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SAMMANFATTNING 

Vårdnadskonflikter är ett problem som drabbar flertalet barn, år 2011 berördes cirka 9300 barn 

av föräldrarnas vårdnadstvist och 18900 barn hade föräldrar som deltog i ett samarbetssamtal. 

Konflikter kan påverka barnet negativt genom att ge upphov till lojalitetskonflikter och 

skuldkänslor. Syftet med denna studie var att undersöka hur två arbetssätt för handläggning av 

vårdnadskonflikter “Konflikt & försoning” och ”Koordinator” tillämpas i utvalda delar av södra 

Stockholm samt undersöka hur de arbetar för att tillvarata barnets bästa i processen. För att 

undersöka detta användes en fallstudiedesign som utgick från intervjuer med utövare av 

arbetssätten och observationer av sammanträden i tingsrätten. Arbetssätten analyserades separat 

utifrån the constant comparative method, och i konflikt & försoning framkom tre kategorier; 

rekrytering av föräldrar och val av familjerättssekreterare, struktur under uppbyggnad samt ett 

annat förhållningssätt. Inom koordinator framkom fem kategorier; undanröja konfliktsituationer, 

svårigheter i rekrytering, processen till att nå strukturer för samarbete och överenskommelser, 

sätta gränser, avbryta och avsluta samt vem ska vara koordinator. Konflikt & försoning är ett 

arbetssätt där tingsrätt och familjerätt samverkar under en tingsrättsprocess. I Koordinator arbetar 

en person från socialtjänsten med föräldrarna under en längre tidsperiod. Målet är att föräldrarnas 

fokus ska förändras genom att barnets behov framhävs under hela processen. För att uppnå detta 

är arbetsätten flexibla och kan förändras efter det ärende som handläggs. Arbetssätten är under 

implementering och det finns oklarheter kring roller, ramar och tillämpning. Det är av vikt att 

vidareutveckla de ramar som finns för arbetssätten för att säkerställa att alla ärenden utgår från 

samma grund.  
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ABSTRACT 

In 2011 approximately 18,900 families were involved in municipal dispute resolution because of 

custody disputes. A custody conflict can affect the child negatively by giving rise to conflicts of 

loyalty and guilt. The purpose of this study was to investigate how two methods for the handling 

of custody disputes, "Konflikt & försoning" and "Koordinator" is applied in parts of southern 

Stockholm and also examine how they apply the best interest of the child principle. A case study 

design was used with interviews with practitioners and observations of court meetings and the 

material was analyzed with the constant comparative method. Konflikt & försoning emerged in 

three categories: recruitment of parents and selection of social worker, building a structure, and a 

different approach. Koordinator revealed five categories; eliminate conflicts, difficulties in 

recruitment, the process to make structures for cooperation and agreements, setting limits, 

suspend and close the case, and who should handle the case. In Konflikt & försoning the court 

and social worker collaborate under a court case. In Koordinator a person from the social 

services works with the parents. The aim is to get the parents to focus on the child and not on the 

conflict and make decisions based on the childs needs. The methods are being incorporated and 

there is confusion about roles and frameworks, this can be due to the flexible design which 

allows the methods to change after the matter in hand. It is important to further develop the 

frameworks to ensure that all cases are based on the same foundation. 
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BAKGRUND 

Barnets bästa 

Barnets bästa är ett mångfacetterat begrepp. Synen på barn och barnets bästa är kulturberoende 

och förändras över tid. Traditionellt sett har barnens rättigheter varit underordnade deras 

förmyndare (Eekelaar, 1994). En skiftning från att barn ses som objekt till att se barn som 

subjekt med egna rättigheter och tankar har dock skett under senare tid (Kjorholt, 2002).  

 

Denna studie har valt att se på barnets bästa utifrån barnkonventionen, Sveriges lagar och 

Eekelaars modell om dynamic self-determinism som refererats till i Statens offentliga 

utredningar (SOU 1997:116) och av Socialstyrelsen (2003b).  

Barnkonventionen 

Barnkonventionen uttrycker världssamfundets syn på barns rättigheter. Barnkonventionen har 

fyra grundläggande principer: alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2), barnets 

bästa skall komma i främsta rummet vid alla beslut (artikel 3), alla barn har rätt till liv och 

utveckling (artikel 6), alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

(UNICEF, 2009). Sverige ratificerade barnkonventionen den 21 juni 1990 och har därmed en 

internationell skyldighet att följa konventionen. Barnkonventionen är inte lag i Sverige.  I ett 

SOU betänkande, SOU 1997:116 anges att Sveriges lagstiftning gällande barn är så omfattande 

att en inkorporering av barnkonventionen inte anses nödvändigt. Fokus bör ligga vid en 

genomgång av lagarna för att säkerställa att de överensstämmer med barnkonventionens anda 

och innebörd (SOU 1997:116). En annan poäng är att den innehåller många relativt vaga 

formuleringar vilka är svåra att tolka av en domstol (Eekelaar, 1994). 

 

Artikel 3 (se bilaga 1) kan härledas från tanken om att barn har lika värde som vuxna men även 

att barn är sårbara och är i behov av stöd och skydd. Artikeln statuerar att barnets bästa skall 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (UNICEF, 2009). Detta är unikt 

eftersom det berör alla områden, inte bara familjerättsliga utan alla samhällsområden. Barnet 

sätts i fokus och det är ett nytt tänkande jämfört med tidigare, barnet ses som subjekt inte som ett 

objekt (Piper, 2000).  
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Artikel 12 (se bilaga 1) är indelad i två paragrafer där den första föreskriver barns rätt att fritt 

uttrycka åsikter i frågor som berör dem. Den andra paragrafen föreskriver att barn ska få komma 

till tals i alla frågor som på ett mer personligt plan berör barnet (UNICEF, 2009). Konventionen 

ger ingen åldersgräns för när barnet bedöms kunna uttrycka en åsikt, utan hävdar bara att mycket 

små barn också har åsikter. Betydelsen av barnets åsikter ska ges i förhållande till barnets ålder 

och mognad (SOU 1997:116). 

 

FN-kommittén ger inga kriterier för hur barnets bästa skall bedömas men det har påpekats att 

relationen mellan de grundläggande artiklarna är av vikt och att konventionen skall ses i sin 

helhet. Detta kan tolkas som att vid en bedömning av barnets bästa skall hänsyn tas till icke-

diskriminering samt barnets rätt till utveckling och att komma till tals. Vid bedömningen bör ett 

barnperspektiv innehas och barnets bästa skall komma i främsta rummet (SOU 1997:116). 

Bestämmelsen om barnets bästa är en portalparagraf och detta innebär att hänsyn skall tas till att 

det kan finnas andra betydelsefulla och nödvändiga intressen som konkurrerar med barnets bästa. 

Barnets bästa skall alltså inte enskilt vara utslagsgivande i alla situationer (SOU 1997:116). 

Barnets situation, intressen och behov skall dock alltid beaktas vid beslutsfattande som rör barn.  

Det betyder att två beslut kan fattas, ett beslut om vad som faktiskt är barnets bästa, samt en 

avvägning mot andra intressen. Barnets bästa är ett föränderligt begrepp och kan tolkas olika 

över tid och i olika kulturer och kontexter. Kritik som riktats mot barnkonventionen hävdar att en 

portalparagraf om barnets bästa är olämpligt eftersom vad som är barnets bästa är bundet av 

kulturen och artikel 3 kan då legitimera i princip vilka åtgärder som helst (Alston, 1994; 

Eekelaar, 1994). Annan kritik påtalar att vad som är bäst för barnet är individuellt för det aktuella 

barnet och att ha barnets bästa som riktlinje vid beslutsfattande blir då ohanterligt (Mnookin & 

Szwed, 1983). En del länder har riktat stark kritik mot barnkonventionens artikel 12 om barns 

rätt att komma till tals och har ratificerat konventionen med reservation för artikel 12 (SOU 

1997:116).  

Lagstiftning 

Lagar som berör barnets bästa i Sverige är främst föräldrabalken (FB) och socialtjänstlagen 

(SoL) (SFS 1949:381 FB; SFS 2001:453 SoL). Barns rättigheter finns också med i 

regeringsformen “Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara” (1 kap. 2§ SFS 1974:152. RF). I 
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föräldrabalken 6 kap. 1§ samt 2§ står det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet samt god 

uppfostran, detta är vårdnadsgivarens ansvar. Den statuerar även att barnets bästa skall vara 

avgörande vid alla beslut om umgänge, vårdnad och boende. Särskild hänsyn skall tas om det 

finns en risk att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp, om det finns en 

risk att barnet olovligt förs bort, hålls kvar eller far illa, samt vid barnets behov av en god kontakt 

med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § SFS 1949:381 FB). Detta betyder att barnets bästa går före 

alla andra intressen. Föräldrars behov av kontakt med barnet eller rättvisa mellan föräldrarna är 

alltså av underordnad betydelse (SOU 1997:116). Att barnets bästa skall vara avgörande gäller 

vid beslut av domstol likaväl som vid beslut av socialnämnd gällande att godkänna/ inte 

godkänna avtal som föräldrar träffat (Proposition 2005/06:99). Barnets bästa förekommer också i 

21 kap FB om verkställighet av domar eller beslut om vårdnad eller umgänge, vid verkställighet 

skall barnets bästa komma i främsta rummet. I SoL 2 kap 2§ står att vid åtgärder som rör barn 

ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande (SFS 2001:453 SoL). 

 

I Sverige finns det inget förtydligande om hur barnets bästa skall bedömas med det finns i andra 

europeiska länder. I Norge finns det lagstiftning som instruerar beslutsfattare att särskild hänsyn 

skall tas till vissa värden. Dessa värden är; stabilitet i vården om barnet, den biologiska principen 

att barnet ska växa upp med sina biologiska föräldrar och barnets åsikt skall höras och vara 

betydelsefull i bedömningen om barnets bästa. I Storbritannien finns en annan form som baseras 

på att beslutsfattare genom lagstiftning får instruktioner om vad som bör bedömas men 

bedömningen om effekterna ges beslutsfattarna (Skivenes, 2010). Det som kan användas som 

vägledande i Sveriges lag är 6 kap 1 § ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling” (SOU 1997:116). Sveriges lagtext ger inte någon 

heltäckande beskrivning av barnets bästa utan anger ramarna för vad som kan anses vara barnets 

bästa. Barnets bästa skall utgå från det individuella barnet och allt som berör barnets 

välbefinnande måste beaktas (SOU 1997:116).  

Eekelaars modell- dynamic self-determinism 

John Eekelaar (1994) hävdar att det finns två sätt att avgöra vad som är barnets bästa. Det första 

är att beslutsfattare gör en bedömning efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Det andra är att 
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barnet ges utrymme att uttrycka sin åsikt om hans eller hennes bästa, detta kallas dynamic self-

determinism (Eekelaar, 1994). Eekelaar menar att det bästa underlaget för en bedömning fås 

genom att sätten kombineras. Barnets bästa måste utgå från det enskilda barnet och dennes 

livssituation. Barnets bästa blir då en dynamisk process eftersom barn växer och utvecklas. Det 

slutgiltiga beslutsfattandet ska inte läggas på barnet men barnet skall få utrymme att vara med 

och bestämma. Olika utfall skall visas för barnet för att öka dess förmåga att vara med och 

bestämma. För en korrekt bedömning krävs att barnet vistas i en relativt trygg miljö och inte 

påverkas för mycket av en enskild vuxen (Eekelaar, 1994). Detta sätt att bedöma förespråkas i 

betänkandet Barnets bästa i främsta rummet: FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas 

i Sverige (SOU 1997:116).  

Reflektioner kring barnets bästa 

Barnkonventionen uttrycker världssamfundets syn på barn och ungdomar och kan ses som ett 

samhälligt barnperspektiv. Att ha ett barnperspektiv betyder att se beslutsalternativ ur barns 

synvinkel. Barnet skall sättas i fokus och ses som expert på dess egen situation. Detta kräver en 

undersökning av hur barnet uppfattar och upplever situationen. Det räcker inte att en vuxen gör 

någonting som denna uppfattar vara barnets bästa. Barnperspektivet innebär att se barnet, lyssna 

till barnet, sträva efter att förstå det och respektera dess rättigheter och uppfattning för att sedan 

vidta åtgärder som bedöms vara till barnets bästa. Eftersom barnets bästa skall beaktas i alla 

beslut som rör barn måste ett barnperspektiv antas vid beslutsfattande som rör barn (SOU 

1997:116). Trots detta tolkas barnets bästa ofta utifrån föräldrarnas perspektiv och intressen och 

inte barnets bästa (Skivenes, 2010; Eekelaar, 1994; Piper 2000; Mantle, Moules, Johnson, Leslie, 

Parson, & Shaffer, 2007). Principen om barnets bästa utgår från två tankemönster, 

konsekvenserna som antas komma av ett beslut är att föredra framför konsekvenser av ett annat 

beslut. Vilka konsekvenser som antas komma bygger på beslutsfattarens erfarenheter, det är 

därför problematiskt att göra objektiva bedömningar (Eekelaar, 1994).  

 

I en studie av Skivenes som undersöker hur rätten bedömer barnets bästa konstateras att ett 

vuxenperspektiv innehas i ett flertal fall samt att barnets intresse och situation kom i andra hand. 

Argumenten som användes av rätten var bristfälligt uppbackade och en variation i bedömningen 

kunde ses mellan olika fall (Skivenes, 2010). Argumenten var inte rationella utan byggde i hög 

grad på domarnas subjektiva preferenser. Subjektiva preferenser bygger på de rådande 
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antagandena i samhället. Dessa antaganden är så väl inbyggda i samhället att de inte reflekteras 

över och tas för givet. Antaganden såsom att barnet framför allt behöver två föräldrar och att 

dessa ska en kontakt med barnet eller att barn skadas av att uttrycka åsikter. Validiteten i sådana 

antaganden kan ifrågasättas, speciellt när de dras från att vara generella till att bli individuella. 

Speciell kritik har getts till domstolar och deras kunskap om barn och barns bästa (Piper, 2000).  

 

Den kritik som ges mot barns rätt till inflytande och bestämmande är att barn påverkas av vuxna 

i omgivningen och att barn inte är kapabla att bedöma dess eget bästa, speciellt inte när 

föräldrarna har svåra konflikter (Weir, 2011). Det har gjorts ett flertal kvalitativa studier med 

barn som under barndomen blivit utsatta för en bedömning av deras bästa, i vårdnad, boende och 

umgänges frågor. Dessa barn ger uttryck för ett missnöje över att inte ha blivit tillfrågade om 

deras åsikt eller att deras åsikt inte togs med i bedömningen (James & James, 1999; Darlington, 

2006). Darlingtons studie visade att barnen ville ha information om vad som hände och få 

chansen att uttrycka sin åsikt i en trygg miljö (Darlington, 2006).  

Separationer och konflikter 

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) var 41277 barn vilket är 2.9 % av alla barn i Sverige under 

2011 med om en separation mellan föräldrarna (SCB, 2013). 18900 barn hade föräldrar som 

deltog i ett samarbetssamtal för att bli eniga i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge i 

samband med en separation. 9300 av dessa ledde till umgänges-, vårdnads-, eller 

boendeutredningar (Socialstyrelsen, 2012).  

 

En konflikt kan vara väldigt varierande, det kan röra sig om en verbal dispyt eller fysiskt våld. Ju 

allvarligare konflikter med hög intensitet och våld desto högre negativ påverkan på barnet kan 

ses (Grych & Fincham, 1993). Det som i USA kallas high-conflict divorce karakteriseras av 

följande faktorer: svårlösta tvister, pågående konflikter om föräldraskap, fientlighet, hot och 

intermittent våld (Johnston, 1994). Anderson et al (2011) har gett en definition som utgår från 

två centrala delar som beskriver känslomässiga, interpersonella karaktärsdrag hos par med svåra 

konflikter. Den första delen är genomgripande negativa utbyten, denna karakteriseras av att 

relationen genomsyras av konflikter, aggression, negativa tillskrivningar samt att konflikten drivs 

av försvar och att motverka attacker. Den andra delen är fientlig, osäker emotionell miljö, denna 

kännetecknas av en stark negativ påverkan, brist på säkerhet, ömsesidig misstro och 
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känslomässig reaktivitet (Anderson, Anderson, Palmer, Mutchler & Baker, 2011). 

 

Barn är beroende av en trygg kontakt till vårdnadshavarna, vilka oftast utgörs av föräldrarna. 

Barn behöver veta att föräldrarna älskar dem och känna en stolthet över föräldrarna. För att 

barnet skall få tillgång till en trygg kontakt med båda föräldrarna behöver dessa samarbeta. Om 

föräldrarna ligger i strid med varandra påverkas barnets trygghet. Lojalitetskonflikter, att barnet 

får skuldkänslor eller känner sig sviken eller att barnet får en budbärarroll mellan föräldrarna är 

möjliga scenarion vid vårdnadskonflikter. Det kan det gå så långt att en förälder försöker vända 

barnet mot den andra föräldern, så kallad triangulering (Grych & Fincham, 1993). Skuldkänslor 

kan uppkomma då barnet känner skuld för föräldrarnas separation och barn kan uppfatta det som 

ett svek mot en förälder att tycka om den andre föräldern. Det påverkar barnets förmåga att 

uttrycka egna uppfattningar. Att barnet känner skuldkänslor har visats vara vanligare i konflikter 

som är relaterade till barnet (Grych & Fincham, 1993). Om barnet får en budbärarroll mellan 

föräldrar som inte vill kommunicera försätts barnet i en situation där den får ta ansvar för sådant 

som ligger utanför dennes förmåga (Grych & Fincham, 1990). Direkta effekter av konflikter är 

känslomässigt lidande med stress, oro, skuld och aggression (Davies & Cummings, 1992). Dessa 

kan på sikt leda till psykosomatiska problem (Davies & Cummings, 1992) sämre emotionellt 

välbefinnande (Jekielek, 1998; Mazur, Wolchik, & Sandler, 1992), beteende problem (Morrison 

& Coiro, 1999; Johnston, 1994), missanpassning (Grych & Fincham, 1990), aggressivitet 

(Johnston, 1994) och sämre social kompetens (Johnston, 1994). Konsekvenserna måste bedömas 

utifrån det enskilda barnet då alla barn har olika erfarenheter, personlighet, sårbarhet, 

föräldraanknytning och föräldrarnas förmågor skiljer. Det betyder att barn påverkas olika av 

föräldrarnas vårdnadskonflikter. Grych och Fincham (1993) hävdar att de negativa följderna hos 

barnet av en föräldrakonflikt är beroende av barnets bedömning av konflikten. Denna bedömning 

baseras på den karaktär konflikten har och kontextuella faktorer såsom klimatet i familjen och 

umgängeskretsen (Grych & Fincham, 1993). 

 

En separation är en stressande situation där det normala förändras och alla parter måste anpassas 

till en ny vardag (Amato, 2001). I samband med en separation så minskar föräldrarnas kontroll 

över varandra. Detta kan leda till en minskad tillit mellan föräldrarna. En av riskerna med svåra 

konflikter mellan föräldrar är att föräldrarnas uppmärksamhet och energi läggs på konflikten 
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vilket leder till ett försämrat föräldraskap (Grych & Fincham, 1993). Konflikter kan även skapa 

osäkerhet och ångest hos föräldrar som leder till ett försämrat föräldraskap (Pruett  

Willimans, Insabella & Little, 2003). Hälsoproblem tillföljd av vårdnadskonflikter har visats 

även hos föräldrar i form av mental ohälsa, depression och sämre psykiskt välbefinnande (Saini 

& Birnbaum, 2007). 

 

I de fall föräldrarna har hamnat i en konflikt har det visats att chansen att föräldrarna kan lösa 

denna utan hjälp är liten (Johnston, 1994). Morrison och Coiro (1999) visar att barn vars 

föräldrar har svåra konflikter mår sämre om föräldrarna inte skiljer sig, men de mår också sämre 

om föräldrarna skiljer sig jämfört med barn vars föräldrar skilt sig utan konflikt (Morrison & 

Coiro, 1999). Även Jekielek visar att det är bättre för barns välbefinnande om föräldrar med 

svåra konflikter separerar än om de fortsätter tillsammans (Jekielek, 1998). 

 

Ordinarie handläggning kring vårdnadskonflikter 

När ett mål om vårdnad, boende och umgänge inkommer till tingsrätten ska socialnämnden ges 

tillfälle att lämna upplysningar, om det finns information om familjen är nämnden skyldiga att 

lämna den till tingsrätten (6 kap 19 §, SFS 2001:453 SoL). Dessa kallas för snabbupplysningar.  

