågorna, jag kan också göra det 

själv, men jag har ju min roll också, förhandlingsledare och ordförande, men jag kommer ju 

också med argument och frågor men vill ju gärna ha den draghjälpen av 

familjerättssekreterarna. Där tycker jag att de har ett ansvar, de har den funktionen, det ska de 

belysa.  

Föräldrar har under intervjuerna tagit upp just barnsamtal. De har olika erfarenheter och syn 

på barnsamtalet. En förälder säger så här om barnsamtalet: Det tar ganska lång tid innan hen 

öppnar sig. Det var mer att de [familjerättssekreterarna] informerade barnet om vad som 

hände och så frågade de om hen ville säga något men det ville hen inte. Det var alltså här inte 

fråga om en barnintervju utan mer om att familjerättssekreterarna träffade barnet och gav 

information till barnet om vad som skedde i processen. Det framkom inget om hur barnet 

upplevde föräldrarnas konflikt, vilket även familjerättssekreterarna bekräftade när vi 

intervjuade dem. Familjerättssekreterarna beskrev att de hade haft knappt om tid och inte haft 

möjlighet att förbereda samtalet. De menade dessutom att det vid tiden då de träffade barnet 

var oklart om föräldrarna skulle lyckas komma fram till en överenskommelse, vilket gjorde 

samtalet med barnet mer komplicerat. Familjerättssekreterarna beskrev att de pratade med 

barnet så här: 

Vi fick anpassa samtalet efter situationen. ’Vi har hört att mamma och pappa har berättat att så 

här är det nu. Det vi kommer att ta med oss är att de behöver bestämma när du ska träffa X [den 

ena föräldern] nästa gång. För vi vet att det inte är bestämt och det kommer vi att prata med dina 

föräldrar om.’ Fast hen sa inte något och vi såg ett väldigt ledset barn men det var ändå gott för 

det vi såg när hen fick information var att hen verkligen lyssnade. Vi föreställer oss att hen 

också måste ha känt sig väldigt lugn med att också andra visste vad som hände i hens liv. För 

det var då vi fick ögonkontakt, annars satt hen väldigt mycket och bara tittade ner men då 

lyssnade hen.   

Det är lätt att utifrån den ovan beskrivna situationen förstå att barnet behöver någon att prata 

med men ändå gjordes inga fler försök till barnsamtal. Hur barnet upplevde föräldrarnas 

konflikt kom aldrig fram annat än att familjerättssekreterarna förstod att barnet upplevde den 

som påfrestande. I det här fallet rörde det sig om ett barn i förskoleålder. Det framgår av såväl 

observationer som dokumentanalyser att familjerätten ofta undviker att hålla samtal med 
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yngre barn. Av dokumentanalyserna framgår också att barn med funktionsnedsättning inte 

kommer till tals. Enligt Ann-Christin Cederborg, som har skrivit om barnintervjuer, kan barn 

från cirka fyra års ålder återge erfarenheter från öppna frågor. Hon menar att: 

Socialsekreterare bör därför ha mycket speciella skäl till att inte intervjua barn över 4 år i 

socialt utredningsarbete (Cederborg, 2010:91).    

Skäl till att inte prata med barnet? 

Vilka skäl framkommer till att familjerättssekreterare väljer att inte talar med barnen? 

Familjerättssekreterarna hävdar att det är nödvändigt, för att överhuvudtaget prata med 

barnen, att skapa en trygg miljö att samtala med barnet i eftersom barnen är utsatta och 

befinner sig mitt i en konflikt mellan föräldrarna. Vi har funnit att det kan finnas sådana 

omständigheter vilka kan ha att göra med dels arten av konflikt mellan föräldrar (och mellan 

barn och föräldrar) och dels med föräldraförmågan. I ett ärende har familjerättssekreterarna 

träffat barnet efter mycket förberedelser. Men de har å andra sidan inte genomfört en intervju 

eller lyckats få barnet att delge sina åsikter och erfarenheter hur hen upplever konflikten. Efter 

flera samarbetssamtal med föräldrarna planerades ett hembesök för att träffa barnet och för att 

få in tankar på barnet i processen. Familjerättssekreterarna menar att om de kan få föräldrarna 

att mer fokusera på barnet så kan det vara ett sätt att få föräldrarna att fokusera på 

föräldraskapet snarare än på konflikten. Det blir ett sätt att leda processen vidare. Vi kan se 

hur föräldrarnas behov går före barnets, det är inte barnets behov som står i fokus utan man 

söker en lösning på föräldrarnas konflikt genom att få dem att tänka på barnet och därigenom 

hoppas att konflikten ska mildras. 

Hur barnets röst kommer fram 

Det är alltså genom att familjerättssekreterare genomför barnintervjuer och gör hembesök 

med barnen närvarande som kan vara en källa till att få höra barnets röst. 

Familjerättssekreterare genomför också, om det anses nödvändigt, referenssamtal med 

förskola, skola eller släktingar/vänner, vilket kan vara ytterligare källor om barnets situation. 

Av de källor som ger uttryck för barnets röst är de barnsamtal som görs med barnet självt de 

mest direkta. Man får ha i åtanke att barnets röst aldrig hörs direkt, att redogöra för ett 

barnsamtal innebär alltid en tolkning av vad barnet har uttryckt. Barn deltar ju aldrig 

personligen vid de muntliga förhandlingarna.  
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När det gäller information från barn finns det ibland en svårighet i att tolka om det verkligen 

är barnets egen röst eller om barnet är påverkat av föräldrarna, menar såväl rådmän som 

familjerättssekreterare. Frågan är också vilken information tingsrätten vill ha från barnet (eller 

om barnet). Man utgår mer från någon slags generell uppfattning om vad som anses vara bra 

för barn. Det är sällan barnen förs på tal under de muntliga förhandlingarna, det talas mer om 

barnens situation eller vad som är bra för barnen, men alltid i relation till föräldrarna. Man 

kan uttrycka det som att man arbetar utifrån föresatsen att barnen mår dåligt av en 

vårdnadskonflikt och kan konflikten lösas eller lindras så mår barnen bättre. Av detta följer att 

barnens upplevelse av konflikten närmar man sig inte. I alla fall inte i den muntliga 

förhandlingen. Vad som kan framkomma vid den muntliga förhandlingen om barns 

upplevelse är vad familjerättssekreteraren uttrycker, om det varit någon form av barnsamtal 

eller referenssamtal. Barnperspektivet är indirekt. En rådman vi intervjuat uttrycker i stort sett 

samma tankar. 

Men man får ju en känsla av att när vi försöker hitta en överenskommelse så handlar det om 

föräldrarna hela tiden. Det är svårt att komma ifrån, vad de behöver för att det här ska fungera. 

Tanken bakom är ju att om föräldrarna får det att fungera så blir det bra för barnen. Det är för att 

det inte funkar för föräldrarna som det är dåligt för barnen. Så kan man hjälpa föräldrarna så 

hjälper man barnen i andra ledet så att säga. 

Hur talar man då om barnen i de muntliga förhandlingarna? När förs barns mående på tal? 

Exempelvis handlar en stor del av förhandlingarna om umgänge. När ska barnen vara hos en 

viss förälder, hur ofta ska det ske. Det förutsätts att barnen vill träffa den förälder som de inte 

bor stadigvarande hos. Det mynnar ju såklart i rent rättsliga aspekter som att vid gemensam 

vårdnad så ska barnen träffa båda föräldrarna. Men frågan om barnen vill ha umgänge med 

båda föräldrarna kommer aldrig på tal. Hur barnen upplever ett umgänge talas det inte om. Vi 

tycker oss ha kunnat konstatera att denna avsaknad av barnens inställning eller röst är 