  

En metod för arbete med konfliktfyllda familjeseparationer är samarbetsamtal som finns reglerat 

i 5 kap 3§ SoL (SFS 2001:453). Det finns frivilliga samarbetssamtal och samarbetssamtal på 

uppdrag av tingsrätten. Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal vars syfte är att hjälpa 

föräldrar att göra överenskommelser kring barnet och förbättra föräldrarnas förmåga att 

samarbeta. Fokus ligger vid föräldraskapet och barnets situation. Samtalsledaren kan välja att 

prata med barnet om det anses väsentligt. En enhetlig metod för samarbetssamtal finns inte utan 

de olika enheterna utvecklar egna metoder och synsätt för arbetet. Samarbetssamtalen bör dock 

ha en tydlig struktur och utgå från barnets kontakt med båda föräldrar och hur denna ska 

säkerställas, barnets övriga behov, framtiden och föräldrarnas samarbetsförmåga 

(Socialstyrelsen, 2003a). En granskning av samarbetssamtal visar att samtalen vanligtvis är 

framåtblickande och knappt någon tid ägnas åt historien (Hydén & Hydén, 2002). 

Samarbetssamtalen kan leda till att ett avtal görs mellan föräldrarna men det är inte ett krav. De 

kan istället leda till en muntlig överenskommelse (Socialstyrelsen, 2003a). 
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Ansvaret för samarbetssamtalen ligger hos kommunen och begärs av föräldrar eller initieras av 

domstol (Socialstyrelsen, 2003a). Om föräldrarna inte kommit överens under samarbetssamtalen 

har domstolen ett ansvar för att undersöka om det finns förutsättningar för andra 

samförståndslösningar eller förlikning. Om samförståndslösning inom domstolen misslyckas och 

om föräldrarna samtycker kan medling användas. En medlare får då i uppdrag att försöka få 

föräldrarna till en samförståndslösning. Domstolen sätter ramar för hur uppdraget skall utföras 

och medlaren arbetar aktivt med att hålla barnets bästa i fokus (Socialstyrelsen, 2012). Om ingen 

lösning nås så vidtas en vårdnads-, umgänges-, eller boendeutredning (Socialstyrelsen, 2012). 

Om domstolen anger att det behövs en sådan utredning fastställs riktlinjer och familjerätten 

bestämmer hur den skall utföras och ansvarar för utförandet. Syftet med en sådan utredning är att 

ge domstolen underlag för beslutsfattande (Socialstyrelsen, 2012). När utredningen inhämtats av 

tingsrätt går målet upp till huvudförhandling och tingsrätten avgör målet. Socialtjänsten kan 

också hjälpa föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge (5 kap 3 §, SFS 

2001:453 SoL). 

 

Konflikt & försoning 

Konflikt & försoning är en medlingsmetod som är föreskriven i norsk lagstiftning sedan 2004. 

Arbetssättet kommer ursprungligen från USA, men det arbetssätt som åsyftas i denna studie är 

den norska varianten som utvecklats av Knut Rønbeck och Arne Bjerring-Hansen vid Indre Follo 

tingsrätt. Det finns lokala skillnader i hur arbetssättet används och här följer en beskrivning av 

arbetssättet utifrån Rønbeck. Arbetssättet tillämpas inom tingsrätten i samarbete med en 

barnpsykolog och syftar till att öka föräldrarnas kompetens och samarbetsförmåga för att 

reducera föräldrarnas konfliktmöjligheter och öka samarbetet i frågor kring barnet. Målet är att få 

till stånd en varaktig samförståndslösning om vårdnad, boende och umgänge (Rønbeck, 2008). 

Istället för att ha en kort sakframställning innan huvudförhandlingen som är vanligt i Norge så 

används flera möten till detta och målet är att ingen huvudförhandling skall behövas utan en 

samförståndslösning kommer till innan dess.  Med vid dessa möten är föräldrarna, deras 

advokater, domare samt sakkunnig. Den sakkunniga är utbildad barnpsykolog och finns med för 

att ge information och råd till föräldrarna så att de får en större förståelse för och insikt i vad som 

är barnets bästa. Fokus under processen ligger vid att gå från en konflikt och konkurrens till att 
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föräldrarna har ett gemensamt problem som kan lösas. En viktig del i detta blir att sätta ramar 

som begränsar föräldrarnas möjligheter att anklaga varandra. Arbetssättet är lösningsorienterat 

och inriktat på framtiden (Rønbeck, 2006). 

 

Processen börjar med att föräldrarna blir kallade till ett första möte och inför detta får de en 

DVD-film med ett fiktivt ärende som handläggs i enighet med metoden för att visa 

arbetsprocessen. I samband med det första mötet träffas domare och sakkunnig för ett förmöte 

och dryftar tankar kring ärendet och mötets upplägg. Mötet sker sedan i ett samtalsrum och i 

mitten sitter domare och sakkunnig sedan sitter föräldrarna på varsin sida med respektive ombud. 

Under det första mötet som varar en hel dag redogör domaren för arbetssättet. Advokaterna får 

femton minuter att redogöra för huvuddragen i konflikten och sedan får föräldrarna trettio 

minuter för att ge sin version, beskriva barnet och deras styrkor som föräldrar. Denna inriktning 

på föräldraskap leder till reflektioner kring barnets situation (Rønbeck, 2008). Genom hela 

processen letas det efter möjligheter för föräldrarna att ge varandra bekräftelse eftersom 

kränkningar tömmer människan på empati och lätt får den att handla irrationellt. Sedan börjar 

problemlösningen genom att domare, sakkunnig och advokater har ett möte. Där summerar den 

sakkunniga sin förståelse av ämnet och möjliga lösningar som arbetet kan sträva mot. 

Advokaterna tar med detta till respektive förälder under ett lunchuppehåll. Efter lunch möts alla i 

rättssalen och diskuterar det fortsatta arbetet och möjliga lösningar. Fokus ligger vid att minska 

konflikterna och inte att bedöma och ta ställning för föräldrarna, som fokus ofta är i en domstol. 

Lösningarna som framkommit får föräldrarna sedan prova fram till nästa möte någon månad 

fram i tiden. En bra lösning är en lösning som är fördelaktig för barnet och innehåller bägge 

föräldrars perspektiv. Överenskommelserna skrivs ned och skickas till alla deltagare och dessa 

gäller interimistiskt till nästa möte (Rønbeck, 2008). 

 

Den sakkunnige får sedan ett uppdrag till nästa möte. Uppdraget utgår från att hitta fungerande 

lösningar och att inhämta information om familjen och barnet. För att göra detta kan den 

sakkunniga träffa föräldrarna enskilt eller tillsammans och även prata med barnet. Information 

kan också inhämtas från skola, förskola och andra enheter. Vid nästa möte, tre månader senare 

berättar den sakkunnige vad som framkommit och lösningar diskuteras och omvärderas eller 

utvecklas om de har visats problematiska. Det är en process att testa och hitta hållbara lösningar. 
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Det hålls vanligen ett till tre möten med föräldrarna innan de når en samförståndslösning eller 

går vidare till rättegång. Att Konflikt & försoning leder till antingen en samförståndslösning eller 

en dom tros kunna öka föräldrarnas följsamhet med arbetssättet och besluten. Arbetssättet bygger 

till stor del på den auktoritet som domstolen ger (Rønbeck, 2008). Konflikter som kan hanteras 

med detta arbetssätt kan se väldigt olika ut eftersom det är olika människor som äger problemen. 

Det gemensamma är dock att de skall handla om konflikter angående barnomsorg och barnens 

liv med två föräldrar som inte är sammanboende (Rønbeck, 2006).   

 

Den sakkunnige har dubbla roller, både som rådgivare och vägledare för föräldrarna och som 

rådgivare för domaren. Föräldrarna får råd och vägledning för att öka deras förståelse för och 

insikt i vad som är barnets bästa. Rådgivning för domaren innebär att inneha ett barnperspektiv 

under processen. Den sakkunniges uppdrag är att vara med under mötena och bidra till att 

klargöra ärendet, hålla barnfokus samt bidra med lösningsfokuserad förhandling. 

Advokaternas roll är att bistå sin klient med arbetet att uppnå barnets bästa. Advokaterna har en 

bra position för att se om möjliga lösningsförslag kommer att fungera och kan motivera klienten. 

Domarens roll är att vara ordförande, att underlätta processen utan att vara partisk. Domaren har 

också rätt att fatta beslut om inte föräldrarna kommer överens (Rønbeck, 2008).    

 

En norsk utvärdering visar att 80 % av ärendena inte går vidare till huvudförhandling utan leder 

till en samförståndslösning (Rønbeck, 2008). En annan rikstäckande utvärdering i Norge visade 

en ökning av samförståndslösningar med 13 %, från 53 % till 66 %. Den visade också att 

föräldrarna i högre grad upplevde att de fått en lösning på problemen och att föräldrarna 

uppfattade att arbetssättet varit till nytta. Flertalet föräldrar uppgav dock att de kommit till en 

lösning under påtryckning och att konflikten inte minskat. Domarna, sakkunniga och advokater 

hävdade att arbetssättet var funktionellt och till det bättre för barn och föräldrar. Konflikt & 

försoning minskade även arbetstiden till drygt hälften jämfört med tidigare arbetssätt (Koch, 

2008)  

 

Koordinator 

Koordinator är ett välbeprövat arbetssätt i USA och har funnits där sedan 1990-talet. Koordinator 

är en process för konfliktlösning för separerade föräldrar som har djupa konflikter eller ligger i 
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rättstvist. Arbetssättet tillsätts av domstol eller genom överenskommelse mellan föräldrarna. 

Huvudprincipen i Koordinator är att barnets bästa är i fokus under hela processen (AFCC, 2005). 

Arbetssättet är designat för att hjälpa föräldrar att implementera och följa rättsbeslut eller 

föräldraplaner, att hjälpa föräldrarna ingå överenskommelser om barnet grundat på dess 

utvecklingsgrad och behov, reducera konflikter mellan föräldrarna och försvaga mönstret av 

onödiga tvister om barnrelaterade frågor (AFCC, 2005). Koordinatorn kan exempelvis hjälpa 

familjen med att klargöra föräldraplanen kring hämtning och lämning av barn, 

uppfostringsfrågor, oenigheter om barnens saker, skolfrågor, aktiviteter, kommunikation mellan 

föräldrarna, och hälsovård (Coates, Deutsch, Starnes, Sullivan & Sydlik, 2004). Grunden är att 

det finns någon form av plan för vad som skall göras, exempelvis en föräldraplan, hur denna är 

utformad skiljer sig väsentligt åt (Coates et al, 2004). Koordinatorprocessen är tidsbestämd och 

inte konfidentiell utan koordinatorn har ofta kontakt med andra professionella runt familjen, släkt 

och skola (AFCC, 2005). En viktig del i arbetet är att ge struktur till familjen och sätta gränser 

(Coates et al, 2004). En koordinator kan tillsättas om det finns en pågående konflikt om 

implementering av föräldraplanen och föräldrarna går med på att använda en koordinator, rätten 

kan tillsätta en koordinator utan föräldrarnas medgivande men ett medgivande ger bättre resultat 

för familjen (AFCC, 2005). En koordinator passar bra när det finns en långdragen konflikt med 

en bakgrund av rättstvister och misslyckade interventioner, komplexa ärenden och om det finns 

småbarn med snabbt förändrande behov (Coates et al, 2004). 

 

Koordinatorn har ett flertal funktioner och roller; 

Utreda: styrkor och svagheter i föräldraskapet, barnets funktion, konfliktnivå och ursprung, 

granska föräldraplan och andra rapporter. 

Utbilda: om barns utveckling, behov hos barn, kommunikation, barns reaktion på konflikter, 

strategier för samarbete, om en relation baserad på föräldraskap och inte en parrelation, 

konflikthantering och familjefrågor. 

Koordinera: kommunikation med släkt och betydelsefulla andra, kommunikation med skola, 

terapeut, socialen, psykolog och andra instanser runt familjen. 

Konflikthanterare: assistera föräldrarna i att reda ut frågor som berör barnet för att minimera 

konflikter. Hjälpa till med tolkning, implementering och modifiering av föräldraplanen och 

främja kommunikation mellan föräldrarna. Komma med relevanta rekommendationer.   
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Beslutsfattare: när föräldrarna inte kan lösa konflikter även med hjälp av koordinatorn så kan 

koordinatorn i vissa delar i USA fatta beslut i frågan (AFCC, 2005). 

 

Koordinatorns roll är att vara spindeln i nätet runt en familj (Beck, Putterman, Sbarra, & Mehl, 

2008). Rollen som koordinator kräver en blandad kunskap om medling, separation, 

kommunikation, familjesystem, barn, kännedom om lagar och erfarenhet av att arbete med 

konflikter. Koordinatorn ger inga formella psykologiska utvärderingar, test, diagnoser eller 

terapi. Om koordinatorn uppfattar psykiska problem, vanvård, missbruk eller andra problem 

kontaktas rätten eller socialtjänsten (AFCC, 2005). Koordinatorn kan assistera i rätten men har 

inte mandat att ge lagstadgade råd. Den som skall vara koordinator för en familj bör inte ha haft 

någon tidigare kontakt med familjen, såsom terapi eller samarbetssamtal detta för att inte 

sammanblanda de olika rollerna. Alla koordinatorer bör få kontinuerlig träning i 

koordinatorrollen (AFCC, 2005). 

 

I USA har det har visats att där Koordinator har använts har färre ärenden gått vidare till 

domstol. En nedgång av antalet stämningsansökningar som rör barn har visats och även en 

nedgång av stämningsansökningar som berör andra fält har setts (Henry, Fieldstone & Bohac, 

2009). Domare, advokater och koordinatorer i Miami- Dade County, Florida har besvarat att de 

uppfattar att ärendena går fortare, konflikterna minskar, barnen gynnas och att föräldrarna 

uppskattar arbetssättet (Fieldstone, Baker & McHale, 2012). 

 

Projekten “Barn i svåra vårdnadsstrider” och “Nya arbetsformer med barn i svåra 

vårdnadskonflikter” 

Projektet barn i svåra vårdnadsstrider pågick vid barn- och ungdomsenheten vid Hägersten- 

Liljeholmen stadsdelsförvaltning från februari 2008-februari 2011. Projektet hade två syften, det 

första var att utveckla socialtjänstens arbete med barn och föräldrar i svåra vårdnadsstrider med 

avsikten att mildra konflikterna och minska risken för känslo- och beteendemässiga störningar. 

Det andra var att arbetssätten skulle implementeras
1
 i den ordinarie verksamheten vid 

stadsförvaltningarna. Arbetet gjordes i samarbete med Älvsjö och Skärholmens 

stadsdelsförvaltningar (Gabrielsson, 2011). De utförde en litteratursökning efter relevanta 

                                                 
1
 Att införa och sätta i bruk nya idéer (Janlert, 2000) 
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arbetssätt och fann två stycken. Den norska medlingsmetoden Konflikt & försoning samt den 

amerikanska insatsen parenting coordinator (kallad Koordinator). Dessa är vetenskapligt 

förankrade och utvärderade. Under projekttiden handlades 18 ärenden enligt Konflikt & 

försoning och åtta familjer hade insatsen koordinator. FoU Södertörn startade sedan ett projekt 

med namnet Nya arbetsformer med barn i svåra vårdnadskonflikter där arbetssätten spridits till 

ytterligare nio kommuner och två tingsrätter (Gabrielsson, 2011). 

 

Problemformulering 

Grunden till denna studie ligger inom det folkhälsovetenskapliga området. Det är ett 

tvärvetenskapligt område med inriktning på livsvillkor, samhällsstrukturer, levnadsvanor och 

miljöns betydelse för hälsan i en population. Studien är utförd med ett 

folkhälsovetenskapligtperspektiv och inriktades på hur strukturen och tillämpningen av 

arbetssätten påverkade hälsa och välmående för de som berördes. Viktiga delar i strukturen enligt 

detta perspektiv blir delaktighet, jämlikhet och att främja en process som ger individer möjlighet 

att öka kontrollen över dess hälsa.  

 

Arbetssätten Konflikt & försoning samt Koordinator har spridits till nio kommuner och två 

tingsrätter i Södertörn. Det finns inte kartlagt hur arbetssätten, med ursprung från Norge och 

USA tillämpas i en svensk kontext och detta är relevant att undersöka för att underlätta 

spridning, implementering och vidareutveckling av arbetssätten. Arbetssätten har tagits till 

Sverige eftersom de syftar till att tillvara ta barnets bästa och barnets behov i konflikten. Att 

undersöka hur arbetssätten används blir då av vikt för att säkerställa att syftet med arbetssätten 

inte går förlorat.  

 

Syfte 

Studien undersökte hur arbetssätten “Konflikt & försoning” och ”Koordinator” tillämpades i 

Södertörns kommuner och domstolar samt Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning samt 

undersökte hur de arbetade för att tillvarata barnets bästa. 
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METOD 

Design 

Studien är en kvalitativ fallstudie. Fallstudier är ett sätt att studera komplexa enheter med ett 

flertal variabler av betydelse för att förstå företeelsen. Metoden är förankrad i verkliga situationer 

och inriktad på att förstå och beskriva en process (Merriam, 1994). En kvalitativ design kan ge 

en förståelse för sammanhang, en detaljrikedom och djup samt uppfånga komplexitet. En 

kvalitativ metod passar vid analys av karaktärsdrag, kvaliteter och egenskaper. Metoden fångar 

nyanser och variationer (Malterud, 2001). En deskriptiv fallstudie syftar till att ge en detaljerad 

redogörelse av den studerade företeelsen (Merriam, 1994).  

 

Kontext 

Södertörn och Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar 

Benämningen Södertörn förekommer på olika sätt och vilka kommuner som ingår klassas delvis 

olika. I denna studie görs samma bedömning som FoU- Södertörn gör. Enligt denna ingår år 

2012, nio kommuner i Södertörn; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, 

Södertälje, Tyresö och Värmdö (FoU-Södertörn, 2013-03-05). Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö 

och Skärholmens stadsdelsförvaltningar ligger i Stockholms stad och gränsar till Södertörns 

kommunerna. Stockholms stad är en stor kommun och är därför uppdelad i olika 

stadsdelsförvaltningar, dessa ansvarar för exempel vis kommunal förskola, äldreomsorg, individ- 

och familjeomsorg och kulturverksamhet (Stockholms stad - stadsdelsförvaltningar, 2013-03-

25). 

Socialtjänsten  

Socialtjänsten delas traditionellt in i två områden, individ- och familjeomsorg samt vård och 

omsorg om äldre och funktionshindrade. Inom familjeomsorgsområdet finns familjerätten som 

håller i samarbetssamtal, vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, faderskapsärenden, 

medgivande- och adoptionsutredningar, lämnar snabbupplysningar vid tvister och godkänner 

avtal om vårdnad, boende och umgänge. Kommunen ska också erbjuda familjerådgivning och 

stöd till familjer i syfte att bearbeta konflikter i relationer och familjer (Socialstyrelsen, 2003).  
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Arbetssättens placering och implementering inom verksamheterna 

Arbetssättet Konflikt & försoning är ett samarbete mellan tingsrätt och socialtjänst. Inom 

socialtjänsten tillhör arbetssättet familjerättssekreterarnas uppgift. Arbetssättet Koordinator berör 

endast socialtjänsten och kan ligga under olika enheter inom denna. En del kommuner har 

arbetssättet under familjerätten och andra under familjerådgivning och familjebehandling. 

Implementeringen av arbetssätten var under perioden för denna studie i olika skeden i de olika 

kommunerna, stadsdelsförvaltningarna och tingsrätterna. Personer vid alla enheter har fått 

utbildning men vissa enheter har inte använt arbetssätten i det praktiska arbetet.  

Val av vokabulär  

För att underlätta för läsaren och få en stringens i texten så har orden familj och ärende valt ut för 

att tillämpas i denna studie och här ges en definition av dessa ord. Enligt SCB definieras familj 

som ett sammanboende par eller sammanboende personer som registrerat ett förhållande och av 

deras barn (SCB, 2013 begrepp och definitioner). Det finns dock inget bra ord för de personer 

som en gång varit en familj, därför används i denna studie fortfarande ordet familj för dessa. En 

familj som sökt hjälp för en fråga och som handläggs av tingsrätt eller socialtjänst benämns i 

denna studie som ett ärende. I tingsrätten kallas ett ärende för mål men för att få ett begrepp som 

fungerar i både tingrättssammanhang och socialtjänstens sammanhang valdes ärende som 

begrepp i denna studie. 