symptomatiskt vid alla muntliga förhandlingar. Barnen blir inte barn i sig utan de framträder 

som barn i relationen till föräldrarna. De blir osynliga som barn. Samtidigt som de är den 

centrala punkten i förhandlingarna så är de också centralpunkter utan egenskaper. De är barn 

som ska ha umgänge med sina föräldrar, det är så de framträder. Det är något som föräldrarna 

ska enas kring men det är sällan det ges en personlig beskrivning av barnen. Barnen 

framträder som individer egentligen bara när de är något problem hos barnet som är en 

förhindrande faktor vid umgänge.  
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Endast vid ett tillfälle har det vid en muntlig förhandling framkommit att rådmannen försöker 

lyfta upp barnen som personer. Det gick till på följande sätt: 

Rådmannen säger att nu är det dags att prata enskilt med varje förälder men först vill jag att ni 

beskriver ert barn och barnets behov. X kan börja.  

X säger att mitt barn är snart tre år gammal. Jag älskar hen och hen älskar mig. Hen vill nog ha 

en hel familj men det går inte. Hen är kreativ och har egna idéer och är social och orädd. 

Rådmannen frågar om X varit föräldraledig. 

X säger att hen varit det i några veckor. 

Rådmannen frågar när barnet började på förskolan. 

Y svarar att det var i mars 2017 då hen var ett år. 

Rådmannen säger att då borde det finnas föräldraledighet kvar.  

Sedan är det dags för Y att beskriva barnet. 

Y säger först att det är en svår fråga. Hen är glad och inte rädd för någonting. Hen är kreativ och 

vill vara överallt. Hen gillar inte att leka själv utan vill att alla ska vara med. Y säger: Jag 

försöker låta hen göra allt. 

Rådmannen undrar om barnet har några särskilda behov (avser funktionsnedsättning). 

Nej, svarar Y.  

Även om man kanske inte får en direkt uttömmande bild av barnet så lyfts i alla fall barnet 

fram, barnet tilldelas egenskaper. Sedan kan man ju även försöka tolka vad respektive förälder 

uttrycker. Föräldrarna ger en tämligen samstämmig skildring av barnet. Det skiljer sig dock åt 

på några punkter, även om det är oklart vilken betydelse man kan ge dessa. Y uttrycker att 

barnet inte tycker om att leka själv samt att Y säger sig ha en tillåtande attityd; låta hen göra 

allt. X säger att de älskar varandra samt säger att; hen nog vill ha en hel familj, vilken kanske 

är en utsaga som X själv instämmer i.  

Samma rådman som ovan inleder också förhandlingen med att påtala barnperspektivet. 

Rådmannen uttrycker sig så här: 

Syftet är att ni ska kunna hitta en lösning kring ert barn med hjälp av TR och FR. Kommer ni 

inte överens kommer TR att fatta ett beslut. Huvudpersonen är ju ert barn. Men barnet har ju 

egentligen inget ombud men familjerättssekreterarna ska se till att barnets perspektiv kommer 

fram. Ert barn är snart tre år, familjerättssekreterarna har stor kunskap om barn och jag kan 

ställa frågor till dem om vad som är bra för barnet. 
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Det är enda gången under de förhandlingar vi närvarat vid som det uttrycks att barnet inte har 

något ombud. Det är väl förvisso ett faktum som alla närvarande är medvetna om men det är 

ändå en markering av barnets utsatta position. Den ramar också in förhandlingen på ett sätt 

som andra rådmän inte gör i och med att det är barnets situation som starkt poängteras. 

Hur gick det? 
Målet med KoF är att föräldrarna ska få hjälp att komma fram till en gemensam 

överenskommelse om sina barns vårdnad, boende och umgänge. Hur vanligt var det då att de 

lyckades göra en sådan överenskommelse inom ramen för KoF? Analysen visar att i 42 

procent av de undersökta målen gjordes en överenskommelse (10 av 24 mål). Se tabell 4. Det 

var vanligt att målen gick vidare till traditionell handläggning med huvudförhandling (14 av 

24). Det förekommer dock att föräldrar som inte har kommit överens inom ramen för KoF gör 

en överenskommelse före utsatt huvudförhandling, vilken därmed ställs in. Detta resultat 

skiljer sig något från tidigare analyser av KoF-mål från Helsingborgs tingsrätt där andelen 

föräldrar som gjorde en överenskommelse var 71 respektive 68 procent (Helsingborgs 

tingsrätt & Helsingborgs familjerätt 2014).  

Tabell 4. Situationen vid avslutning av KoF (n=27) 

Situationen vid 

avslutning av KoF 

 

Antal mål 

Observationsstudien 

Antal mål 

Dokumentstudien 

Samtliga 

Båda 

delstudier 

Föräldrarna gör en 

överenskommelse inom 

ramen för KoF 

1 9 10 

Stämningsansökan dras 

tillbaka 

2 - 2 

KoF avslutas och målet 

går vidare till 

traditionell 

handläggning med 

huvudförhandling 

7 7 14 

Går ej att utläsa i 

dokumentationen 

- 1 1 

Totalt 

 

10 17 27 
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I sju mål blev det endast en muntlig förhandling. Vanligast var att två eller tre muf hölls i 

tingsrätten. Endast i ett mål var det mer än tre förhandlingar. I genomsnitt hölls två muf per 

mål. Se tabell 5. Överenskommelser kunde göras vid såväl muf 1 som vid muf 2, 3 och 4. 

Tabell 5. Antal muntliga förhandlingar (muf) per mål (n=27) 

Antal muf Observations- 

studien 

Dokument-

studien 

Totalt 

1 6 1 7 

2 - 9 9 

3 4 6 10 

4 - 1 1 

 

Som framgått tidigare är bostaden en källa till konflikt för flera föräldrar. Närmare analys av 

bostadssituationen visar att i 11 av 27 mål saknar en förälder eget kontrakt till bostad efter 

separationen. Flera föräldrar bor inneboende. I tre mål finns uppgifter om att mammor saknar 

egen bostad efter att ha lämnat relationer där de har utsatts för våld. I ett mål har familjen bott 

på tio olika adresser under de senaste fyra åren. Att bostadssituationen utgör ett problem i 

vårdnadsmål tar även en rådman upp under en intervju: 

Vi har också mål där man är oense om vårdnad och barnens boende men där man ändå kan 

misstänka att det är frågan om bostad som är problemet. Den som får barnen får också bostaden. 

Så hade bostadsfrågan löst sig så hade resten också löst sig. Det sätter ju oss i en ganska prekär 

situation för det går ju inte att diskutera loss det.  

Det förekommer alltså att ett faktiskt socialt problem, svårigheten att få en bostad, bidrar till en 

vårdnadsprocess, vilken ska avgöras i en instans som inte kan lösa bostadsproblemet.  

När KoF avbryts och går till huvudförhandling 

Som har framgått är det inte ovanligt att KoF avbryts och går till huvudförhandling. I ett 

sådant mål intervjuade vi rådmannen, som själv kommer att leda huvudförhandlingen. 

Huruvida detta är vanligt förekommande vet vi inte och rådmannen vågar heller inte svara på 

det, men enligt rådmannen står det tydligen uttryckt i deras dokument att de ska fråga parterna 

om de anser det lämpligt eller önskvärt. Rådmannen kan se både för- och nackdelar med ett 

sådant förfarande. Rådmannen kan förstå att en part kan ställa sig negativ till det om hen 

exempelvis lättat sitt hjärta eller kanske sagt saker som hen sedan ångrat: Kanske att parterna 