Urval 

Ett strategiskt urval gjordes utifrån att tio intervjupersoner söktes inom femton olika enheter som 

bestod av kommunernas och stadsdelsförvaltningarnas socialaenheter samt tre tingsrätter. 

Informanterna var verksamma i Södertörns kommuner samt Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och 

Skärholmens stadsdelsförvaltningar, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt och Nacka 

tingsrätt. Informanterna arbetade som familjebehandlare (3), familjerättssekreterare (4) samt 

rådman
2
 (2).  

 

Rekrytering av deltagare skedde parallellt med datainsamlingen och pågick aktivt från den 7e 

mars tills den 2a april. Endast fyra intervjupersoner som arbetat med koordinator identifierades, 

den 2a april togs beslut om att på grund av tidsbrist avsluta rekryteringen av intervjupersoner. 

Samtliga intervjupersoner som samtyckte till medverkan deltog i studien. Inklusionskriterier var 

                                                 
2
 juridiskt utbildad domare vid tingsrätt eller förvaltningsrätt (Nationalencyklopedin, 2013) 
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att deltagarna skulle ha använt det aktuella arbetssättet i minst ett ärende. Vid intervju och 

observation av konflikt & försoning skulle ärendet vara benämnt som ett ärende där konflikt & 

försoning använts. Vid koordinator skulle ärendet vara benämnt som ett koordinatorsärende. Det 

lades ingen vikt vid om ärendet avbrutits, varit misslyckat eller lyckat. Exklusionskriterier var 

om inget ärende handlagts enligt arbetssätten. Inklusionskriterierna för observationerna var att 

konflikt & försoning skulle användas under mötet där observationen skedde.   

 

Datainsamlingsmetoder 

I denna kvalitativa fallstudie användes intervjuer och observationer. Intervjuer användes för att 

belysa erfarenheter och tankar samt för att få information om arbetssätten och hur de används 

inom enheterna. Intervjuer är en lämplig metod för att få reda på saker som inte direkt kan 

observeras, i denna studie handlar det om alla delar av arbetssätten och processen (Lincoln & 

Guba, 1984).  

 

En semistrukturerad intervjuguide valdes eftersom viss information skulle inhämtas av samtliga 

intervjupersoner samtidigt som deras syn på och erfarenheter av arbetssättet skulle undersökas 

vilket kräver en mer öppen dialog (Merriam, 1994). Tre semistrukturerade intervjuguider 

konstruerades av författaren till de olika kategorierna av intervjupersoner med frågor om 

arbetsprocessen och erfarenheter av arbetssätten (bilaga 2-4). Intervjuguiderna skapades med 

avstamp i litteratur om arbetssätten och frågorna grupperades i ämneskategorier för att sedan 

placeras i narrativ följd (Gillham, 2008). Processen att skapa intervjuguider har gjorts i enighet 

med Gillham (2008). Intervjuguiden “intervjuguide konflikt & försoning- 

familjerättssekreterare” testades på en kamrat och reviderades sedan. Intervjuguiderna utgår från 

samma grund med inledning, huvudfråga och avslutning och endast ett fåtal frågor skiljer sig åt 

(Gillham, 2008). Huvudfrågan är “kan du berätta om processen i ett fall där konflikt & 

försoning/koordinator används” (bilaga 2-4). Intervjupersonerna fick prata fritt kring denna och 

sedan följde mer konkreta frågor om arbetssätten om dessa inte besvarats inom huvudfrågan 

(Gillham, 2008).  

 

En annan välanvänd metod i fallstudier är observationer som ger en direkt erfarenhet av arbetet 

på plats (Merriam, 1994). Observationerna skedde vid sammanträden i tingsrätten där 
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arbetssättet Konflikt & försoning tillämpades. Fokus låg på hur respektive profession gick 

tillväga, vad som togs upp, vad rådmannens roll respektive familjerättssekreterarens roll var och 

vad som bestämdes. Föräldrarnas åsikter, beskrivningar av barnet och tankar rörande barnet eller 

ex-partner inkluderas inte då det var arbetssättet och de professionellas åsikter kring det som 

undersöktes. Vid observationen skrevs fältanteckningar som utgick från de områden som fokus 

för observationerna var. Det antecknades vad rådman och familjerättssekreterare sa och gjorde 

och samspelet mellan dessa, även samspelet mellan föräldrar och rådman respektive 

familjerättssekreterare antecknades. Vilka insatser som familjerättssekreteraren gjort med 

familjen, fler planerade insatser och familjerättssekreterarens tankar kring detta antecknades. 

Fältanteckningarna innehöll både ordagranna återgivningar och till viss del tolkningar baserade 

på gester, tonfall och vad som sades. Att använda både observationer och intervjuer gör att 

validiteten höjs då arbetssättet belyses från två perspektiv (Merriam, 1994). 

 

Tillvägagångssätt 

Rekryteringen av intervjupersoner gick genom projektgruppen för projektet Nya arbetsformer för 

barn i svåra vårdnadsstrider. Projektgruppen bestod av chefer för de olika familjerätterna (13), 

rådmän (4) samt representanter från FoU- Södertörn (3). Den första kontakten etablerades under 

ett projektmöte den 18/2- 2013. Efter mötet skickades ett informationsbrev ut till chefer (bilaga 

4) och rådmän (bilaga 5) med en beskrivning om studien och information om att vidarebefordra 

informationsbrevet och informera berörda personer på enheterna om studien. Påminnelser om 

studien delades ut vid nästa projektmöte den 18/3- 2013 samt skickades ut till chefer och domare 

via e-post. Sex personer besvarade förfrågan om deltagande som ingick i informationsbrevet. En 

av dessa uppfyllde inte inklusionskriterierna. Efter rekommendationer från projektgruppen 

kontaktades fyra individer av författaren via e-post och samtliga tackade ja till medverkan. 

Observationerna organiserades genom att två av domarna skickade dokument med tider för 

möten där Konflikt & försoning skulle användas.   

 

Figur 1. Schematisk skiss över datainsamling 
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Fem intervjuer har genomförts om Konflikt & försoning och fyra intervjuer utfördes kring 

Koordinator, studien består totalt av nio intervjuer. För att undersöka arbetssättet Konflikt & 

försoning hölls tre intervjuer med familjerättssekreterare, varav en intervju blev en gruppintervju 

med två intervjupersoner efter deras önskan samt två intervjuer med rådmän som handlagt ett 

ärende enligt arbetssättet. Vid granskning av Koordinator hölls fyra intervjuer med 

koordinatorer.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studien och inhämtande av samtycke till 

deltagande, ljudupptagning och att bli citerad i studien. Informanterna blev också informerade 

om att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Om någonting var oklart under intervjun 

ombads om ett förtydligande och om samtalet flöt iväg från syftet styrdes det tillbaka. 

Intervjuerna utfördes på en plats som passade intervjupersonerna. Det var på arbetsplatsen (8), 

hemma hos intervjupersonen (1). Intervjuerna spelades in på band och tog mellan 45 och 103 

minuter med ett genomsnitt på 75 minuter. Observationerna skedde i mötesrum på Södertörns 

tingsrätt samt Nacka tingsrätt och tog cirka två timmar vardera. Båda observation var av det 

andra mötet där Konflikt & försoning används och det skiljer sig från det första mötet. 

Vårdnadskonflikter och barnets bästa- 
arbetssätten "konflikt & försoning" och 

"koordinator"  

Konflikt & försoning 

Intervjuer (5): 

- Rådmän (2) 

- Familjerättssekreterare (3) 

 

Observationer (2)  

av sammanträden 
där konflikt och 
försoning används 

Koordinator 

Intervjuer (4): 

-Koordinatorer (4) 
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Närvarande var rådman, familjerättssekreterare, föräldrarna, föräldrarnas ombud
3
, observatören 

samt en tolk som deltog vid en observation. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelas in på band och transkriberas ordagrant. Under observationerna skrevs 

fältanteckningar. Dessa renskrevs så fort som möjligt efter observationen. Anteckningarna skrevs 

över till ett dokument på datorn där förkortningar togs bort och stödord omgjordes till hela 

meningar.  

 

Analysen i en fallstudie sker under hela arbetsprocessen. I kvalitativa fallstudier sker 

datainsamling och analys parallellt. Utan en ständig analys finns risken att det i slutfasen inte har 

tillkommit någon ny information eller tillräcklig information för att besvara frågeställningen 

(Merriam, 1994). Det är samspelet mellan analysen och datainsamlingen som karakteriserar en 

kvalitativ fallstudiemetod (Merriam, 1994). Varje intervju och observation har utvecklats av vad 

som framgått i den föregående. Denna kunskap ledde till att frågorna utvecklades, fördjupning 

skedde inom vissa delar som visades mer intressanta och tankar prövades på vissa 

nyckelinformanter för att fylla ut kunskapsluckor. När datainsamlingen avslutades började 

intensivanalysen (Merriam, 1994). Då sammanställdes allt insamlat material i en falljournal som 

används för att strukturera informationen till en mer enhetlig form (Merriam, 1994). 

Falljournalen bestod av de transkriberade intervjuerna samt de renskrivna fältanteckningarna och 

blev på sammanlagt 183 sidor. I falljournalen redigerades informationen, upprepad information 

togs bort, liknande aspekter sattes i följd och journalen organiserades efter de olika arbetssätten. 

Falljournalen fick på så sätt två delar, en om Konflikt & försoning och en del om Koordinator, 

dessa analyserades separat. 

 

I en kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats kan en analys som utgår från en jämförande 

kategorisering användas (Lincoln & Guba, 1985). I denna studie skedde kategoriseringen utifrån 

Merriam (1994) som bygger analysmetoden på the constant comparative method som den 

framställs av Lincoln & Guba (1985). När falljournalen sammanställts och ordnats tematiskt 

lästes den igenom ett par gånger från början till slut. Under tiden infogades kommentarer i 

                                                 
3
 Ombuden är de som företräder föräldrarna, vanligen advokater 
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marginalen och dessa blev sedan ett stöd i utvecklandet av informationsenheter. En 

informationsenhet är en del, ett stycke, en mening av falljournalen som innehåller relevant 

information för att besvara syftet. Informationsenheten ska uppfylla två kriterier. Det första är att 

visa på relevant information för studiens syfte. Det andra är att enheten ska vara ömsesidigt 

uteslutande vilket betyder att ingen enhet skall kunna placeras i flera kategorier (Merriam, 1994). 

Informationsenheterna färgkodades sedan efter intervjuperson. För att utarbeta kategorier 

användes Lincoln och Gubas (1985) kortregistreringssystem vilket rekommenderas av Merriam. 

Detta system innebär att alla informationsenheter skrevs ner på separata kort och sedan togs det 

första kortet ur högen och lades i en ny hög. Nästa kort togs och om innehållet på detta kort hade 

en liknande essens som det tidigare kortet lades det i samma hög annars skapas en ny hög. Denna 

process fortsatte tills alla kort var slut (Lincoln & Guba, 1985). När kategorier börjat ta form 

gjordes ett memo där det formulerades egenskaper hos kategorierna och inklusionsregler för 

respektive kategori. Sedan fortsatte arbetet med de resterande korten och ett nytt memo 

skapades. När alla kort var utplacerade i en hög granskades högarna separat för överlappning och 

ömsesidigt uteslutande (Lincoln & Guba, 1985). Inom de olika högarna upprepades systemet 

med att lägga informationsenheterna i högar för att bilda underkategorier.  Underkategorierna 

utvecklades vidare under skrivprocessen. Citat plockades ut för att belysa resultatet. Dessa 

skickades till intervjupersonerna för godkännande och intervjupersonerna fick också möjlighet 

att korrigera i citaten.    

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien utgick från de fyra huvudkrav som ställs på forskning; nyttjandekravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 

kvalitativa studier tillkommer också forskarens roll som en viktig etisk fråga (Gillham, 2008). 

Det är inte etiskt försvarbart att producera kunskap till ingen nytta. Resultatet av denna studie 

lämnades till styrgruppen för projektet Nya arbetsformer med barn i svåra vårdnadskonflikter 

som arbetar med implementering och spridning av arbetssätten. Ett informationsbrev (se bilaga 

5-6) skickades ut till deltagarna samt deras överordnade för att informera om studien samt 

inhämta samtycke till deltagande. Vid intervjutillfälle och observationstillfälle upprepades sedan 

informationen muntligt. Det fanns endast ett fåtal individer på respektive arbetsplats som 

arbetade med arbetssätten vilket gör att det finns en risk att arbetskamrater kan urskilja 
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uppgiftslämnarna ur arbetet. För att motverka detta förändrades identifierande drag och citat 

framförs utan någon hänvisning till intervjuperson. Detta påverkar dock den intersubjektiva 

kontrollen och möjligheten till upprepning av studien (Gillham, 2008). Deltagarnas 

konfidentialitet sågs dock som överordnad reproducerbarheten. Vid få observationer blir 

konfidentialiteten lidande och detta poängteras för deltagarna i informationsbrevet. 

Konsekvenser av deltagande i studien var att tid togs från de vanliga arbetsuppgifterna. 

RESULTAT 

Kategorier 

Arbetssätten analyserades separat och tre kategorier bildades inom Konflikt & försoning och fem 

kategorier skapades i Koordinator, se tabeller nedan. 

Tabell 1, Konflikt & försoning 

Kategori Underkategori 

 

Rekrytering av föräldrar och val av 

familjerättssekreterare 

Initiativ till handläggning enligt Konflikt & försoning 

Kriterier för arbetet 

Val av familjerättssekreterare  

 

Struktur under uppbyggnad Ramar för arbetet 

Oklarheter i arbetet innan sammanträdet 

Oklarheter i arbetet under sammanträdet 

Oklarheter i arbetet mellan sammanträdena 

Lösa ramar och olika tillämpning ger olika innehåll 

 

Ett annat förhållningssätt Rådmannen leder processen framåt  

Familjerättssekreterarens flyttar fokus och framhäver barnet 

Föräldrarna – de löser konflikten 

Barnets del i processen 

En annorlunda roll för ombudet  

Processen ges tid och resurser 

 

 

Tabell 2, Koordinator 

Kategori 

 

Underkategori 

Undanröja konfliktsituationer Bygga strukturer för samarbete 
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Göra överenskommelser 

 

Svårigheter i rekrytering Oenigheter kring inklusionskriterierna 

Komma i kontakt med en koordinator och ge medgivande till 

handläggning 

 

Processen till att nå strukturer för 

samarbete och överenskommelser 

 

Uppstarten- central för att bygga förtroende 

Utbilda och samtala för att förändra föräldrars fokus 

Samtal med barn 

Inhämta information och ta hjälp av andra insatser 

 

Sätta gränser, avbryta och avsluta Skriva rekommendationer 

Ingen akutinsats 

Avbryta, avsluta och följa upp insatsen 

 

Vem ska vara koordinator? Arbetar olika 

 

 

 

 

Kategorier Konflikt & försoning      

Rekrytering av föräldrar och val av familjerättssekreterare 

Initiativ till handläggning enligt Konflikt & försoning 

Arbetssättet bygger på att det finns en stämningsansökan och en tvist om vårdnad, boende eller 

umgänge i tingsrätten. Hur föräldrar sedan rekryteras in i insatsen skiljer sig åt mellan de olika 

tingsrätterna men också inom tingsrätterna. Initiativet till att erbjuda föräldrar arbetssättet kan 

komma både från tingsrätt och familjerätt. Vilken av dem som initiativet oftast kommer ifrån 

beror på vilken tingsrätt som berörs. Det kan också vara en förälder som kommer med initiativet 

till handläggningen, det har dock inte skett i praktiken än. Tingsrätten kan vid en vårdnadstvist 

begära in snabbupplysningar om familjen (6 kap 19 § FB). Tingsrätten kan på denna begäran 

notera till familjerätten att de tycker att Konflikt & försoning kan vara lämpligt att använda i 

handläggningen. Bedömningen om det ska användas ligger sedan hos familjerätten.  

 

”De gör en bedömning om det är ett lämpligt mål för konflikt & försoning, sen tar de kontakt med någon 

av oss domare som har sådana mål på tingsrätten och så bestämmer vi tillsammans om vi tycker att det 

verkar lämpligt eller inte.” 
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Om tingsrätten inte noterar detta under begäran om snabbupplysning kan familjerättssekreteraren 

uppmärksamma att Konflikt & försoning kan vara behjälpligt i detta ärende. Då kan 

familjerättssekreteraren kontakta tingsrätten och föreslå det. Avgörandet om arbetssättet ska 

användas eller inte görs i samråd mellan tingsrätt och familjerätt. Inom en av de undersökta 

tingsrätterna arbetar de nu efter metoden att nästan alla ärenden föreslås en handläggning i 

enighet med konflikt & försoning. Socialnämnden får då ett större ansvar att hitta möjliga 

projektmål. Det yttersta ansvaret och mandatet att utse familjer anses dock ligga hos tingsrätten. 

 

”Det är ändå tingsrätten som har det formella ansvaret och mandatet att utse vilka familjer som ska ingå, 

men det görs i samråd med oss utifrån den kunskap vi har om familjerna.” 

 

Är tingsrätt och familjerätt överens om att arbetssättet ska användas kontaktas föräldrar och 

ombud med en förfrågan om användning av arbetssättet, dessa måste godta att handläggningen 

ska ske enligt Konflikt & försoning. 

Kriterier för arbetet 

Det finns kriterier för när arbetssättet ska användas (se bilaga 7) och vissa utgår från dessa 

kriterier. Andra anser att de är irrelevanta eller oklara och att de har förändrats under processen. 

Kriterier som nämns är att det ska vara de svåraste ärendena av vårdnadsstrider, att arbetssättet 

inte ska användas vid missbruk, våld eller psykiskt sjukdom. Intervjupersonerna lyfter att väldigt 

många ärenden har inslag av dessa. Andra kriterier som uttrycks är att det ska vara de svåraste 

ärendena av vårdnadsstrider och att föräldrarna ska ha en genuin önskan att komma till rätta med 

problemen och för att göra detta ska de kunna sitta i samma rum och göra överenskommelser. 

 

”Från början hade man en liten checklista där man uteslöt till exempel pågående missbruk, psykisk 

ohälsa, förekomst av våld och så vidare, d v s de klassiska riskfaktorerna. Det är bara det att nästan alla 

våra ärenden har ingredienser av det här.” 

 

 

En tingsrätt har börjat testa förfarandet att alla ärenden ska handläggas som konflikt & försoning 

om de inte anses uppenbart olämpliga.  

 

”Men nu har vi svängt mer och mer, börjat tänka om och utgå från att i stort sätt alla är möjliga 

projektmål och sen får man sålla bort om det är någon extrem.”  
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Detta överensstämmer med att intervjupersonerna anser att kriterierna är för specifika och att en 

individuell bedömning bör göras utifrån den aktuella familjen. Hur denna bedömning ska göras 

finns det olika åsikter om. Vissa anser att om våld har förekommit tillbaka i tiden eller om 

föräldern nu är nykter så skulle arbetssättet kunna användas. Andra vidmakthåller att om våld 

förekommit så är det inte två jämbördiga parter och de är inte fria att uttrycka en egen åsikt och 

då ska arbetssättet inte tillämpas.  

 

”Jag tänker att man inte ska ha specifika kriterier utan mer att man tittar individuellt på varje fall, och 

som sagt samråd kring de uppgifter som finns och också samråd med båda parterna om det finns några 

riskfaktorer.” 

 

Att arbetssätten endast ska användas i de svåraste ärendena finns det också tankar kring. För att 

jobba mer förebyggande och undvika långvariga och svåra konflikter så skulle något lättare 

ärenden kunna handläggas enligt arbetssättet. Dock inte för lätta ärenden då det istället blir 

resursslöseri. Det finns ett bifall hos intervjupersonerna att arbetssättet skulle kunna användas i 

fler ärenden men det finns också en osäkerhet kring vilka familjer som skall erbjudas arbetssättet 

och vem som i praktiken ska sköta denna rekrytering. En lösning till denna osäkerhet skulle vara 

att kriterierna ses som en riktlinje i arbetet och inte ett villkor för deltagande.  

Val av familjerättssekreterare  

Den information som finns om föräldrar och barn innan ett ärende startar är stämningen och 

svaromålet från föräldrarna samt det som finns om familjen i socialregistret. I flera ärenden har 

familjerätten haft kontakt med familjen tidigare, exempelvis i samarbetssamtal men det ses inte 

som ett hinder så länge kontakten anses god eller neutral mellan familjerättssekreteraren och 

föräldrarna. Detta kan till och med underlätta processen. En svårighet i detta kan dock vara att 

familjerättssekreteraren har sekretessbelagd information om familjen från dessa samtal och den 

informationen får inte användas under Konflikt & försoning. Om en utredning har utförts kring 

familjen så har en bedömning gjorts om föräldrarnas förmågor och då bör en annan 

familjerättssekreterare få uppdraget. 