är rädda att domaren kan ha en sådan kunskap om målet att man kanske känner att det här 
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kan vara en nackdel för mig. Parterna kan känna sig obekväma inför en sådan situation. Men 

rådmannen ser fördelar med att själv leda huvudförhandlingen, om parterna går med på det. I 

och med att rådmannen har träffat parterna vid flera tillfällen och, så att säga, kan målet och 

känner till hur de ställer sig är det en fördel. Men rådmannen säger också en annan intressant 

sak och binder ihop KoF med huvudförhandlingen och menar att det kan ha hänt saker på 

vägen. I och med att dels KoF är en tämligen tidsmässigt lång process och att tidsavståndet 

mellan den avslutade KoF och huvudförhandlingen också är en avsevärd tidsperiod kan det ha 

hänt en hel del på vägen. En rådman menade till exempel att även om KoF avbryts och går till 

huvudförhandling så är inte processen att hjälpa föräldrarna till överenskommelse avslutad:  

Jag kan säga att när vi avbrutit KoF och det blir huvudförhandling då ger jag inte upp. Utan jag 

tar upp tråden igen om överenskommelse innan vi startar huvudförhandlingen. Jag vet faktiskt 

inte om jag varit tvungen att döma i något mål utan att det blivit överenskommelser. Då har jag 

tänkt att även om man avbryter KoF så behöver det inte betyda att det här inte gav något, att det 

inte ledde fram till någon överenskommelse utan faktiskt så har det kanske mognat, det kanske 

har hänt saker och tiden är mogen då. Då är det också sista chansen; nu sitter vi här och det är 

rättegång. Det är ibland så att det är först då parterna förstår att nu är det verkligen på allvar, nu 

är det tingsrätten som ska bestämma, inte vi själva.  

Vi har dock ingen uppfattning om hur vanligt förekommande det är att rådmän själva dömer 

huvudförhandling i de mål som startat som KoF. Ej heller hur dessa i förekommande fall 

också resulterar i att föräldrarna kommer till en överenskommelse.  
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Slutdiskussion 
Att få föräldrar att enas i vårdnadskonflikter är en grannlaga uppgift. En vårdnadskonflikt kan 

innehålla en mängd komponenter att ta hänsyn till. Huruvida föräldrar kan komma överens 

kring vårdnaden av barnen beror dels på hur konflikten mellan föräldrarna ser ut men även på 

samhälleliga faktorer, där tillgången till en bostad och den privata ekonomin är områden som 

varken tingsrätten eller familjerätten har möjlighet att påverka. Bostad är ett problem för 

många föräldrar efter separation. De medel som står tingsrätten och familjerätten till buds är 

dels den muntliga förhandlingen och dels familjerättens arbete i form av samarbetssamtal. Det 

familjerätten kan erbjuda är också det som skiljer KoF från en traditionell handläggning av 

vårdnadskonflikter i tingsrätten.  

Att få föräldrar att komma till en överenskommelse kring barnen innebär att föräldrarnas 

inställning i konflikten måste förändras. Förändring blir således en central fråga. Att få till en 

förändring handlar enligt rådmän och familjerättssekreterare framför allt om att 

kommunikationsmönstret mellan föräldrarna ska förändras. Den underliggande tanken är att 

om föräldrarnas kommunikation förbättras så gagnar det också barnet. Barnets bästa är målet. 

Under en muf uttrycker en rådman det så här: Det finns en risk med att fokusera så på 

vårdnadsfrågan, det är egentligen det minsta problemet. Ni måste börja kommunicera med 

varandra. Men som vi sett av framställningen är det inte ovanligt att metoden KoF inte når 

ända fram, många mål avbryts och går till huvudförhandling.  

Som vi ser det finns det möjligheter att utveckla metoden, både genom att lägga till nya 

komponenter men också genom att utnyttja metoden fullt ut. Vi har observerat skillnader 

mellan hur olika rådmän leder arbetet. En skillnad är hur placeringen ser ut under de muntliga 

förhandlingarna. Arbetsmodellen föreskriver en placering, vilket vi tidigare mer noggrant 

beskrivit, där rådman och familjerätt sitter jämsides följt av att föräldrarna sitter närmast och 

ombuden längst ifrån. Vi har dock observerat att placeringen mycket sällan följer den 

föreskrivna utan kan se ut på en mängd olika sätt. Att sitta på ett i förväg planerat sätt har ett 

speciellt syfte, främst för att klargöra deltagarnas olika roller. Placeringen bidrar till att göra 

processen tydligare för de inblandade.  