 

”Det knepiga är ju att ibland har man ju kunskaper från de frivilliga samarbetssamtalen och de ska man 

ju inte, man ska inte journalföra eller spara anteckningar och de ska vara sekretess, och det är ju det som 

ibland blir liksom en knepig balansgång där” 
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Familjerättssekreterarna kan arbeta ensamma eller i par. Det som talar för att arbeta i par är att 

processen blir mer rättssäker genom att risken för att familjerättssekreterarna blir partiska och att 

detta påverkar processen minskar. Det ger också en trygghet för både föräldrarna och 

familjerättssekreterarna starka konfliktkänslor lättare hanteras av två personer. Det går också att 

arbeta med dynamiken mellan föräldrarna men det kan vara så att familjerättssekreterarna har 

olika kunskap om familjen eller får det under processen vilket kan försvåra samarbetet och ge en 

obalans. Det finns ett flertal familjerättssekreterare som arbetar ensamma och vilket som föredras 

är upp till den aktuella familjerättssekreteraren och enheten att bestämma.   

 

Inom familjerättsenheterna är det olika många medarbetare som arbetar med Konflikt & 

försoning. En del enheter har valt att ha några utvalda medan andra har inkluderat alla. En 

familjerättssekreterare beskrev att när de på enheten insåg att ramarna i Konflikt & försoning var 

lösa tog de beslutet att alla på enheten skulle utbildas och tillämpa arbetssättet.  

 

”Först tänkte vi också lite så att för att det är nytt så får några jobba in sig och lära upp oss andra, men 

sen insåg vi att det finns ingen modell att lära upp och då är det bättre att alla är med från början och 

skapar” 

 

 

Struktur under uppbyggnad 

Ramar för arbetet 

Ramarna för arbetssättet anses vara att det sker sammanträden i tingsrätten och 

familjerättssekreteraren ska vara med under dessa och hålla barnets perspektiv samt att 

överenskommelser ska skrivas och dessa gäller interimistiskt till nästa sammanträde. Mellan 

sammanträdena så arbetar familjerättssekreteraren med familjen och vid nästa 

tingsrättssammanträde återförs den kunskap som inhämtats. 

 

”Det finns inga som helst ” så- här- gör- du”- listor, det som finns är ramarna, att det är tingsrätten som 

äger målet, att det pågår så länge föräldrarna vill vara med i projektet och att familjerätten är med som 

sakkunnig vid förhandlingar i tingsrätten som sker med tre månaders mellanrum. Familjerättens roll är 

att föra fram barnets behov och barnets talan.” 
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Sammanträdena sker med tre månaders mellanrum och det är brukligt med två till fyra 

sammanträden och ett par timmar avsätts till varje sammanträde. Detta ger en process på cirka 

nio månader.  

 

Oklarheter i arbetet innan sammanträdet 

Tanken är att rådman och familjerättssekreterare ska träffas en kvart eller halvtimme innan 

sammanträdet. Denna stund ska användas till avstämning mellan familjerättsekreterare och 

rådman. Det uppfattas dock som att denna ofta utgår då rådmännen är sena. Det påverkar 

samarbetet negativt och kan bygga upp oro och osäkerhet kring sammanträdets struktur.  

 

”Tanken har varit att vi ska träffa dem en stund innan för att stämma av läget, att man är överens om 

upplägget för mötet, men ofta har tingsrätten varit sen så vi har inte hunnit med det.” 

 

Det finns en tanke om att rådmannen inte ska känna till så mycket om föräldrarna innan 

sammanträdet för att bibehålla den juridiska opartiskheten och därför bör kontakten mellan 

rådmannen och familjerättssekreteraren vara begränsad. Då arbetssättet ska vara ett samarbete 

mellan tingsrätt och familjerätt bör det inte vara så att familjerättssekreteraren får en kallelse och 

förväntas komma till en muntlig förberedelse utan att ha samtalat eller ens hälsat på rådmannen. 

 

”Det är ett samarbete mellan tingsrätt och familjerätt, och då måste det finnas en dialog, det kan inte 

bara vara så att man får en kallelse och så sitter man där på muntlig förberedelse och knappt har hälsat 

på varandra innan.” 

 

Oklarheter i arbetet under sammanträdet 

Sammanträdena i tingsrätten sker i speciella familjerum eller i samtalsrum som är lite mjukare. 

Med under sammanträdet är föräldrarna med ombud och tolk vid behov, rådmannen, 

familjerättssekreteraren och notarien. Placeringen bör enligt intervjupersonerna vara som så att 

rådman, notarie och familjerättssekreterare sitter vid huvudändan, på varsin långsida närmast 

huvudändan ska parterna sitta och bredvid dem deras ombud. Ombuden ska alltså vara placerade 

längst bort från rådmannen. Denna uppställning använder inte alla rådmän utan vissa har 

ombuden närmast huvudändan och/ eller familjerättssekreteraren på ena långsidan. Detta tar 

familjerättssekreterarna upp som en brist under sammanträdena. 
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”Det är inte alla domare som har så, utan en del domare vill själva sitta på kortändan och då hamnar jag 

på en långsida hos en förälder och så sitter ombuden närmast och föräldrarna längst bort. Det blir tokigt 

för tanken är att man ska få föräldrarna att enas och att det är dem som ska föra sin talan och inte 

ombuden.”  

 

Rådmannens roll är att vara ordförande, leda processen framåt, få parterna att komma överens 

och få slut på tvisten, men också att tillvara ta barnets bästa. Familjerättssekreteraren uppdrag är 

att framföra barnperspektivet och berätta om insatser som finns att tillgå men de har också ett 

outtalat uppdrag att förbättra samarbetet mellan parterna och lösa tvisten. 

Familjerättssekreterarna har traditionellt inte deltagit i tingsrätten på detta sätt. En del 

familjerättssekreterare har upplevt det som skrämmande att vara med i domstolen då det finns en 

osäkerhet kring vilka förväntningar, rutiner och förhållningssätt som gäller.  

 

”Jag blev lite osäker på min roll, hur mycket man får lov att prata och när man kan prata, det har inte 

varit så där jätteklart” 

 

Även rådmännen upplevde att det finns oklarheter kring samarbetet och roller under 

sammanträdena. Vilka regler finns under sammanträdena, får familjerättssekreteraren prata när 

den vill, hur ska det gå till under sammanträdet och vilka roller finns.  

 

Hur arbetet under sammanträdet utförs varierar beroende på vilken rådman som har ärendet. En 

del rådmän vill ha mer samtalsform med en hög delaktighet från familjerättssekreteraren medan 

andra har en striktare struktur utan att familjerättssekreteraren får så stor inblandning. En del 

rådmän frågar familjerättssekreterarna om råd och lägger upp en gemensam strategi för ärendet 

eller diskuterar öppningar och sannolikheten för att få igenom olika lösningar. En del rådmän 

och familjerättssekreterare har också telefonkontakt under processen om någonting händer. 

 

”En del domare är mer lyhörda för vad som har kommit fram medan andra domare har en väldigt 

bestämd uppfattning om hur det ska vara med umgänge eller boende och så för barn i en viss ålder och 

de tycker att de vet hur det ska vara.”  
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Familjerättssekreterarens uppdrag är att framföra barnperspektivet och det anses bra att 

diskussion förs kring vad som kan vara bra för det enskilda barn som ärendet berör. En del 

rådmän har en fast uppfattning om detta medan andra rådgör med familjerättssekreteraren.  

 

”Jag och familjerättssekreteraren kan ju ha olika uppfattningar om vad som är bra för barnet, så det är 

ju bra att kunna diskutera det sinsemellan och sina intryck av parterna också och deras omsorg av 

barnen och så, så att det behöver vi ju diskutera.” 

 

Det kan då vara så att familjerättssekreteraren och rådmannen har olika uppfattningar kring vad 

som är barnets bästa och sättet att tänka kring processen. Intervjupersonerna upplever tingsrätten 

och familjerätten som två olika världar med olika perspektiv, erfarenheter och ingångsvärden. 

Å ena sidan finns det juridiska tankesättet om att utröna rätt och fel och att barn i en viss ålder 

ska ha det på ett visst sätt och å andra sidan det mer humanistiska sättet att genom samtal hitta en 

medelväg som passar båda parter och att barn är individer med olika behov.  

 

”Han har en annan erfarenhet och andra ingångsvärden än vad jag har, vi har lite olika sätt att tänka 

tror jag” 

 

 

Oklarheter kring arbetet mellan sammanträdena 

Under perioderna mellan sammanträdena i tingsrätten så arbetar familjerättssekreteraren med 

familjen. De ska lära föräldrar om barn och barns behov och hur det egna agerandet påverkar 

barnet och även avlasta barnen den skuld som kan finnas. Enligt intervjupersonerna förmedlar 

inte ramen vad familjerättssekreterarna ska göra mellan sammanträdena mer än att en bild av 

barnet behöver erhållas och samtal med föräldrarna ska göras. Bilden bör innehålla vilka behov 

som finns, personlighet, fritidsintressen, hur barnet är omhändertaget och hur barnet uppfattar 

situationen. Inom denna ram är det fritt att bestämma metoderna för att få fram informationen, 

vilket gör arbetssättet flexibelt och ger möjlighet att testa olika lösningar för föräldrarna.  

 

Eftersom ramen är flexibel så används olika metoder och åtgärder mellan sammanträdena. Vem som ska 

bestämma vad som ska göras finns det diskussioner kring. En del rådmän ger familjerättssekreterarna 

uppdrag de ska utföra för att få fram bilden av barnet. Det kan exempelvis vara att prata med 

barnen, kontakta BUP och ha nätverkssamtal. Hur de sedan arbetar med uppdraget, hur många 
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sammanträden de har eller vilka de kopplar in i nätverkssamtalen får familjerättssekreterarna 

bestämma. Andra rådmän ger inga uppdrag utan låter det vara upp till familjerättssekreterarna att 

bedöma vad som skall göras. Ett problem med att rådmännen kan ge uppdrag är att rådmännen 

kan ha en bristande kunskap om familjerättssekreterarnas arbete och den tidsåtgång som krävs.  

 

”Det har hänt att rådmännen vill säga vad de tycker och vad vi ska göra och också hur lång tid det får ta 

och det blir ofta fel, för de har inte riktigt den kunskapen, varken om hur vi jobbar eller vad vi har för 

olika resurser eller hur mycket tid som krävs.” 

 

Lösa ramar och olika tillämpning ger olika innehåll 

Dessa skillnader i tillämpning gör att alla ärenden ser olika ut innehållsmässigt. Denna möjlighet 

att anpassa arbetssättet efter föräldrarna ser intervjupersonerna som en klar styrka då alla familjer 

fungerar på olika sätt och arbetssättet behöver till viss del vara behovsstyrt. Att hitta en modell 

som går att applicera på samtliga familjer fungerar inte. 

 

“Jag tycker inte att man ska ha manualer i Konflikt & försoningsärenden, det måste, vinsten med dem att 

man ska kunna skräddarsy utifrån vad som behövs just för den här familjen” 

 

En nackdel kan dock vara att det blir svårt för föräldrarna att veta vad som kommer att ske när de 

tackar ja till handläggning enligt Konflikt & försoning. Det kan leda till felaktiga förväntningar 

på vad som kommer ske. Intervjupersonerna uttrycker att det behövs någon form av 

övergripande grundstruktur för att säkerställa att alla som tillämpar arbetssättet har samma 

grundtanke. 

 

“Jag tänker att vi nog behöver ha lite riktlinjer för att veta vad vi gör och vad vi inte gör och varför vi 

gör det.” 

 

Riktlinjer eller en tylig ram för arbetssättet kan också trygga att arbetssättet inte sprids och slutar 

i ett flertal avarter av det ursprungliga arbetssättet. 

 

”Det är ju viktigt att det byggs upp på ett bra sätt så att det inte blir personbundet eller att det blir tio 

olika ”avarter” som sprider sig, jag tänker ändå att det är viktigt att hålla ihop det så att man har en 

form, en ram.” 
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Ett annat förhållningssätt 

Rådmannen leder processen framåt 

Rådmannen ska under sammanträdena leda processen framåt, få parterna att komma överens och 

få ett slut på tvisten. Det är fördelaktigt att föräldrarna hittar lösningar till problemen och 

kommer med lösningsförslag och rådmannens uppdrag blir då att underlätta och hjälpa 

föräldrarna att hitta kärnan i problemen och lösningar till dessa. Fokus är inte på historien utan 

på att hitta lösningar för framtiden. Rådmannens uppgift blir också att flytta fokus från 

föräldrarna och deras önskemål till barnet och barnets behov. 

 

“Konflikt & försoning bygger ju på att man inte ska tala om vem som har rätt och vem som har fel, utan 

de ska hitta en lösning.” 

 

För att uppnå detta medlar rådmannen mellan föräldrarna. Det arbetet kräver en fin balansgång 

mellan att å ena sidan bekräfta oro och lyssna på parterna och å andra sidan att hålla sakfrågan 

och sätta gränser. Det är nödvändigt att ifrågasätta föräldrarnas ståndpunkter och sätta lite press 

på dem för att de ska se andra möjligheter och överenskommelser. Det är också viktigt att till en 

viss grad bekräfta föräldrarnas oro eller tankar för att inge förtroende.  

 

”Min metod kan man väl säga går ut på att skapa en god stämning, att lyssna, att ifrågasätta, och att 

försöka få dem att se sin, eller barnets situation framför allt, ur ett annat perspektiv och att vara väldigt 

tålmodig.” 

 

En viktig del är att hålla föräldrarna till sakfrågan och få dem att se möjligheter och inte fastna i 

problem. För att få processen framåt kan förälder med ombud lämna salen och medlingen 

fortsätter med endast en förälder. Rådmannen kan också använda sig av familjerättssekreterarens 

kompetens vid medlingssamtalen genom att ställa frågor till denna om vilka åtgärder som är bäst 

för barn för att visa på alternativ för föräldrarna.  

 

”Låta familjerättssekreteraren också komma in och tala om vilka fördelar som finns med det och vad de 

har att erbjuda. Sen prata med en part i taget för att se hur en kompromiss liksom skulle kunna se ut och 

ibland kan man behöva prata många gånger fram och tillbaka med en part sen den andre.” 

 



36 

Familjerättssekreteraren flyttar fokus och framhäver barnet 

I tingsrätten bidrar familjerättssekreterarna med ett barnperspektiv. Under sammanträdena kan 

familjerättssekreteraren be om ordet och framhäva hur olika alternativ påverkar barnet eller 

förena det som yttras med barnets situation.  

 

”Det är i huvudsak rådmannen som har fört dialogen, men om jag sitter med någon tanke, fråga 

eller någon kunskap från att jag tidigare träffat barnet eller föräldrarna och tänker att det är 

relevant i det de pratar om nu, då säger jag till rådmannen och delar detta.” 

 

Mellan sammanträdena arbetar familjerättssekreteraren med familjen. Arbetet börjar vanligtvis med 

enskilda möten med föräldrarna för att få en bättre bild av hur de ser på situationen. Föräldrarna kan 

behöva ge utlopp för tankar men det kan vara svårt att uttrycka dessa när den andra parten sitter i 

rummet, enskilda samtal kan då vara nödvändiga. Enskilda samtal används också för att förmå 

föräldrarna att se deras egen del i samarbetet, detta för att det är lätt att se de fel som den andre 

parten gör men svårare att se de egna bristerna. Att varva enskilda och gemensamma samtal är 

värdefullt. Gemensamma samtal ger en dialog och underlättar det lösningsfokuserade arbetet. 

 

”Jag tänker att för att få föräldrar förbättra samarbetet så måste de till någon del titta på sig själva och 

det tror jag man gör bäst i enskilda samtal.”  

  

 

En del familjerättssekreterare sätter ett mål för försoningsarbetet. Detta kan göras antingen med 

föräldrarna eller enbart för familjerättssekreterarens egen del. Hur mycket försoning som kan 

uppnås beror på konfliktnivåerna och samarbetsförmågan i ärendena. I vissa familjer sätts målet 

vid att båda föräldrar ska träffa barnet, i andra är målet att syskon som bor hos respektive 

förälder ska träffas eller att föräldrarna på något sätt ska hitta en fungerande 

kommunikationsväg. 

 

”Vi kanske inte tar bort en hel konflikt, men att lösa specifika frågor eller delar av en konflikt, eller öka 

antalet situationer där det fungerar eller få ner antalet konfliktsituationer, det är där man får lägga 

ribban tänker jag.” 

 

Det är centralt i arbetet att föräldrarna känner ett förtroende och tillit för familjerättssekreteraren. 

Detta byggs upp genom att familjerättssekreteraren lyssnar och visar en förståelse för 



37 

föräldrarnas sammanhang och genom att på ett tydligt sätt visa intensionen med det arbete som 

utförs. Exempelvis är det viktigt att förklara varför familjerättssekreteraren vill prata med 

förskola eller BUP.  En annan betydelsefull del i arbetet är att betona föräldrarnas positiva sidor 

och förstärka dessa för att skifta fokus från det bakåtsträvande och negativa till ett 

lösningsfokuserat och möjliggörande förhållningssätt.  

 

En familjerättssekreterare berättar om två verktyg som används i samtalen. Det första utgår från 

tre linjer som representerar teman i processen, den första linjen står för barnet, den andra linjen 

är föräldrasamarbete och den sista är själva tvistefrågan. Att använda dessa kan vara en hjälp för 

att strukturera upp tankarna, hålla sakfrågan och framhäva barnet. Det andra verktyget som kan 

användas för att få föräldrarna att uppmärksamma de nya roller de har gentemot varandra utgår 

från två linjer. Den första är en relationslinje, denna kännetecknas av det speciella 

kommunikationsmönster som finns i en parrelation med kärlek och frispråkighet. Den andra 

linjen är en föräldralinje där kommunikationen ligger på en praktisknivå och inte i lika hög grad 

en känslomässig nivå. Föräldrarna har brutit relationslinjen men föräldralinjen består hela livet. 

Linjerna kan användas i diskussioner för att poängtera på vilken nivå kommunikationen ligger 

och det kan vara ett bra verktyg för att få föräldrarna att gå från en parrelation till en 

föräldrarelation.  

 

Att enbart samtala och medla är vanligtvis inte tillräckligt i de här målen då det ofta finns inslag 

av värdekonflikter såsom att en förälder har en oro för att barnet far illa hos den andre föräldern.  

 

“Ganska ofta så har det ju också inslag av värdekonflikter av olika slag, att en förälder anser på något 

sätt att barnet far illa hos den andra föräldern och då har det ju en annan dimension än om man bara är 

oense om vilket antal dagar barnet ska vara hos den ena eller den andra..” 

 

För att komma tillrätta med problemen behöver familjerättssekreteraren jobba bredare. Ett sätt att 

få en bild av barnets situation och uppfattningar om barnet är att träffa personer runt barnet. Det 

kan vara samtal med förskola, skola, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin. Det anses också 

effektivt att ta med mor- och farföräldrar eller annan släkt och göra dem delaktiga i hur 

situationen kan lösas för barnet. För att öka medvetenheten om barn och barns situation kan 

filmen Barn ska bli hela människor som behandlar barns behov och känslor vid en skilsmässa, 
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visas för föräldrar och mor- och farföräldrar. Traditionella hembesök för att se barnet hos 

respektive förälder används vanligtvis och det anses generellt sätt vara bra att träffa barnet i olika 

konstellationer för att få en mer heltäckande bild. En annan insats som testades vid en enhet var 

ett fördjupningsuppdrag med en hemmahos-utredare. En intensivutredare på enheten fick 

uppdraget att under fyra tillfällen besöka föräldern och barnet i hemmet för att iaktta om det 

fanns fog för den oro den andre parten upplevde. Familjerättssekreterarna poängterar att det 

säkerligen finns mer resurser i samhället som kan användas och att dessa måste lokaliseras. 

 

”Vi gjorde även ett” fördjupningsuppdrag” som vi döpte det till då, för där finns ju inte heller någonting 

färdigt. Anledningen till det var att det i den här familjen fanns så mycket misstro från mamman mot hur 

barnen hade det hos pappan, och vi kom inte vidare förrän den oron kunde skingras eller klarläggas, och 

det fanns fog för det om det gick att lugna mamman.” 

 

Familjerättssekreteraren jobbar med den problematik som finns i familjen och får en bild av hela 

situationen. Det gör att familjerättssekreterarens roll också blir att hjälpa föräldrarna att 

exempelvis få stöd i föräldrarollen eller annan hjälp som kan behövas från socialtjänsten.  

Föräldrarna - de löser konflikten 

Arbetssättet strävar efter att föräldrarna ska komma överens och hitta en lösning till problemen. 

Det är trots allt föräldrarna som har bäst kunskap om de egna barnen, men det är lätt att barnen 

försvinner ur föräldrarnas fokus eller att föräldrar anser att det som är bäst för föräldern också är 

bäst för barnet. Det kan finnas ett samband mellan dessa men då är utgångspunkten felriktad. En 

familjerättssekreterare uttrycker det så här: 

 

”Ibland kan barnen försvinna ur föräldrarnas fokus, de blir så upptagna av konflikten, så det handlar om 

att lyfta fram barnen och visa att så här tänker era barn om det där och så här känner de när det blir så 

här.” 

 

Arbetet blir en lärandeprocess för föräldrarna, de får kunskap om sina barn och medvetenheten 

om barnets tankar och situation höjs. Föräldrarnas fokus skall flyttas från dem själva och 

konflikten till barnet och dennes situation. Att lyfta barnet och dennes upplevelser ska få 

föräldrarna att göra en förändring från konflikt till försoning. I Konflikt & försoning ligger fokus 

på att hitta en lösning och det som fungerar tas tillvara och arbetet kretsas kring det. Det handlar 

inte om vem som har rätt och fel och knappt någon tid ägnas åt fel och brister hos föräldrarna. 

Föräldrarna ska med hjälp av rådmannen och familjerättssekreteraren komma med olika 
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alternativ till lösningar. Det förväntas också av föräldrarna att de tillsammans med ombud 

kommer med förslag till lösningar.   

 

”Konflikt & försoning lägger ju ändå fokus på att det är föräldrarna som har ansvar och att det är 

föräldrarna som ska lösa den här situationen.” 

 

Det gör att föräldrarna blir friare att uttrycka åsikter och konflikten förvärras inte lika lätt men de 

får också mer ansvar att hjälpa processen framåt.  En viktig del i att komma framåt i processen är 

att föräldrarna kompromissar i frågor.  

 

”Vi redovisar ju inte tillbaka precis vad de har sagt, vi sitter ju inte där och säger mamma sa så här och 

pappa sa så där. På det sättet så kan de ju vara friare när de pratar än vad de kan vara under en 

utredning då de vet vad som är rätt att säga och inte.” 

 

Att föräldrarna då får möjlighet att mellan sammanträdena prova lösningarna underlättar arbetet. 

När en fråga bestämts teoretiskt kan det vara svårt att veta hur alternativet blir praktiskt, att 

föräldrarna då får prova lösningarna mellan sammanträdena kan underlätta för föräldrarna att 

kompromissa. 

 

”Många föräldrar behöver få prova sig fram, dels vet man inte riktigt alltid vad som blir bäst för barnet, 

och dels om det gäller att kompromissa, så kanske man känner att ”ja jag kan tänka mig att kompromissa 

men jag vill bara göra det på prov för att se om det verkligen fungerar”, så det är ju också något som 

talar för den här modellen tänker jag.”  

 

Det är frivilligt för föräldrarna att handläggas enligt Konflikt & försoning, det blir då viktigt att 

föräldrarna är delaktiga och har viljan att göra överenskommelser och förändringar. 

Familjerättssekreteraren och rådmannen har inte möjlighet att göra övertramp eller göra saker 

bakom ryggen på föräldrarna. Exempelvis kan det vara viktigt att klargöra vilken information 

som förs mellan rådman och familjerättssekreterare när föräldrarna inte är närvarande för att inte 

rasera det förtroende som förhoppningsvis finns. Det kan också vara problematiskt att framföra 

barnets behov samtidigt som familjerättssekreteraren behöver ha god kontakt med föräldrarna. 

 

”Sen är det en svår uppgift tänker jag, man är där för barnet i första hand, för att föra fram det här 

barnets behov och önskningar, samtidigt behöver man behålla båda föräldrarnas förtroende för att kunna 

hjälpa dem enas och förbättra samarbetet, så det är en balansgång.” 
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Barnets del i processen 

Konflikt & försoning handlar om att framhäva barnet i konflikten och för att göra det behöver 

familjerättssekreteraren få en bild av barnet. 

 

” Vi behöver veta vilka personer de är, vad de har för fritidsaktiviteter, hur det går för dem i skolan, hur 

de har det med kompisar, hur de upplever den här konflikten mellan föräldrarna, hur fria är de eller hur 

låsta är de, och hur mycket anpassar de sig till konflikten.” 

 

Ett sätt att göra det är att undersöka det enskilda barnets situation genom att under samtal med 

barnet granska barnets tillvaro, hur de upplever den och framföra detta till föräldrarna och under 

sammanträdena i tingsrätten. Ett samtal kan också avlasta barnet från det ansvar och den position 

det kan ha ställts inför i konflikten. En bild av barnet kan också fås genom att föräldrarna får 

berätta om barnet och hur barnet haft det. Eftersom sammanträdena ligger var tredje månad och 

däremellan pågår möten med familjerättssekreteraren så följs barnet upp frekvent. De flesta 

intervjupersoner tycker dock också att barnsamtal ska göras men det har inte gjorts i alla 

ärenden. Barnsamtalen kan gå till på olika sätt men de utgår alltid från barnets ålder. Är barnet 

litet så är föräldrarna med, vanligtvis är det ett möte med barnet och mamma och ett möte med 

barnet och pappa. Är barnet större, runt 6-7 år kan det träffa familjerättssekreteraren ensam eller 

med ett syskon.  

 

”Med barnen är det första steget är ju att ge dem information om varför de är här och vad det är som 

händer, vilka vi är, vilka tingsrätten är, vad det här Konflikt & försoning innebär, hur det kommer att gå 

till etc.” 

 

Det första steget under samtalet är att familjerättssekreteraren ger barnet information om varför 

barnet är där, vad det är som händer, vilka tingsrätten är och vad som kommer att ske. Under 

mötena kan olika verktyg användas som tejpingfigurer, vilket är figurer som används för att 

åskådliggöra exempelvis hur det är när barnet ska från en förälder till den andra. Nallekort som 

visar nallar med olika känslor kan användas för att exempelvis visa hur barnet känner när 

föräldrarna bråkar över telefon. Ofullständiga meningar är ett annat verktyg, det är en mening 

som exempelvis börjar “det jag önskar mest av allt är...” sen får barnet fylla i resten. Är barnet 

litet så kan det räcka med att rita en teckning. Filmen Barn ska bli hela människor kan också 
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visas för barnet och denne kan sedan få reflektera runt vad barnet skulle säga till föräldrar som 

bråkar. Detta återförs sedan till föräldrarna under ett annat möte. Det viktigaste är att anpassa 

arbetssätten efter det individuella barnet. Äldre barns åsikter, synpunkter och tankar kring 

situationen kan försöka tillvaratas men ingen utfrågning eller press sätts på att barnet ska 

uttrycka en åsikt kring den aktuella situationen. En ram att utgå från i samtalen kan vara barnets 

rättigheter. I Norge är rådmannen med som observatör under barnsamtal och det tas upp som en 

sätt att utveckla arbetssättet. 

 

Vilken vikt som ska läggas vid barnsamtalen anses problematiskt. Barnets ålder ska spela in, en 

åsikt som uttryckts är att om barnet är över 12 år ska stor vikt läggas vid deras åsikter och sedan 

är det en glidande skala nedåt. Detta eftersom barn inte ska behöva ta del av vuxnas beslut och 

vara befriade från ansvar. En annan aspekt är att föräldrarna kan ha påverkat barnet så mycket att 

barnet inte kan uttrycka vad denna egentligen tycker. Det är svårt att utröna skälen bakom ett 

barns åsikt och att identifiera dessa påverkade barn är problematiskt. Flera av 

familjerättssekreterarna tar upp att alla barn befinner sig i ett sammanhang med människor de är 

beroende av, och det barn tycker färgas av detta sammanhang, ingen människa har en helt 

isolerad opåverkad vilja. Det anses också viktigt att känna att det går att påverka tillvaron. Att 

tillmöta det barnen säger betydelse anses viktigt för barnets upplevelse av att kunna påverka sin 

situation. 

 

“Jag tycker ändå att man får ta på allvar vad barn säger och inte vifta bort det med att barn är 

påverkade. De har ju ett skäl att säga som de säger och de befinner sig i den situation de gör och 

med de människor som de gör.” 

 

Enligt intervjupersonerna är det komplicerat att säga generellt vad som är barnets bästa, det 

måste utgå från det individuella barnet.  

 

“ Jag tror inte att det går att säga så mycket generellt om vad som är barns bästa. Jag såg någon 

dom där de skrivit att det är barns bästa att ha lika mycket tid med sina föräldrar, och sådana 

generaliseringar har jag jättesvårt för. Du kan aldrig veta om det är det här enskilda barnets 

bästa.” 
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En fördel när barnsamtalen ska framföras i tingrätten är att familjerättssekreterarna personligen 

är med i tingsrätten och kan ge en mer målande bild och svara på frågor och på så sätt blir barnet 

mer levande.  

 

”Definitivt det svåraste vi har i vårt jobb tänker jag, är att förmedla det barn förmedlar till oss på ett sätt 

så att det inte misstolkas eller används på fel sätt. När vi skriver ner vad barn säger tas det ofta väldigt 

bokstavligt av tingsrätten, av ombud och av den förälder det talar för. Det här är mycket problematiskt. 

Jag tycker det är en fördel med att vi är med i tingsrätten i projektmålen, för här blir det vi som berättar 

vad barnen har sagt.” 

 

En annorlunda roll för ombudet 

I vanliga ärenden för ombuden föräldrarnas talan, i Konflikt & försoning för föräldrarna talan 

själv och ombuden ska under sammanträdena i tingsrätten ha en tillbakadragen roll. Ombuden 

ska enligt intervjupersonerna stötta klienten så att denne inte gör överenskommelser mot sin vilja 

samt förklara termer och oklarheter för klienten. Ombuden bör hjälpa till med att komma med 

förslag till lösningar och det anses bra att de är med och stöttar processen och kan få klienten att 

tänka om och kompromissa. Föräldrarna kan under pauserna samtala och överlägga med 

ombuden. Ombuden kan sedan framföra sådant som klienten inte vågar säga. 

Familjerättssekreterarna upplever att de blir ifrågasatta av ombuden, det kan handla om hur de 

har samtalat med barnet eller om de framfört en åsikt som inte går i linje med klientens 

yrkanden.   

 

”I min roll kan jag bli ganska ifrågasatt av ett ombud som kanske uppfattar att jag säger någonting som 

inte passar det intresse ombudets klient har” 

 

Det är en ny roll för ombuden och det framkommer flertalet synpunkter på att ombuden har svårt 

att följa den rollen. Ombuden för klientens talan ändå och det kan vara svårt att ändra på detta 

under pågående sammanträde men det är rådmannens uppgift att se till att ramarna hålls.  

 

”Jag känner att i båda mina ärenden har ombuden lagts sig i på ett sätt som inte är tänkt och varit 

väldigt nära båda gångerna att göra så att allt havererade” 

 

När tingsrätten skickar en förfrågan till parter och ombud om att handlägga ärendet enligt 

Konflikt & försoning får ombuden en informationsbroschyr om arbetssättet. En del 
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intervjupersoner tycker att denna information räcker medan andra hävdar att de behöver mer 

utbildning i arbetssättet och speciellt det förhållningssätt som ombuden bör ha. Ett 

förhållningssätt som är inriktat på försoning och inte att elda på konflikten. Om ombuden har ett 

sådant förhållningssätt förmodas det starkt kunna hjälpa parterna att komma överens. 

 

Processen ges utrymme, tid och resurser 

I Konflikt & försoning ges processen mycket tid och resurser. Själva processen kan vara 

uppemot ett år och det krävs mycket kontakt med föräldrar och andra runt familjen under tiden. 

Det ges också större utrymme att arbeta kreativt. Detta behövs eftersom det tar tid att lösa en 

flerårig konflikt och det krävs resurser för att det ska fungera, finns inte tillräckliga resurser är 

risken att det endast blir samarbetssamtal av processen. Även om familjerättssekreterarna skulle 

ha flera samtal i veckan med föräldrarna så går det inte fortare att komma till lösningar. Det är en 

process att bearbeta det som varit och det måste få ta tid.  

 

”Försöker man införa det utan att ge tillräckligt med resurser kommer det sluta med att det bara blir 

samarbetssamtal, det kommer inte finnas utrymme att göra allt det här andra och man kommer inte kunna 

hjälpa de som har störst konflikter i alla fall.” 

 

Om det efter tre eller fyra sammanträden inte framkommit en lösning tas vanligtvis ett beslut om 

en vårdnads- eller boendeutredning och så sätts ärendet ut till huvudförhandling och ordinarie 

handläggning. Det är rådmannen som beslutar när ärendet ska avslutas, om 

familjerättssekreteraren tycker att de ska fortsätta ett tag till kan så kan denne framföra det men 

beslutet ligger hos rådmannen. Processen kan avbrytas om det framkommer att Konflikt & 

försoning inte fungerar, det kan vara om parterna inte kan komma fram till några 

överenskommelser alls. Om det inkommer polisanmälningar eller liknande som kan påverka 

umgänget kan processen avbrytas eller pausas, om parterna sedan önskar fortsätta ändå kan 

processen återupptas.  

 

”Det blev polisanmälningar och utredning hos socialtjänsten och då tog vi en paus och tänkte att vi 

kanske inte skulle ha konflikt & försoning men sen när de här polisutredningarna var klara ville 

föräldrarna försöka med konflikt & försoning ändå.” 
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I en del ärenden kan det pågå andra rättsprocesser eller utredningar om barnets välmående 

samtidigt som Konflikt & försoning används. En familjerättssekreterare har haft en 

samarbetspartner från en annan enhet inom det sociala som hade ett uppdrag att arbeta kring 

familjen med konflikten. Det kan också vara så att det finns behandlande insatser kring familjen. 

Det krävs att samarbetet med dessa fungerar.  

 

Kategorier Koordinator 

Undanröja konfliktsituationer 

Bygga strukturer för samarbete   

En koordinator går in i en separerad familj och hjälper dem att bygga upp ett samarbete och 

strukturer kring föräldraskapet för att bespara barnen föräldrarnas konflikter. Koordinatorn 

kommer inte att upprätthålla någon rättvisa mellan föräldrarna utan alltid ta parti för barnen. 

 

”Det är ju grunden så, att hjälpa dem att hitta trygga samarbetsformer, hur ska det gå till, hur ska de 

meddela varandra hur veckan har varit, hur ska de informera varandra om sådant som händer kring 

barnen, hur ska.. ja, allt det här som finns när man föräldrar.” 

 

Strukturerna byggs upp av överenskommelser som föräldrarna ska arbeta fram med hjälp av 

koordinatorn. Det handlar om att följa familjen under en längre tid och vara ett stöd under 

processen.   

 

”Egentligen är ju allt jobb gjort utifrån vad som blir bra eller dåligt för barnet, så egentligen ska ju 

barnet alltid vara i blickfånget.” 

 

Under hela processen ligger fokus på barnet och målet är att barnet ska få en funktionell vardag 

och en trygghet. Barnet ska vara fri att kunna uttrycka åsikter om respektive förälder utan att 

känna oro och behöva stå i ett kampfält mellan dem. Insatsen bör leda till färre konflikter och om 

irritation och problem uppkommer ska dessa inte leda till en stämning till tingsrätten eller att 

barnet påverkas.   

Göra överenskommelser 

Koordinator handlar om att göra överenskommelser, förtydliga överenskommelser eller hjälpa 

familjen att arbeta utifrån existerande överenskommelser så att föräldrarna får en struktur i 

föräldraskapet. Överenskommelserna berör de områden där föräldrarna har olägenheter. 
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Överenskommelserna kan utarbetas på olika sätt. En föräldraplan kan användas eller så kan 

arbetet utgå från en prioriteringslista.  

 

”I föräldraplanen arbetar vi med hur umgängesschemat ska se ut och hur hämtningar och lämningar sker 

och vart det görs någonstans och på vilket sett och vad man gör om man nu lämnar på dagis eller skola, 

när dagis är stängt eller skolan är stängt, vad gör man när barn är sjuka på morgonen när man ska 

lämna dem och så vidare, vem stannar hemma med barnen, de praktiska sakerna som måste fungera i 

barnens vardag. Vidare kommer det ju flera frågor såsom vem går på utvecklingssamtal i skolan osv.” 

 

Ett par koordinatorer i Hägersten-Liljeholmen har med inspiration i den Amerikanska 

föräldraplanen skapat en svensk variant. Föräldraplanen består av överenskommelser kring 

vardagsfrågor rörande barnet som föräldrar vanligtvis är oense om. Det kan exempelvis vara vart 

hämtningar och lämningar av barnet sker. Om föräldrarna valt att arbeta enligt föräldraplanen får 

de med en checklista hem där de kan fylla i vilka områden de är oense om. Föräldraplanen kan 

sedan arbetas igenom från pärm till pärm eller så kan endast vissa problemområden väljas ut. 

Föräldraplanen ger en struktur och överblick över arbetet både för föräldrarna och för 

koordinatorn. 

 

”Syftet med det är ju hela tiden att vi tänker att om det finns en bas av överenskommelser mellan 

föräldrarna där de kan trappa ner sin irritation och bli lite lugn i att jag vet vad vi är överens om, så 

kommer det att påverka barnet också”  

 

En del koordinatorer har arbetat mycket med föräldraplanen medan andra tänker att de ska göra 

det i kommande ärenden. Intervjupersonerna uttrycker att föräldraplanens detaljrikedom kan 

avskräcka föräldrar men det anses bra att gå ner på den strukturerade och basala nivån som 

föräldraplanen har.  

 

”En del kan haka upp sig på att föräldraplanen är väldigt detaljerad men jag tycker att det är en vits med 

det för det är ju många detaljer som de bråkar om, jag satt bara här om veckan om pratade om hur ofta 

barnet ska klippa sig hos frisören” 

 

Om överenskommelserna utgår från en prioriteringslista börjar arbetet med att föräldrarna får 

klargöra vilka problem som finns och sedan prioritera i vilken ordning problemen ska avhandlas. 

Koordinatorn bör vara med och sätta prioriteringen av problemen utifrån barnets behov. Arbetet 

kan också vara att förtydliga överenskommelser eller hjälpa föräldrarna att arbeta utifrån satta 

överenskommelser. Det kan vara tolkningsdiskussioner som uppstår mellan föräldrarna, 
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exempelvis om en förälder ska ha umgänge varannan helg kan det handla om vilken tid barnet 

ska komma och när ska det lämnas.  

 

”Det kommer ett par där det finns tydliga överenskommelser men de hamnar i tolkningsdiskussioner, ja 

då är det ju det man får jobba med.” 

 

Det är viktigt att föräldrarna vill arbeta efter överenskommelserna och att dessa utarbetas av och 

är förankrade hos båda föräldrarna för att de ska följas. Koordinatorn sammanställer alla 

överenskommelser i en överenskommelselogg och föräldrarna får varsin kopia på denna för att 

använda om konflikter eller irritation skulle uppkomma. 

 

Svårigheter i rekrytering 

Oenigheter kring inklusionskriterierna 

För att föräldrarna ska vara aktuella för Koordinator ska de ha allvarliga konflikter som ska ha 

pågått under en lång period och påverkat barnen. Föräldrarna ska ha problem på flera områden 

och ha provat andra insatser som samarbetssamtal. Tanken har varit att Koordinator ska erbjudas 

till de svåraste ärendena och endast ett par familjer om året som ska få insatsen. Föräldrarna ska 

fungera i föräldrarollen och kunna ta hand om ett barn och de måste vara beredda att ta emot 

insatsen och ingå överenskommelser och behärska att följa dessa. Arbetssättet kräver mycket av 

föräldrarna så det är viktigt att viljan att testa finns.  

 

”Det ska vara upprepade ansökningar, stämningar i tingsrätten, att det ageras på många olika plan, att 

man agerar ut det även i socialtjänsten, man anmäler varandra för att barnen far illa på något sätt 

lägger skulden på den andra och motanmäler, man kanske har varit i familjerätten och haft 

samarbetssamtal i omgångar och liksom man kommer ingenstans det går bara runt, runt, runt och man 

spelar ut det överallt. Det är polisanmälningar och det är anmälningar hos soc och det är tingsrätten och 

de drar igång överallt.” 