Vad som kanske är mer allvarligt gäller barnperspektivet, vilket dessutom ska vara 

vägledande för hela processen. Det är inte alltid barnsamtal genomförs. Ett inhämtande av 

barns åsikter är inte något som görs regelbundet, i alla fall inte i de ärenden som vi har följt. 

Om barns utsagor redovisas under de muntliga förhandlingarna så får dessa ingen 
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framträdande plats. Vad som är bäst för barnet tycks snarare bestämmas utifrån en 

grundläggande föreställning om vad som är bäst för barn, en form av generell förståelse och 

inte utifrån det specifika fallet. Barnets egen vilja eller åsikt ges det sällan utrymme för. Vi 

har sett att processen snarare domineras av ett indirekt barnperspektiv. Utgångspunkten är att 

det som gagnar att föräldrarna kan komma överens gagnar också i slutändan barnen.   

Eftersom vi har sett att en stor del av KoF-ärendena avbryts och går till huvudförhandling så 

skulle en noggrannare selektion av föräldrarna innan KoF startar kunna förbättra 

möjligheterna för att KoF-processen når ända fram. I och med att den bedömning av 

föräldrarna som görs snarare ger svar på att föräldrarna inte är olämpliga snarare än lämpliga 

för KoF så skulle denna del kunna utvecklas. För hela processen är det viktigt att försöka få 

reda på i vilken grad föräldrarna är motiverade och villiga till att komma fram till en lösning 

av konflikten. En möjlighet i detta arbete vore att använda sig av en form av screeningverktyg 

inriktad mot motivering och mentalisering samt förekomst av våld för att utröna föräldrarnas 

inställning och motivation och målets lämplighet.  

Den andra viktiga biten gällande föräldrarna är hur pass mycket information kring KoF som 

de fått och tillgodogjort sig innan processen startar. Vi har redovisat att flera föräldrar tycks 

sakna kännedom om metoden och vad den innebär. Vi har även påtalat att det kan vara svårt 

att tillgodogöra sig information i den ofta konfliktfyllda och krisartade situation som 

föräldrarna befinner sig i. Det vore därför rimligt att lägga ner större ansträngningar på att 

informera föräldrarna, det är insatser som rimligen borde löna sig i längden. En möjlighet 

vore att arrangera ett inledande informationsmöte hos familjerätten innan den första muntliga 

förhandlingen.  

Om dessa åtgärder införs kan det bidra till att antalet överenskommelser mellan föräldrarna 

skulle öka. Varför skulle de då öka? Metoden blir mer sammanhållen. Ett antal frågetecken 

rörande föräldrarnas motivation och kunskap om KoF skulle blir klarare. Föräldrarna skulle 

komma till den första muntliga förhandlingen mer förberedda. Det behöver nödvändigtvis inte 

göra föräldrarna mer motiverade men det skulle ha den fördelen att det skulle klargöras 

tidigare i vilken grad föräldrarna är motiverade eller inte och om det är fruktbart att fullfölja 

processen. En noggrannare selektion skulle också bidra till att föräldrar slapp uppleva 

ytterligare misslyckanden. 
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De föräldrar vars konflikt inte är möjlig att lösa genom KoF skulle snabbare också på ett 

smidigare sätt än idag kunna få andra insatser, till exempel Koordinator med tanke på barnens 

bästa.  
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Rekommenderad arbetsgång mellan tingsrätt och familjerätt vid ”Konflikt och 

försoning” (KoF) angående dokumentation och tillämpliga bestämmelser 

 

 

Ett Konflikt och Försoningsmåls gång 

 

Aktualisering kan ske på två sätt: (Skriftligt eller muntligt). 