 

Det ska finnas en dom eller någon form av avtal som föräldrarna inte kan samarbeta runt. Det är 

dock flera koordinatorer som har jobbat med familjer utan dom eller avtal, eller med väldigt 

gamla domar och där kan arbetet vara inriktat på att skapa ett avtal. I uppstarten av Koordinator 

togs flera ärenden in utan dom eller avtal för att få erfarenhet av arbetssättet. Det finns dock en 

önskan om att det bör finnas en dom eller avtal.  
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”Det är viktigt att det finns en dom eller ett avtal för annars så blir det ju på något sätt någon allmän 

familjebehandling eller samarbetssamtal.” 

 

Finns det pågående utredningar om våld eller övergrepp ska det utredas först och ett skydd ska 

skapas inte ett samarbete. Har det funnits en historia av våld och kränkningar eller missbruk i 

familjen så behöver detta ha hanterats först. Det finns dock funderingar kring ett arbete med 

föräldrar där det finns eller har funnits en våldsproblematik eller missbruk eftersom de trots allt 

behöver samarbeta på något sätt. Ett arbete kan möjligtvis startas om enskilda samtal genomförs 

med föräldrarna och dessa säkras upp, samt att kommunikationen mellan dem sker via e-post. En 

försiktighet och andra bedömning kan behövas vid arbete med manipulativa personer och 

personer med rättshaveristiska tendenser.  

 

”Har man en familj med en pappa som är våldsam eller en mamma som är våldsam så tänker jag ändå 

att man kan arbeta  med koordinator för att förtydliga saker och underlätta kommunikationen mellan 

föräldrarna.”   

 

Komma i kontakt med en koordinator och ge medgivande till handläggning 

Hur föräldrarna kommer i kontakt med koordinatorerna sker på olika sätt, delvis beroende på 

vilken enhet inom kommunen som Koordinatorsinsatsen tillhör. Det kan vara så att 

socialsekreterarna eller familjerättssekreterarna får in ett ärende om exempelvis samarbetssamtal 

eller annat och gör bedömningen att föräldrarna kan behöva en Koordinatorsinsats. En 

koordinator berättar om ett föräldrapar som var involverade i en utredning om vårdnad, boende 

och umgänge. Dessa gjorde ett tidsbestämt avtal men utredarna uppmärksammade att föräldrarna 

med stor sannolikhet skulle ha problem att följa avtalet så en koordinator tillsattes. I ett annat 

ärende var det ett umgängesstöd som inte fungerade och en koordinator tillsattes som ett 

komplement.   

 

”Det absolut vanligaste är ju socialtjänsten, socialsekreterarna får in ett ärende och gör en bedömning 

att det behövs en insats och riktar den och skickar ner den som en remiss till oss.” 

 

Den person som rekommenderat Koordinatorinsatsen till föräldrarna ska informera dem om 

Koordinator och föräldrarna får då ta ställning till om de vill handläggas enligt arbetssättet. Om 

de godtar det så remitteras de till en koordinator. En av intervjupersonerna har deltagit i ett möte 

med socialsekreterare och föräldrar för att förklara och erbjuda insatsen. Om föräldrarna kommer 
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på remittering behöver de ha blivit grundligt informerade om vad arbetssättet innebär. Det krävs 

att de enheter inom kommunen som kan remittera eller rekommendera Koordinatorsinsatsen är 

insatta i arbetssättet och kan rekommendera det till föräldrar. Det är viktigt att föräldrarna är väl 

insatta i vad det innebär att ha en koordinator då arbetssättet kräver engagemang av föräldrarna. 

 

Det kommer in få ärenden till Koordinatorinsatsen. En anledning till detta tros vara att det finns 

en bristande kunskap om arbetssättet hos de remitterande enheterna vilket leder till att få ärenden 

remitteras. Det kan också bero på att arbetssättet kräver av föräldrarna att de ska gå på möten, 

svara på mejl och träffa den före detta partnern under ett års tid. Det kan leda till att insatsen 

anses vara för krävande.  

 

Insatsen inleds med att ett uppstartsmöte där föräldrarna får ytterligare information om 

arbetssättet och undertecknar papper om godkännande av insats, fullmakt och sekretess. 

Sekretessen måste släppas för att koordinatorn ska få möjlighet att kontakta skola, läkare och 

andra instanser samt ta del av befintligt material och uppgifter om familjen. Om en förälder 

lämnar information som berör ärendet måste koordinatorn kunna vidarebefordra den till den 

andre föräldern eller använda den i gemensamma samtal. Vilken gör att ingen sekretess kommer 

upprätthållas mellan föräldrarna.  

 

”Man har ett gemensamt uppstartsmöte där vi presenterar igen vad innebär insatsen Koordinator och 

undertecknar där det här baskontraktet att man godtar att, ja XX då exempelvis blir koordinator i vårt 

ärende och att man vet vad det innebär och vi släpper sekretessen, så, i frågor som rör våra 

gemensamma barn.” 

 

 

En koordinator berättar om en förälder som var tveksam till att underteckna avtalet om 

Koordinator eftersom koordinatorn då får tillgång till befintligt material och tidigare utredningar 

om föräldrar och barn. Insatsen kan också upplevas som oklar, vilket kan leda till att föräldrarna 

känner en osäkerhet kring vad som kommer att ske under processen. 

 

”Det är lite svårt att hitta lämpliga ärenden och att få folk att nappa på det och det har väl att göra med 

att det är lite, lite luddigt ändå, det kanske, jag kan tänka mig att det kan kännas lite som att köpa grisen i 

säcken.” 
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Intervjupersonerna poängterar att det skulle vara fördelaktigt att ärendena inkommer innan 

konflikterna eskalerat och blivit långvariga. Detta för att skydda barnen, hjälpa föräldrarna och 

för att ärendena blir mer komplicerade att handlägga ju mer utdragna konflikterna blir.  

 

”Hur svårt ska det egentligen behöva vara, det är lite viktigt också att man inte väntar för länge, man ska 

ju inte behöva straffa ut sig för att få en koordinator.” 

 

Processen till att nå överenskommelser 

Uppstarten- central för att bygga förtroende 

Koordinatorsinsatsen är framåtsträvande och fokus ligger inte på det som varit, men en viss 

bakgrundsinformation om familjen behövs och information från socialregister och 

belastningsregister inhämtas. Hur mycket information koordinatorn inhämtar om familjen är 

olika. En del koordinatorer vill ta del av all information medan andra inte ser någon anledning att 

inhämta mer än domstolsbeslutet som insatsen ska utgå från och den senaste utredningen som 

gjorts.  

 

”När jag drar igång och jobbar med ett par då vill jag ha fått all bakgrundsinformation först. Jag vill ha 

läst igenom alla utredningar, alla tingsrättsdomar, alla överklaganden, allt vill jag ha haft innan, för att 

jag vill inte börja ett samtal med att de ska sitta och beskriva sin såriga historia, för det blir inte 

konstruktivt för att jobba framåt, däremot är det viktigt att jag känner till den.” 

 

Föräldrarna får sedan kortfattat beskriva historien och de problem som finns. Om föräldrarna får 

berätta om de oförätter och kränkningar som har förekommit kan det hjälpa föräldrarna att gå 

vidare. Det kan också leda till att de känner en trygghet med koordinatorn. Dessa samtal är en 

viktig del för att bygga upp ett gott samarbetsklimat och förtroende mellan föräldrar och 

koordinator vilket krävs för att kunna hjälpa föräldrarna att ändra beteende. En bärande del för 

att bygga upp förtroendet är att lyssna på föräldrarna och visa en vilja att förstå deras situation. 

Koordinatorerna ger detta skede olika mycket tid, men mellan ett till tre enskilda eller 

gemensamma samtal. Ett annat sätt att bygga upp ett förtroende är att hjälpa föräldrarna med 

problem de har som exempelvis svåra myndighetspapper eller liknande, även om det inte primärt 

är koordinatorns uppgift kan det underlätta samgåendet. 

 

”Jag tror ändå att ska man försöka hjälpa människor att byta handlingsmönster så måste man ha ett visst 

förtroende för varandra.” 
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Utbilda och samtala för att förändra föräldrars fokus  

Det finns ingen mall för hur koordinatorn ska arbeta utan det anpassas efter de behov som 

föräldrarna har. Arbetet är inriktat på att arbeta framåt och upprätta ett tryggt föräldrasamarbete 

genom att utbilda och samtala med föräldrar. Koordinator är inte i första hand att vara en 

stödkontakt för föräldern utan fokus är att barnet ska få det bättre. 

 

”Där finns ju så klart ingen mall att så här ska man göra, utan det är en fas där man behöver hitta vad är 

rimligt, hur strukturerad behöver jag som koordinator vara med det här paret.” 

 

En av koordinatorns uppgifter är att utbilda föräldrarna om vad som händer med barn i 

konfliktsituationer och barns behov. Det kan exempelvis vara att utbilda om barns känslor vid 

lojalitetskonflikter eller vilken skada det ger att kritisera den andra föräldern inför barnet. Det är 

främst generell information och kunskap, vilket gör att den kan upplevas som ogreppbar av 

föräldrarna. Efter att koordinatorn träffat barnet och fått klarhet om barnet och det sammanhang 

denne befinner sig i kan informationen till föräldrarna bli mer specifik och individuell. Det är 

fördelaktigt att utbilda föräldrarna om generella saker tidigt i processen innan koordinatorn 

träffat barnet för att inte föräldrarna ska uppleva det som att koordinatorn anklagar dem.  

 

”Jag tänker att det gäller alla barn och då är det bra att man tar det på en gång så att de inte känner att, 

vad då pratar du till mig nu eller, och då finns det en risk att man hamnar i försvar och inte tar till sig 

eller vill vara med.”  

 

I uppstarten av Koordinator är det vanligtvis tätare kontakt mellan koordinator och föräldrar, det 

kan handla om en gång i veckan för att sedan glesas ut. Kontakten får inte bli för tät då 

föräldrarna måste ges utrymme att bearbeta tankar och känslor under processen. Målet är att 

koordinatorn ska kunna träffa föräldrarna tillsammans, men i början är det ofta enskilda samtal 

då konfliktnivån är hög. Om föräldrarna inte kan sitta i samma rum kan de placeras i skilda rum 

eller ha enskilda möten med koordinatorn vid olika tillfällen. Koordinatorn behandlar då en fråga 

med den ena och vidarebefordrar svaret till den andre, vilket gör att processen förlängs och 

risken finns att koordinatorn blir någon som går med negativa bud mellan föräldrarna.  En 

intervjuperson har haft enskilda samtal med föräldrarna för att medla fram överenskommelser 

och sedan har de träffats gemensamt för att skriva överenskommelserna. Koordinatorn behöver 

under de gemensamma samtalen sätta tydliga gränser och hålla en samtalsstruktur. Gränserna är 
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exempelvis att föräldrarna inte får diskutera fritt utan frågorna betas av i ordning, att föräldrarna 

enbart får tala till koordinatorn och inte till varandra samt att ingen får avbryta. Att hålla 

strukturen är viktigt så att föräldrarna får bra erfarenheter av att samtala med varandra. Det är en 

komplicerad process att göra överenskommelser och det kräver att föräldrarna kompromissar 

med varandra. En del koordinatorer hävdar att det i koordinator går att vara strängare och sätta 

gränser och kräva att processen går framåt. Om föräldrarna fastnar vid en fråga kan en effektiv 

metod för att få arbetet vidare vara att föräldrarna får testa överenskommelsen ett tag innan de 

beslutas slutgiltigt. Det kan handla om att prova ett nytt sätt för överlämningar mellan 

föräldrarna.  

 

Koordinatorns arbete är inriktat på att få föräldrarna att hitta ett annat tankesätt, en annan 

förväntan och en tillit mellan föräldrarna. Att få föräldrarna att tänka utifrån hur beslut eller 

handlingar påverkar barnet. Koordinatorn arbetar med att få föräldrarna att inse att om deras 

metoder inte fungerat hittills så kommer de med största sannolikhet inte att börja fungera, utan de 

måste göra förändringar för att komma tillrätta med problemen. För att uppnå detta kan 

koordinatorn arbeta med olika metoder. Att framhäva föräldrarnas goda sidor och undersöka hur 

de vill vara som förälder och jobba för att nå det. Att få föräldrarna att öva på deras 

kommunikation, exempelvis att prata utifrån sig själv och säga ”jag skulle vilja att du” istället för 

att säga ”du måste”. Ett coachande förhållningssätt kan tillämpas för att peppa och visa tillit till 

förälderns egen förmåga.  

 

”Man kan plocka fram det här som de har, de har ju massor av goda intensioner av hur de vill att det ska 

vara, sen ska man bara få till det så att det fungerar ihop med den andra som de valt bort också.” 

 

Koordinatorn ska hjälpa föräldrarna att skifta kommunikationsform från en parkommunikation 

till en föräldrakommunikation. Ett separerat par behåller ofta de negativa delarna i den mer 

intima och känsloladdade kommunikationsformen som finns i en parrelation efter en separation. 

Exempelvis kan en förälder försöka styra den andre och ställa krav som är möjliga i en 

parrelation med inte i en föräldrakommunikation vilket kan leda till konflikter. För att synliggöra 

detta för föräldrarna kan två linjer ritas upp. Den ena linjen symboliserar den parrelation som en 

gång fanns och den linjen är bruten, den andra linjen är hel och symboliserar föräldrarelationen 

som alltid kommer att bestå. Denna bild kan sedan finnas med i hela processen och koordinatorn 

kan hänvisa till den när kommunikationen ligger på fel nivå.  
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”Parrelationen har de brutit men föräldrarelationen kan man aldrig bryta och att det vi kommer att göra 

är att försöka hjälpa dem att vara föräldrar och inte ett par.” 

 

För att förbättra kommunikationen mellan föräldrarna kan koordinatorn behöva gå in och sätta 

gränser. Det kan exempelvis vara att all kontakt mellan föräldrarna ska ske via e-post och om 

föräldrarna inte klarar att ha en mejlkontakt utan anklagelser och påhopp får de skicka mejlen till 

koordinatorn som korrekturläser dem. Koordinatorn skickar sedan tillbaka e-posten så att 

föräldern kan skriva om mejlet och sedan skickas den omskrivna versionen till den andra 

föräldern.  

 

”Att man får en kopia skickad till sig när de mejlar med varandra, så kan man se hur de tilltalar 

varandra och hur de bemöter varandra och då skärper de ju till sig naturligtvis.” 

 

En annan metod för att underlätta kontakten mellan föräldrarna är kontaktböcker där föräldrarna 

skriver saker till varandra. En koordinator har skickat veckomejl till föräldrarna där de skriver 

vad de har gjort under veckan och om de har haft samtal med en förälder så redogör koordinatorn 

för detta. En del par har kopplat in en anhörig som är med som en länk i kommunikationen 

mellan föräldrarna.   

 

En annan bild som används handlar om varför det är viktigt med en fungerande 

föräldrakommunikation. Bilden består av tre gubbar som symboliserar mamma, pappa och 

barnet. Barnet på bilden är likt pappa till hälften och mamma till hälften och i barnets ögon är det 

jättebra så länge mamma och pappa tycker om varandra. Till bilden ges förklaringen att om 

pappa förmedlar till barnet att mamma är dum så kommer barnet gradvis att känna att den delen 

av barnet som är lik mamma är en dålig del och vice versa. Detta kan leda till att barnet försöker 

gömma den del som är lik mamma när barnet umgås med pappa och tvärt om när barnet är med 

mamma, det påverkar barnets självkänsla.  

 

Samtal med barn  

Att som koordinator träffa barnet och få en bild av denne anses viktigt eftersom arbetssättet ska 

utgå från barnet. Det kan också underlätta samtalen med föräldrarna att kunna ge information 

och rekommendationer utifrån det individuella barnet. 
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Hur möten med barn sker beror på barnets ålder. Är det små barn så sker träffarna med 

föräldrarna, vanligtvis ett möte med var förälder, större barn kan träffa koordinatorn ensamma. 

Det kan också vara så att koordinatorn besöker barnet i hemmen och samtalar med barnet och 

observerar hur barnet har det. Om barnet är större och en konfliktfråga direkt berör dem kan 

barnet vara med på möten med föräldrarna och koordinatorn, det kan handla om exempelvis val 

av skola, om barnet vill gå på scoutläger eller åka på språkresa.  

Barnsamtalet syftar till att koordinatorn ska informera barnet om vad som kommer hända i 

processen och få en bild av barnets situation, och i vissa fall vilja. I samtalen bör koordinatorn 

försäkra barnet att denne vet att föräldrarna har konflikter om saker som gäller barnet och fråga 

om barnet märkt av konflikterna och låta barnet blir expert på situationen. 

 

”Det är heller inte terapeutiska samtal utan man förklarar på den nivå där barnet är att man är där för 

att hjälp mamma och pappa att bråka mindre och att man behöver barnets hjälp för att förstå hur de har 

det, de får vara lite expert på sin situation, vad de tycker att mamma och pappa behöver hjälp med och 

hur de skulle vilja att det var”. 

 

 

Under samtalet kan nallekort användas, eller så kan barnet få rita eller leka med gosedjur. 

Samtalet ska vara relativt avslappnat och koordinatorn ska inte överinvolvera barnet i konflikten. 

Ett samtal med barnet kan ge hopp om förbättring och en framtidstro. De flesta koordinatorer ger 

kontaktuppgifter till barnet om de skulle vilja kontakta koordinatorn.  

 

”Flickan har tagit fasta på att jag finns, så vid en konflikt där så ville hon kontakta mig” 

Inhämta information och ta hjälp av andra insatser 

Koordinatorn kan vid behov inhämta information från andra instanser runt familjen för att få en 

mer sammansatt bild av barnet och föräldrarna. Att inhämta information och förmedla den till 

föräldrarna så att de får möjlighet att fatta goda beslut.  

 

”Samla informationen och ta in det och väga in det i samtal med föräldrarna så att man får med olika 

sidor, olika bedömningar så att föräldrarna får möjlighet att fatta kloka och goda beslut” 

 

Koordinatorerna berättar att föräldrar ofta är oense om vad som sagts på förskolan, under 

utvecklingssamtal eller hos läkaren och det blir ett hinder för att gå vidare i processen. 

Koordinatorn kan då boka ett möte med dessa för att inhämta informationen eller vara med under 

ett utvecklingssamtal. En koordinator har varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin för att 
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undersöka barnets psykiska hälsa, då barnet haft en regelbunden kontakt med dem. För att få en 

bättre bild av barnets situation kan koordinatorn prata med skolan. Det kan också vara så att 

föräldrarna är oense om en specifik fråga som diet och då kan koordinatorn ta hjälp av en dietist 

för att avhjälpa problemet.    

 

Om det under processen framkommer ett behov av hjälp eller stöd hos någon i familjen är det 

koordinatorns uppgift att bistå med detta. Det kan handla om att föräldrarna har problem med 

föräldrarollen så att de behöver föräldrasamtal eller en utbildning i komet
4
, det kan också vara ett 

behov av hjälp med att hantera aggressioner eller liknande. Om barnet bevittnat våld kan 

trappansamtal vara en lämplig insats eller så kan barnet behöva träffa en psykolog. Om 

koordinatorn uppmärksammar ett behov av hjälp hos barnet ska denne rekommendera en insats 

för föräldrarna. Koordinatorn kan enbart rekommendera insatser och föräldrarna får själva välja 

om vill följa dessa eller inte.  

 

”Sitter man i något Koordinatorärende där barnen bevittnat våld då är det jättebra om barnen får gå på 

trappan samtal, bearbeta känslor i ord och bildberättelser som vi har de som är utbildade i och det kan ju 

vara så att föräldrarna behöver någon egen kuratorskontakt eller psykologkontakt för att hantera 

aggression och hitta förhållningssätt och strategier.” 

 

Att sätta gränser, avbryta och avsluta 

Att skriva rekommendationer 

Om föräldrarna är oense och fastnar vid en fråga kan koordinatorn ingripa och ge en 

rekommendation om lösning. Rekommendationen är skriftlig och innehåller vilket problemet är, 

parternas ståndpunkter i frågan och koordinatorns rekommendation till lösning. En 

rekommendation är en inrådan, det är alltså inget krav för föräldrarna att följa den. 

 

”Då skriver man en rekommendation, det här är problemet, det här har ni tagit upp, utifrån barns bästa 

så är min bedömning att den bästa lösningen i den här frågan skulle vara följande…” 

 

Ingen akutinsats 

Koordinator är ingen akutinsats, det finns inga akuta frågor som en koordinator kan lösa utan det 

är exempelvis polisens eller kvinnojourens uppgift.  

                                                 
4
 Utbildningsprogram för att minska konflikter i hemmet  
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”Är det akut så finns det andra insatser man hör av sig till om det är akut, det här är ett strukturerat 

arbete som sker på planerade träffar.”  

 

Problem kan upplevas akuta av föräldrar, exempelvis om den ena föräldern inte vill lämna över 

barnet till den andre. Det kan vara svårt som koordinator att hantera sådana situationer. En del 

koordinatorer tar tag i situationen direkt medan de flesta bemöter föräldern och bekräftar att 

problemet har registrerats men att problemet får diskuteras vid nästa möte eller så bokas ett 

extramöte in. En del koordinatorer har en telefontid då föräldrarna kan ringa.  

 

”Om den här föräldern är jätteupprörd över någonting och det är fredag och jag kan skicka ett svar som 

gör föräldern lugn så att de kan ha en bra helg då tycker jag att det är mitt jobb att göra det.” 

 

Om en koordinator ska vara ständigt tillgänglig för föräldrarna tappar Koordinatorinsatsen sin 

funktion.  

 

Att avbryta, avsluta och följa upp insatsen 

Koordinatorsinsatsen kan behöva avbrytas. Det kan ske om en ny rättsprocess startas, eftersom 

föräldrarna då ska samla bevis och processa mot varandra och det fungerar inte att etablera ett 

samarbete under den processen.  

 

”Om parterna drar igång en ny rättsprocess bör man som koordinator kliva av eller pausa uppdraget. Då 

går de ifrån att vara föräldrar som försöker finna sätt att samarbeta till att bli parter i ett mål där de 

samlar bevis mot varandra och det är inte en period när det går att koordinera samarbetet på ett bra 

sätt.” 

 

Om det framgår att föräldrarna inte är villiga att göra överenskommelser eller hålla dessa bör 

arbetet avbrytas eftersom grundstommen bryts. Det bör också avbrytas om föräldrarna inte är 

villiga att ta rekommendationer som koordinatorn ger och samarbetet och processen avstannar på 

grund av detta. Detta mandat att avbryta ger koordinatorn lite större makt att sätta press på 

föräldrarna att komma vidare i processen mot överenskommelser och ett fungerande samarbete.  

 

”De fick inte igång någon information om barnen på något sätt, varken i telefon, sms, mejl eller 

kontaktbok. Så det gick inte att avlasta barnet och efter många försök så la jag ner det där” 
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Det är viktigt att avbryta om det inte fungerar annars riskerar koordinatorn av bli en bricka i 

föräldrarnas konflikt. Även om processen har avbrutits så kan föräldrarna vara aktuella för 

koordinator vid ett senare tillfälle eller med en annan koordinator. Ett misslyckande kan bero att 

insatsen inte passade in i de omständigheter som fanns runt familjen för tillfället eller att 

relationen med koordinatorn inte fungerade. 

 

”Om man har misslyckats tidigare kan det varit otajmat i personrelationer, i tid, det är ju många saker 

som spelar in i livet, omständigheter runt om, familjen, problem i nätverket” 

 

En insats bör avslutas när föräldrarna visar att de kan fortsätta samarbetet på egen hand. En del 

koordinatorer har valt att innan avslut träffa barnet för att se om denna upplever någon skillnad. 

Om mål har satts upp kan avslutet ske när målen uppnåtts. Om arbetet skett utifrån 

föräldraplanen eller en prioriteringslista så kan det avslutas när de relevanta 

överenskommelserna är gjorda och samarbetet fungerar. Efter denna punkt så bör ett par 

uppföljningar göras för att se hur samarbetet fungerar och koordinatorn kan finnas med i 

bakgrunden om någonting skulle hända.  

 

”Det är viktigt att man finns som ett stöd, så att man inte bara, nu är vi klara och så skickar man ut folk i 

någon slags tomhet utan man finns med i bakgrunden och så när man märker att det börjar krisa lite 

grann så ska man snabbt kunna plocka upp det och föra tillbaka det och jobba vidare ifrån den nivå man 

var.” 

 

Vem ska vara koordinator? 

Koordinatorns roll är att hjälpa föräldrar att utarbeta samarbetsformer genom att samverka med 

andra instanser, utbilda föräldrarna och samtala. Koordinatorn ska under processen inneha ett 

barnperspektiv på allt som görs. Att vara koordinator handlar om att samordna arbetet runt den 

separerade familjen.  

 

Koordinatorns arbete kräver kunskaper om barns utveckling, barns behov, samtal med föräldrar 

men också att uppmärksamma behov av andra insatser för föräldrar och barn. Hos de olika 

kommunerna och stadsdelsförvaltningen ligger Koordinatorninsatsen under olika enheter, det 

kan vara inom familjerätten, familjestödsteamet eller familjebehandlingsenheten. Detta gör att en 

del kommuner har behandlare som koordinatorer medan andra har familjerättssekreterare och 

dessa har traditionellt sätt olika arbetsuppgifter. En del tycker att familjerättssekreterare är 
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lämpade för arbetet då Koordinator handlar om att bygga strukturer och vara strukturerad i 

arbetet och vissa tycker att detta är utmärkande för familjerättssekreterare. Andra framför tanken 

att behandlare har större vana av den undervisande rollen och att uppmärksamma när 

behandlande insatser krävs. Koordinator är inte en behandlande insats och det kan vara svårt för 

behandlarna att släppa behandlarrollen i arbetet. 

 

”Jag tycker att det finns fördelar med att ha det här [vid familjerätten], att det inte går över till att vara 

någon familjebehandling, mer samtalsstöd utan att man ändå håller sig inom ramarna, vårdnad, boende, 

umgänge.” 

 

Om en potentiell koordinator arbetat med familjen tidigare i exempelvis samarbetssamtal och fått 

en god kontakt med föräldrarna kan det vara en fördel att den personen går in som koordinator. 

Det är dock viktigt att poängtera för föräldrarna att Koordinator är en annan insats och ett annat 

arbetssätt. Någon koordinator tror inte att det skiljer sig så mycket eftersom alla har samma 

grundutbildning som socionom utan att skillnaderna ligger på ett personligt plan. En koordinator 

anser att de bör vara två som arbetar i ett ärende, en som är behandlare och en som är 

koordinator. Detta för att ärendena ofta också kräver en mer behandlande insats och det kan vara 

lättare för föräldrarna att ta hjälp av detta om det ingår i paketet än om de hänvisas till andra 

enheter.  

 

Arbetar olika  

Det framgår också att Koordinatorerna arbetar väldigt olika med ärendena. En del koordinatorer 

arbetar väldigt strukturerat efter prioriteringslistan eller föräldraplan och arbetar med att 

strukturera upp så att det inte ska bli problem i framtiden. Andra har en sporadisk kontakt med 

familjen och följer dem över tid och tar itu med problemen när de uppkommer. Fokus blir inte att 

göra eller förtydliga överenskommelser utan mer att finnas som ett stöd för föräldrar och barn.  

Att vara koordinator är tidskrävande. Det är en lång process och till en början är den också 

väldigt intensiv. Det handlar om att läsa på om paret och barnen, ha kanske två samtal i veckan, 

mejlkontakt och refusering av mejl, inhämta information från andra instanser och planering. Det 

krävs att den som är koordinator har tillräckligt med tid avsatt.  
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”Jag tänkte först att jag inte gjort så mycket men sen började jag räkna hur många gånger jag har träffat 

dem och jag tror det var 27 träffar med dem tillsammans eller var för sig och ja, typ fem 

myndighetsmöten och en 20-30 veckomejl.” 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur arbetssätten Konflikt & försoning och Koordinator 

tillämpas i Södertörns kommuner och domstolar samt Hägersten- Liljeholmens 

stadsdelsförvaltning samt undersöka hur de arbetar för att tillvarata barnets bästa. Arbetssätten 

analyserades separat och i Konflikt & försoning framkom kategorierna rekrytering, struktur 

under uppbyggnad, olika synsätt och ett annat förhållningssätt. I Koordinator framkom 

kategorierna undanröja konfliktsituationer, svårigheter i rekrytering, processen till att nå 

överenskommelser, sätta gränser, avbryta och avsluta och vem ska vara koordinator?  

 

Barnet och barnets bästa 

Bägge arbetssätten syftar till att reducera föräldrars konflikter och genom detta underlätta för 

barnen. De konflikter som handläggs i enighet med arbetssätten ser väldigt olika ut, men de 

konflikter som intervjupersonerna beskriver har drag av det som kallas high- conflict divorce. 

Det är svårlösta tvister, fientlighet, negativa tillskrivningar, ömsesidig misstro samt att konflikten 

drivs av försvar och att motverka attacker (Anderson et al, 2011; Johnston, 1994). Dessa svåra 

tvister påverkar barnen negativt. Barn kan hamna i lojalitetskonflikter mellan föräldrarna som 

kan ge upphov till skuldkänslor, stress och oro och ge ett sämre emotionellt välbefinnande  

(Grych & Fincham, 1993; Davies & Cummings, 1992; Jekielek, 1998; Mazur et al, 1992). För att 

barnet skall få tillgång till en trygg kontakt med båda föräldrarna behöver de samarbeta.  

 

Målen i arbetssätten är att påverka barnen genom att förändra föräldrarnas förhållningssätt 

gentemot varandra och få igång ett fungerande föräldrasamarbete. Detta görs genom att 

undervisa föräldrarna om barns behov och diskutera med föräldrarna om dessa. Det görs också 

genom att förmedla och synliggöra för föräldrarna vad barnen behöver och vill. De utgår både 

generellt från familjerättssekreteraren/behandlarens och rådmannens erfarenhet av barn men i de 

flesta ärenden har också familjerättssekreteraren/behandlaren träffat barnet och processen kan då 
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också anpassas efter det individuella barnet. Barnet kan synliggöras genom föräldrarnas 

beskrivning och genom familjerättssekreterarnas/behandlarnas erfarenheter och kompetens men 

de flesta anser att det också behövs barnsamtal under processen. Barnsamtalen i arbetssätten 

syftar inte till att barnen ska framföra en ståndpunkt i någon konfliktfylld fråga. Samtalen utgår 

från att  socialarbetaren ska få en bild av barnet och dennes situation samt att barnet ska få 

kunskap om vad som sker. Arbetssätten överensstämmer till viss del med Eekelaars modell 

dynamic self-determinism, om bedömning av barnets bästa. Denna säger att experter ska göra en 

bedömning efter vetenskap och beprövad erfarenhet och barnet ska ges utrymme att uttrycka sin 

åsikt (Eekelaar, 1994). I arbetssättena används vetenskap och beprövad erfarenhet genom de 

socionomer som finns med i bägge arbetssätten. Barnen får till viss del utrymme att uttrycka sin 

åsikt. De flesta intervjupersoner anser att barnsamtal ska hållas men samtliga anser inte att det 

behövs i alla ärenden. Det räcker inte med att ett samtal hålls utan barnet måste också få 

möjlighet att uttrycka sin åsikt. Samtalen behöver då gå djupare än att förklara proceduren i 

arbetssättet för barnet eller samtal kring barnets fritidsintressen. Samtalet behöver ske runt den 

fråga barnet ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt om och frågan om ett barn efter ett eller 

något samtal är trygg i att uttrycka en åsikt. Eekelar (1994) hävdar att olika utfall ska visas för 

barnet och att barnet ska befinnas i en trygg miljö. Fler samtal skulle möjligtvis kunna hållas 

med barnet för att etablera en kontakt och trygghet. Arbetssätten i linje världssamfundets tanke 

om att ett barnperspektiv bör hållas på allt beslutsfattande som påverkar barn. Att ha ett 

barnperspektiv innebär att se barnet, lyssna till barnet, sträva efter att förstå barnet och respektera 

dess rättigheter och uppfattning. Barnet skall sättas i fokus och ses som expert på dess egen 

situation och detta kräver en undersökning av hur barnet uppfattar och upplever situationen 

(SOU 1997:116). Att säkerställa att barnsamtal alltid görs så länge det inte finns några extrema 

skäl till att inte göra det är en viktig del att arbeta vidare med i arbetssätten för att tillvara ta 

barnets bästa.  

 

Konflikt & försoning 

Ett nytt arbetssätt innebär förändringar för medarbetarna. En skillnad för familjerättssekreterarna 

i deras arbete är att de får jobba mer med den problematik som finns i familjerna. Det blir ett 

förändringsarbete och ett mer behandlande synsätt än deras traditionella uppgifter att utreda, 

bedöma och skriva ner problemen. Detta ger en annan roll och relation gentemot familjen. När 
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arbetet blir mer förändringsinriktat måste det också anpassas efter den familj som finns och 

eftersom alla familjer är olika behöver arbetssättet vara fritt och behovsstyrt. Även rådmännens 

arbete förändras, de brukar traditionellt bedöma och besluta. Detta mer medlande, lyssnande, 

bekräftande och lösningsfokuserade förhållningssätt och att ha fokus framåt är olikartat från 

rådmännens traditionella arbete. Det krävs alltså andra kunskaper av alla medarbetare när 

Konflikt & försoning används. Att arbeta mer med utbildning och information till medarbetarna 

kan då vara lämpligt för att ge stöd och uppmuntran i processen. Det fastställs också av Rønbeck 

(2008) att kontinuerliga utbildandeinsatser är betydelsefulla.  

 

Att ha manualer för vad som ska göras i alla ärenden fungerar inte då ärendena kan se väldigt 

olika ut. Att ha riktlinjer för arbetet med förslag på insatser och verktyg är däremot ett förslag 

som anses bra eftersom det är viktigt att hålla grunden och innebörden i arbetssättet, vilken är att 

lyfta barnet och ha barnet i fokus och att se framåt och hitta lösningar (Rønbeck, 2008). Det kan 

också vara bra för att underlätta samarbetet mellan tingsrätt och familjerätt. En riktlinje skulle 

kunna innefatta placeringen under sammanträdet i rätten  då denna har visats se olika ut.  

Rønbeck beskriver placeringen som viktig för att tydliggöra ombudets roll och för att sätta ramar 

för att begränsa föräldrarnas möjligheter att anklaga varandra (Rønbeck, 2008). En annan del för 

att  underlätta samarbetet och undvika irritation är att det förmöte som ska finnas mellan 

familjerättssekreterare och rådman hålls som planerat.  

 

Ett problem med bedömningen av barnets bästa är att begreppet är mångfacetterat och olika 

människor har olika åsikter om vad som är bäst för barn. Riktlinjerna för vad som är barnets 

bästa är väldigt vaga vilket leder till att bedömningen om vad som är barnets bästa kommer se 

olika ut beroende  på vem som bedömer (Eekelar, 1994; Skivenes, 2010). Intervjupersonerna 

anser att en del rådmän har en fast uppfattning om vad som är bra för barn. Om rådmannen 

tillämpar detta i ärendena så försvinner familjerättssekreterarens roll att framföra 

barnperspektivet och en viktig del i arbetssättet går förlorad. Att familjerättssekreteraren har 

arbetat med familjen gör att denne får en bättre kännedom om föräldrarna och hur de fungerar 

och denna kunskap kan användas under sammanträdena. Det kan exempelvis vara så att 

familjerättssekreteraren lättare ser potentiella fallgropar för föräldrarna och kan då framföra att 

överenskommelser bör göras för att täcka dessa.   
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Ett flertal skillnader har visats mellan det traditionella arbetssätten och Konflikt & försoning. 

Under en utredning eller vanlig förhandling i tingsrätten ska fel och brister hos den andre 

föräldern framhållas och anledningar till att en förälder är bättre lämpad än den andra att sköta de 

gemensamma barnen. Detta kan leda till att konflikten förvärras. I Konflikt & försoning blir det 

inte lika mycket av det taktiska mellan föräldrar då fokus inte ligger på vem som har rätt eller fel 

utan på att hitta en lösning på problemet. I denna lösningsorienterade process testas lösningar 

och det som fungerar framhävs och väldigt lite tid ägnas åt fel och brister. Detta gör också att 

föräldrarna blir friare att uttrycka åsikter vilket också kan leda till att föräldrarna lättare kan ta 

hjälp av andra insatser. Till skillnad från en utredning då föräldrarna utreds så blir föräldrarna 

mer delaktiga i Konflikt & försoning. Det blir en lärandeprocess för föräldrarna. Det diskuteras 

med föräldrar, de utbildas om barn generellt och de medvetandegörs om vad deras barn tänker 

och behöver. Skillnaden mot vanliga samarbetssamtal initierade av tingsrätten blir att det 

vanligtvis finns en tydligare struktur för samtalen i Konflikt & försoning då grunden har lagts 

under sammanträdena i tingsrätten där även familjerättssekreteraren deltagit. 

Familjerättssekreteraren kan då lättare arbeta vidare med föräldrarna utifrån det som diskuterats i 

tingsrätten. I en utredning om vårdnad, boende och umgänge kan barnsamtal finnas med som en 

del. När utredningen sedan överlämnas till tingsrätten finns en risk att information tolkas fel eller 

ifrågasätts. I Konflikt & försoning motverkas detta genom att familjerättssekreteraren deltar i 

tingsrätten och muntligt framför det som framkommit och kan besvara frågor och kritik.  

 

Det som har framkommit är att samarbetet mellan tingsrätt och familjerätt är under utveckling. 

Ett samarbete, speciellt mellan två skilda myndigheter tar tid att bygga upp, människor måste 

hitta förhållningssätt och roller i samarbetet. Ju mer kontakt och förtroende som byggs mellan 

rådmän och familjerättssekreterare desto mer kan samarbetet utvecklas och varandras kunskaper 

kan tillvaratas på ett bättre sätt. Detta kan behövas både i de enskilda ärendena men också 

generellt mellan myndigheterna. 

Koordinator 

Koordinatorns roll är enligt intervjupersonerna att hjälpa föräldrarna att utarbeta 

samarbetsformer och strukturer för samarbete genom att samverka med andra instanser, utbilda 

och samtala med föräldrarna. En koordinators uppgift är också att samordna arbetet runt familjen 
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och vara spindeln i nätet. Målet är att bygga upp strukturer kring föräldraskapet och ett 

samarbete för att bespara barnen föräldrarnas konflikter. Fundamentet i Koordinator ska vara en 

dom eller avtal och insatsen ska utgå och koordineras utifrån denna. En central del i arbetet är att 

med stöd i domen eller avtalet skriva eller tydliggöra överenskommelser och arbeta strukturerat 

med familjen.  

 

En koordinator ska enligt AFCC ha ett flertal roller och funktioner. Dessa är att utreda, utbilda, 

koordinera, vara konflikthanterare och beslutsfattare (AFCC, 2003). Beslutsfattarrollen är inte 

relevant i Sverige då en koordinator inte har mandat att fatta lagligt bindande beslut. Rollerna att 

utvärdera och bedöma, utbilda och hantera konflikter liknar det arbete som en samtalsledare gör i 

samarbetssamtal (Hydén & Hydén, 2002). Att utreda handlar om att granska utredningar, domar, 

och lära känna föräldrar och barn och de brister och förmågor som finns i föräldraskapet. Detta 

arbete finns också i samarbetssamtal. Koordinatorerna tillämpar denna roll olika mycket i 

arbetet. Att utbilda föräldrarna om barn, barns behov, kommunikation och föräldraskap är 

densamma som i samarbetssamtal och även konflikhantering är det centrala i samarbetssamtal. 

Rollen att koordinera arbetet och arbeta med instanser runt familjen såsom släkt, skola, psykolog 

och liknande, att vara spindeln i nätet för familjen finns dock inte på samma sätt i 

samarbetssamtal utan blir unikt för Koordinator. Om koordinatorerna i det praktiska arbetet har 

en koordinerande roll är en annan frågeställning. En del koordinatorer har haft en kontinuerlig 

kontakt med andra instanser runt familjen som barn- och ungdomspsykiatrin och skola medan 

andra har träffat någon annan person runt familjen. Det som främst skiljer Koordinator från 

samarbetssamtal är att i Koordinatorsärendena ges processen mer tid och då finns det större 

möjligheter för föräldrarna att prova sig fram till lösningar. När processen ges mer tid så ökar 

koordinatorns kunskap och kännedom om familjen och förhoppningsvis också föräldrarnas 

förtroende för koordinatorn. Detta kan underlätta koordinatorns arbete med familjen och leda till 

att överenskommelser lättare kan nås. En annan skillnad är kravet att släppa på sekretess för att 

kunna inhämta information från andra instanser. Hur insatsen är utformad beror också på om 

koordinatorn tillämpar föräldraplanen eller inte. En del intervjupersoner upplever koordinator 

som mer strukturerat än samarbetssamtal och att det är lättare att hitta ingångar i konflikten. Det 

kan till en del bero på tillämpningen av föräldraplanen som med konkreta frågor och till viss del 

fasta lösningsalternativ ger en struktur till arbetet och kan hjälpa koordinatorerna att sätta gränser 
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och ställa krav på föräldrarna. En viktig del i förmågan att ställa krav på att processen förs framåt 

och att detta sker med barnets bästa i tanken är att föräldrarna har en stark vilja att lösa 

problemen. Om det inte finns en väldigt stark vilja så är risken större att föräldrarna drar sig ur 

om koordinatorn ställer krav eller är mer offensiv. En annan hjälp för att få struktur är att hålla 

på kriteriet om att det ska finnas en dom eller avtal att arbeta runt, det ger en grund att utgå ifrån 

i arbetet.  