➢ TR (tingsrätten) kontaktar FR (familjerätten), för fråga om det är ett lämpligt 

projektmål och begär registeruppgifter enligt FB 6:19 andra stycket. 

(Registeruppgifterna skickas till TR med svar på frågan.) Även i begäran om 

snabbupplysningar enligt FB 6:20 ställs frågan till FR om målet är lämpligt. 

  

FR:s svar ska innehålla uppgift on de anser att målet är lämpligt eller om de ser något hinder 

mot att metoden används. Därefter tar TR ställning. 

 

Kontakt med parter 

➢ Då TR och FR är överens om att målet är lämpligt att ingå i projektet tar TR kontakt 

med parterna genom ombuden och föreslår metoden om inte parterna redan begärt det.  

 

➢ Efter kommunikation med parterna kallar TR parter, ombud och FR. I likhet med 

ombuden har FR även fått ta ställning till om tidpunkten för muf passar dem. 

 

Förhandling 1 på TR 

➢ TR och FR har ett kort förmöte (15-30 min) där man går igenom processen och sina 

respektive roller (formalia).  

 

➢ TR och FR tar emot parter med ombud vid dörren och hälsar på dem. 

 

 

➢ TR och FR sitter bredvid varandra, därefter sitter parterna på varsin sida närmast 

FR/TR och ombuden bredvid respektive part. 

 

➢ Ordföranden börjar mötet med att informera om syftet och de närvarandes respektive 

roller. 

 

➢ FR deltar genom att förmedla sin kunskap om barn och för att fokusera på 

barnperspektivet och barnets bästa. FR deltar också för att berätta hur arbetet hos FR i 

ett KoF-ärende kan komma att läggas upp. 

 

➢ Efter det att parterna genom medling av ordföranden och familjerättssekreteraren 

kommit överens om en tillfällig lösning bokas nästa förhandlingstillfälle in med 

parterna (cirka 3 månader senare).  

 

➢ FR har tider att ge parterna för att kunna påbörja KoF-arbetet omgående.  
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➢ Tingsrätten avkunnar ett interimistiskt beslut i enlighet med överenskommelsen. 

Alternativt konstateras endast att parterna är överens om en tillfällig lösning, som 

antecknas i protokollet. Tingsrätten avkunnar även beslut om begäran om 

samarbetssamtal enligt FB 6:18 och snabbupplysning enligt FB 6:20, som ska 

redovisas muntligt vid förhandlingen. Överenskommelse görs med parterna om vilka 

kontakter som ska tas ex. med barnomsorg, skola, BUP och uppdraget skrivs in i 

beslutet i protokollet. 

 

➢ Noggrann genomgång med parterna om det kommande arbetet enligt KoF och vikten 

av att parterna prioriterar det arbetet. Tillsammans med parterna bestäms även hur 

barnet ska informeras och vara delaktig under KoF. 

 

➢ Notarien skriver vid behov (t.ex. när det är krångliga och omedelbara 

umgängestillfällen bestämda) ut det interimistiska beslutet direkt efter förhandlingen 

och ger det till parterna i handen.  

 

➢ I protokollet redovisas förutom det interimistiska beslutet och parternas 

överenskommelser uppdragen till parterna och FR (samarbetssamtal och 

snabbupplysningar). 

 

 

Samarbetssamtal och snabbupplysning på FR 

➢ Händelser som har betydelse för ärendet förs i journalanteckningar, som ska vara 

kortfattade (FB 6:18). Kommunicering av samarbetssamtalen med parterna sker vid 

förhandling 2 (nedan) och levereras muntligt 

 

➢ Samtal med barnen och referentsamtal redovisas muntligt vid förhandling 2 i TR (FB 

6:20) och antecknas i protokollet. (Detta för att undvika onödiga samtal med referenter 

och barn, om det måste bli v-b-u-utredning).  

 

 

Förhandling 2 på TR 

➢ TR och FR har ett kort förmöte kring snabbupplysningen. Om fråga om sekretess 

uppkommer för uppgifter som FR tänker lämna under förhandlingen tar FR upp det så 

att TR kan fråga parterna om de önskar stängda dörrar. 

 

➢ Förhandlingen börjar med att FR redogör för hur samarbetssamtalen har gått och de 

upplysningar som har inhämtats (t.ex. barnsamtal, samtal med förskolepersonal) FR 

lämnar ev. även in skriftlig information. 

 

➢ Parterna får tillfälle att berätta om hur överenskommelsen har fungerat. Vad är 

positivt/vilka problem återstår? 

 

➢ FR lämnar inte förslag till lösning av konflikten vid förhandlingen. FR deltar genom 

att förmedla sin kunskap om barn och för att fokusera på barnperspektivet och barnets 

bästa. 

 

➢ FR:s muntliga information antecknas av notarien. För att undvika missförstånd kan det 

ibland vara bra att FR innan protokollet justeras får tillfälle att läsa igenom referatet. 
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Protokollföraren mejlar i så fall över FR:s  uppgifter, som godkänner förslaget med ev. 

rättelser och återsänder det till notarien inom tid, som notarien antecknat. (Det ska gå 

mycket snabbt). 

 

➢ TR har vid behov enskilda samtal om möjliga lösningar på konflikten med vardera 

parten, som FR deltar i. 

 

➢ Efter det att parterna genom medling av ordföranden och familjerättssekreteraren 

kommit överens om en fortsatt tillfällig lösning bokas nästa förhandlingstillfälle in 

med parterna (3 månader senare). Viktigt att FR har tider att ge parterna för att kunna 

fortsätta KoF-arbetet omgående.  

 

➢ Tingsrätten avkunnar ett interimistiskt beslut i enlighet med överenskommelsen. 

Alternativt konstateras endast att parterna är överens om en tillfällig lösning, som 

antecknas i protokollet. Tingsrätten avkunnar även beslut om begäran om fortsatta 

samarbetssamtal enligt FB 6:18 och snabbupplysning enligt FB 6:20, som ska 

redovisas muntligt vid nästa förhandling. 

 

➢ I protokollet redovisas förutom det interimistiska beslutet och parternas 

överenskommelser uppdragen till parterna och FR (ev. fortsatta samarbetssamtal, 

kompletterande snabbupplysningar). 

 

 

Förhandling 3 ev. flera 

 

➢ Samma upplägg som förhandling 2. 

 

Avslut 

➢ Genom dom i TR eller avtal på FR. I domen och avtalet redovisas även parternas 

övriga överenskommelser som t.ex. uppföljning av domen/avtalet på FR och hur 

barnet ska informeras om föräldrarnas överenskommelse. 

 

 

Viktigt att tänka på 

➢ TR och FR är tydliga med sina respektive professioner och uppdrag gentemot 

parterna. 

 

➢ Om FR är osäker på om uppgifter, som ska redogöras för muntligt, borde vara 

sekretessbelagda fråga då TR för att göra det möjligt för TR att besluta om stängda 

dörrar efter begäran av någon av parterna. Uppgifter om enskildas personliga eller 

ekonomiska förhållanden kan sekretessbeläggas om det kan antas att den enskilde eller 

någon närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Detta kan avse uppgifter om 

sjukdom eller uppgifter i t.ex. en BUP-utredning. Allt som sägs muntligen eller 

föredras skriftligt är offentligt i domstol, om inte TR har beslutat att förhandlingen ska 

hållas inom stängda dörrar. Det som har sagts eller lämnats in inom stängda dörrar blir 

offentligt när målet avslutas, om inte tingsrätten i beslut eller dom har beslutat att 

sekretessen ska bestå för dessa uppgifter. Det vanligaste är dock att ingen av parterna 

begär stängda dörrar. 