 

Det framkom i analysen att Koordinatorsärendena utförs olika beroende på vem som är 

koordinator. Att det ser ut så är naturligt för att alla koordinatorer är olika personer med olika 

personligheter. Det är dock viktigt att stommen i arbetssättet är densamma i alla ärenden, att 

bygga upp strukturer genom att göra eller förtydliga överenskommelser för att underlätta 

föräldraskapet och samarbetet mellan föräldrarna. Det framkom tendenser till att det inte alltid är 

så utan att arbetssättet ibland utgått från föräldrarnas preferenser och akuta problem. Vilka delar 

ska finnas med i arbetet för att arbetssättet ska sägas vara Koordinator och vilka delar som inte 

behövs blir väsentliga frågor att utröna för att klargöra skillnader till samarbetssamtal och för att 

kunna benämna arbetssättet Koordinator.    

Gemensamma  

Föräldrar har haft långvariga konflikter innan de handläggs enligt arbetssätten. Hjälp behövs i ett 

tidigare skede för att mildra påverkan på barnet. Att ingripa i ett tidigare skede kan också 

förenkla processen att stävja konflikten men det kan också försvåra möjligheten att sätta lite 

press på föräldrarna att komma överens då föräldrarna kanske väljer att avbryta insatsen. Att 

sänka kriterierna så att konflikter inte behöver vara lika svåra för att handläggas enligt 

arbetssätten är ett sätt att få in konfliktfyllda familjer tidigare. En annan idé är att skapa nya 

arbetssätt för handläggning av mildare konflikter. Ytterligare en reflektion är att arbeta 

preventivt redan vid en separation.  

 

Ett hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin 

hälsa och förbättra den. För att förbättra folkhälsan kan två huvudgrupper med åtgärder 

användas. Den första gruppen är åtgärder inriktade på att skapa förutsättningar och miljöer som 

främjar individens hälsa, det gäller socialt, kulturellt, politiskt, fysiskt, ekonomiskt och 

emotionellt. En stödjande miljö definieras som miljöer som skyddar från hälsohot men som 



64 

också möjliggör för människan att utveckla sin förmåga, sitt självförtroende och sin hälsa 

(Ottawa Charter for Health Promotion, 1986). Den lösningsfokuserade processen i arbetssätten 

erbjuder en stödjande miljö som möjliggör för föräldrarna att själva kunna fatta goda beslut 

utifrån den kontext de befinner sig i. Föräldrarna ges större förutsättningar att vara delaktiga i 

och påverka tillvaron med stöd från socialarbetaren och rådmannen. Den andra huvudgruppen är 

insatser för att förmedla kunskap för att öka medvetenheten om sambandet mellan hälsa, kontext 

och levnadsvanor (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986). I bägge arbetssätten är också 

utbildning till föräldrarna en betydelsefull del för att öka medvetenheten om barn och barns hälsa 

och välmående.  

 

För att arbetssätten ska leva vidare behöver de bli mindre personbundna och det är en ständigt 

pågående process. Fler behöver läras upp för att kunna använda arbetssätten och samarbetet 

mellan de olika enheterna och myndigheterna behöver utvecklas ännu mer. I riktlinjerna för 

Koordinator står det att koordinatorerna behöver kontinuerlig handledning och utbildning i 

arbetssättet och Rønbeck hävdar detsamma för Konflikt & försoning (Rønbeck, 2008; AFCC, 

2005). Det behövs fler riktlinjer för hur arbetssätten ska tillämpas men dessa får inte vara för 

specifika. Det är en svår balansgång att öppna för kreativitet, flexibilitet och behovsstyrning 

samtidigt som det inte får bli olika avarter av arbetssätten. Föräldrarna måste veta vad de ger sig 

in i när de tackar ja till handläggning enligt arbetssättet, både för deras trygghet men också för att 

få in ärenden. Om det är oklart vad det innebär att handläggas enligt Konflikt & försoning eller 

Koordinator så kommer fler avböja möjligheten och de vinster som finns med handläggning 

enligt dessa går förlorade. 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur arbetsätten “Konflikt & försoning” och ”Koordinator” 

används i studieområdet samt undersöka hur de arbetar för att tillvarata barnens bästa. Dessa 

arbetssätt används ofta av enskilda medarbetare och insyn i processen kompliceras. Denna studie 

ger en större insyn i medarbetarnas arbetsprocess. En frågeställning i studien är att få en 

förståelse för hur arbetssätten tillämpas. För att få en förståelse för tillämpningen av arbetssätten 

och dess för- och nackdelar krävs en förståelse för intervjupersonernas verklighet och hur de 

uppfattar den. För att undersöka detta har intervjuer utförts med de som tillämpar arbetssätten. 
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Resultatet baseras alltså på intervjupersonernas syn på hur de tillämpar arbetssätten. Studien kan 

inte säga om det intervjupersonerna sagt överensstämmer med hur de gör. Hur de gör förändras 

också över tid ju mer arbetssätten utvecklas och i olika ärenden eftersom arbetssätten är 

behovsstyrda. Skulle studien upprepas vid ett senare tillfälle kan det troligen framkomma andra 

resultat då resultaten beskriver tillämpning och för- och nackdelar under denna del av processen 

och dessa kommer troligen att förändras över tid.  Detta misskrediterar dock inte dessa resultat 

(Merriam, 1994). Tillvägagångssätten i en fallstudie utvecklas efterhand, exempelvis har 

intervjuguiderna utvecklats under processen. Detta anses vara en styrka i en fallstudie men i ett 

överförbarhetsperspektiv försvåras en upprepning av studien, överförbarhet blir då svårt att 

tillämpa på ett meningsfullt sätt (Merriam, 1994). En fallstudie syftar till att gå in på djupet i ett 

särskilt fall och få en förståelse för detta och inte för att studera generella processer eller ting 

(Merriam, 1994). Genom en beskrivning av kontexten som arbetssätten tillämpas i kan dock 

resultaten upplysa om problem och lärdomar som kan uppkomma vid användning i liknande 

situationer (Merriam, 1994).   

 

Studien baseras på relativt få intervjuer. Det planerades för fem intervjuer i respektive arbetssätt. 

Det visades sedan svårt att i en rimlig tidsram finna tillräckligt många intervjupersoner i 

arbetssättet Koordinator vilket ledde till att endast fyra intervjuer genomfördes. I undersökning 

av Konflikt & försoning gjordes fem intervjuer men även observationer vilket gav en mer 

fullständig bild än i Koordinator där fyra intervjuer genomfördes. Det blev svårt att få en helbild 

av Koordinator och tendenser sågs till andra intressanta synvinklar och områden och fler 

intervjuer skulle ha behövts för att undersöka dessa.  

 

Merriam beskriver att användande av flera metoder för datainsamling, så kallad 

metodtriangulering stärker trovärdigheten i en studie (Merriam, 1994). I denna studie har 

intervjuer och observationer använts. Flera källor hade dock kunnat användas för att öka 

trovärdighet och tillförlitlighet ytterligare, exempelvis dokumentgranskning.  

 

En bristande erfarenhet i att intervjua har säkerligen påverkat studien. En mer erfaren intervjuare 

kan möjligen göra lämpligare avgränsningar under intervjun och på ett bättre sätt hålla sakfrågan, 

exempelvis genom att behärska följdfrågor bättre och på så sätt få fram en mer fördjupad 
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information. Detta märktes under transkriberingen av intervjuerna. Trots detta anses intervjuerna 

bara bra då alla frågor i intervjuguiderna har blivit besvarade i samtliga intervjuer, relevanta 

följdfrågor har ställts och ett flyt har funnits i intervjuerna. Det finns brister i förberedandet för 

observationerna. Enligt Merriam (1994) bör observatören vara bekant med miljön för att på så 

sätt lättare kunna välja ut vad som är värt att observera. Observationerna bör i början vara korta 

och intensiva vilket inte var fallet i denna studie (Merriam, 1994). Alla intervjupersoner har 

tillfrågats om de önskar granska den transkriberade intervjun och fem deltagare har gjort detta 

vilket ökar trovärdigheten. De citat som används i resultatet och också godkänts och vissa 

intervjupersoner har också korrigerat citaten. Detta har skett både direkt och indirekt. Alla 

deltagare vars citat används har fått ett e-post meddelande med de citat som var tänkta att 

använda, har intervjupersonen inte svarat på detta meddelande betraktades detta som ett indirekt 

godkännande. Det finns för- och nackdelar med att intervjupersonerna givits möjlighet att 

korrigera citat. Nackdelen är att tillförlitligheten till citaten kan anses brista men en fördel blir att 

tillförlitligheten också kan anses öka då intervjupersonerna säkerställer att citaten tolkas rätt av 

författare och läsare. Det blir en form av deltagarbaserande som kan öka tillförlitligheten i 

studien (Merriam, 1994).   

 

Författarens bristande kunskap om sociologi och juridik kan ha påverkat resultatet både i 

utformningen av intervjuguiden och i informationssökningen av relevant bakgrundsinformation 

(Merriam, 1994). Denna studie har dock som grund att genom ett folkhälsoperspektiv granska 

arbetssätten Konflikt & försoning samt Koordinator och hade den utförts med ett annat 

perspektiv hade säkerligen andra saker lyfts som relevanta. Alla delar av studien påverkas av den 

erfarenhet och det perspektiv som forskaren har.  

 

Det är inte etiskt försvarbart att producera kunskap till ingen nytta. Resultatet av denna studie 

skall lämnas till styrgruppen för projektet Nya arbetsformer med barn i svåra vårdnadskonflikter 

som arbetar med implementering och spridning av arbetssätten. Vid kvalitativa studier är de 

främsta etiska övervägandena kring informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt 

forskarens roll (Merriam, 1994). Ett informationsbrev (se bilaga 1-2) skickades ut till deltagarna 

samt deras överordnade för att informera om studien samt inhämta samtycke till deltagande. Vid 

intervjutillfälle och observationstillfälle upprepades sedan informationen muntligt. Då det endast 
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fanns ett begränsat antal individer på respektive arbetsplats som arbetade med arbetssätten finns 

en risk att arbetskamrater kommer kunna urskilja uppgiftslämnarna ur det färdiga arbetet. För att 

motverka detta har citaten skrivits utan någon hänvisning till intervjuperson. Detta påverkar dock 

den intersubjektiva kontrollen och möjligheten till upprepning av studien. Deltagarnas 

konfidentialitet ses dock som överordnad reproducerbarheten. Vid få observationer blir 

konfidentialiteten lidande och detta poängteras för deltagarna i informationsbrevet (se bilaga 1-

2).   

 

Slutsats 

Konflikt & försoning och Koordinator syftar till att bygga upp en struktur av överenskommelser 

för familjen för att på så sätt reducera konflikter. Hela processen i arbetssätten utgår från barnet 

och genom att ständigt lyfta upp barnet få föräldrar att inneha ett barnfokus. Arbetssätten är 

under uppbyggnad och utveckling och implementering sker kontinuerligt men en styrka i 

arbetssätten är att de kan skräddarsys utifrån den familj som berörs. En viktig del blir då att 

vidareutveckla de ramar som finns för arbetssätten för att säkerställa att alla ärenden utgår från 

samma grund. Det kan underlätta arbetet för de personer som tillämpar arbetssätten och ge en 

trygghet för de föräldrar som erbjuds handläggning utifrån något av arbetssätten. 
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Bilaga 1 utvalda artiklar ur barnkonventionen 

Artikel 3 

§ 1 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

§ 2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 

behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess 

föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta 

ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

§ 3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för 

vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 

säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn (UNICEF, 2009). 

 

Artikel 12 

§1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

§2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet 

(UNICEF, 2009). 
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Bilaga 2 Intervjuguide gällande arbetssättet ”konflikt och försoning” - 

Familjerättssekreterare 

Inledning 

Hur länge har du arbetet här? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har ni arbetet med metoden konflikt & försoning? 

Varför infördes metoden? 

I hur många konflikt och försoningsmål har du varit sakkunnig? 

Vilka är dina erfarenheter av medling? 

Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med familjer i svåra konflikter? 

 

Kan du berätta om processen i ett konflikt och försoningsmål? 

 

Hur bestäms det om metoden skall tillämpas? 

Vilka kriterier finns? 

 

Roller: 

Vilken är din roll som sakkunnig? 

Vilket är ditt huvuduppdrag? 

Vilken är domarens roll? 

Vilken är advokaternas roll? 

 

Förarbete 

Hur väljs sakkunniga ut till respektive mål? 

Hur ser förarbetet innan första mötet ut? 

Vilken information finns om målet? 

 

Mötet 

Kan du berätta om hur mötet går till? 

Hur används din kunskap? 

 

 

Barnet 

Vad utgår ni ifrån när ni pratar om barnets bästa? 

Hur bestäms det om man ska prata med barnet eller ej? 

Vart sker möten med barn? 

Hur går det till? 

Vad pratar man om? 

Är föräldrarna med? 
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Uppföljning 

Vad händer efter första mötet? 

Hur följs familjen upp efter mötet? 

Vilka blir dina uppgifter då? 

 

Andra mötet 

Kan du berätta om hur andra mötet går till? 

Vilka är dina uppgifter här? 

 

Hur många möten brukas hållas? 

Vad händer om metoden inte fungerar? 

Hur bedöms det? 

Hur länge testar man metoden? 

 

På vilket sätt sker rapporteringen? 

 

Avslutning 

 

Uppfattningar 

Vilka fördelar ser du med metoden? 

Vilka nackdelar ser du med metoden? 

Hur tycker du man arbetar för att uppnå barnets bästa? 

Hur uppfattar föräldrarna arbetssättet? 

Har du några förslag på förbättringar? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Intervjuguide avseende arbetssättet konflikt och försoning -   

Rådman 

 

Inledning 

Hur länge har du arbetet som domare? 

Hur många konflikt och försoningsmål har du handlagt? 

Vilka är dina erfarenheter av medling? 

Hur länge har ni arbetet med metoden konflikt & försoning? 

Varför infördes metoden? 

hur bestäms det om metoden skall tillämpas? 

 

 

Kan du berätta om processen i ett konflikt och försoningsmål? 

 

Roller: 

Vilken är din roll som domare? 

Vilket är ditt huvuduppdrag? 

Vilken är den sakkunniges roll? 

Vilken är advokaternas roll? 

 

Förarbete 

Hur väljs sakkunniga ut till respektive mål? 

Hur ser förarbetet innan första mötet ut? 

Vilken information finns om målet? 

 

 

Mötet 

Kan du berätta om hur mötet går till? 

Hur används den sakkunniges kunskap? 

 

 

Barnet 

Vad utgår ni ifrån när ni pratar om barnets bästa? 

Pratar man med barnet/en? 

Hur bestäms det om man ska prata med barnet eller ej? 

 

 

 

Uppföljning 

Vad händer efter första mötet? 

Hur följs familjen upp efter mötet? 
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Vilka blir dina uppgifter då? 

 

 

Andra mötet 

Kan du berätta om hur andra mötet går till? 

 

 

Vad händer om metoden inte fungerar? 

Hur bedömer ni det fungerar? 

Hur länge testar man metoden? 

På vilket sätt sker rapporteringen? 

 

Avslutning 

 

Uppfattningar 

Vilka fördelar ser du med metoden? 

Vilka nackdelar ser du med metoden? 

Hur tycker du man arbetar för att uppnå barnets bästa? 

Hur uppfattar föräldrarna arbetssättet? 

Har du några förslag på förbättringar? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 Intervjuguide gällande arbetssättet ”Koordinator” 

 

Inledning 

Hur länge har du arbetet här? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har ni arbetet med metoden Koordinator? 

Varför infördes metoden? 

I hur många ärenden har du varit koordinator? 

Vilken utbildning har du fått inom koordinatormetoden? handledning? påbyggnadskurser? 

Kan du berätta lite om innehållet i denna/dessa? 

Vilka är dina erfarenheter av medling? 

Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med familjer med svåra konflikter? 

 

Kan du berätta om processen i en koordinatorinsats? 

 

Inslussning 

Hur kommer familjerna till dig som koordinator? 

Hur bestäms det om metoden skall tillämpas? 

Vilka kriterier finns? 

 

Roll, möte och insatser 

Vilken är din roll? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Vilka problem kan föräldrarna ha? 

Hur hittar ni lösningar till dessa? 

Hur går öppningsmötet med föräldrarna till? 

Vilka fler möten hålls med föräldrarna? 

Vilka insatser kan användas? 

Hur väljs dessa ut? 

Kan du berätta om de verktyg som används? 

Kan du berätta lite om överenskommelserna som görs med föräldrarna? 

Hur arbetar du med att behålla neutralitet mellan parterna? 

Finns det samarbete med andra professioner? 

 

Hur arbetar du med personer som har någon form av personlighetsstörning? 

Hur arbetar du för att screena för våld? 

 

 

Uppföljning 

Vad händer mellan mötena? 

Hur många möten brukas hållas? 
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Hur länge pågår en insats? 

Hur sker kommunikation med föräldrarna? 

Hur sker uppföljningen med föräldrarna? 

 

Vad händer om en part vill avbryta under processen? 

Vad händer om metoden inte fungerar? 

Hur bedöms det om metoden fungerar? 

Hur länge testar man metoden? 

 

På vilket sätt sker rapporteringen? 

 

 

Barnet 

Hur tas barnet/en med i processen? 

Hur arbetar du med barnperspektivet? 

Vad utgår ni ifrån när ni pratar om barnets bästa? 

Pratar man med barnet/en? 

Hur bestäms det om man ska prata med barnet eller ej? 

Vart sker möten med barn? 

Hur går det till? 

Vad pratar man om? 

Är föräldrarna med? 

 

 

Uppfattningar 

Vilka fördelar ser du med metoden? 

Vilka nackdelar ser du med metoden? 

Hur tycker du man arbetar för att uppnå barnets bästa? 

Hur uppfattar föräldrarna arbetssättet? 

Har du några förslag på förbättringar? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 5 Informationsbrev gällande intervju 

Information om studie rörande arbetssätten “Konflikt & försoning” och “Koordinator“ 

inom Södertörns kommuner, Hägersten-Liljeholmens samt Älvsjös stadsdelsförvaltning 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien. 

Denna studie genomförs vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

och ligger till grund för en masteruppsats. Studien syftar till att undersöka hur familjerätter och 

domstolar arbetar enligt metoderna “Konflikt & försoning” och “Koordinator“ samt undersöka 

hur de inom dessa metoder arbetar för att tillvarata barnens bästa. För att undersöka detta skall 

tio intervjuer genomföras och två observationer utföras. För att studera hela arbetsprocessen skall 

intervjuer hållas med koordinatorer, domare, de som arbetat som sakkunniga inom metoden 

”konflikt och försoning” samt familjerättssekreterare som fångar upp och rekommenderar 

insatserna till föräldrar. Att belysa hur metoderna används ger en djupare förståelse för hur och 

varför utfallet av en vårdnadskonflikt som handläggs enligt arbetssätten blir som den blir. 

Resultatet av undersökningen kan användas för att vidareutveckla arbetssätten och i det fortsatta 

spridningsarbetet av metoderna. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och utgå från frågor om arbetssättet och 

intervjupersonens erfarenheter av detta. Intervjuerna kommer ske på arbetstid och beräknas ta 

45-90 minuter. Enbart författaren kommer att ha tillgång till materialet som skall transkriberas 

och analyseras. Efter transkribering och kodning kommer även handledare Birgitta Edlund att få 

tillgång till materialet. Materialet kommer att sparas på en extern hårdisk och hållas inlåst hos 

studenten och raderas efter examination i juni 2013. Om det finns en önskan att ta del av den 

egna transkriberade intervjun eller citat som skall användas kommer det tillhandahållas. Du kan 

när som helst avbryta intervjun och dra tillbaka din medverkan, allt material kommer då raderas. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i juni vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Uppsala Universitet samt för styrgruppen till projektet Nya arbetsformer för barn i svåra 

vårdnadskonflikter.  Den färdiga studien kommer att skickas till alla deltagare. 

 

Är du intresserad av deltagande i studien kontakta Emma Isaksson på nedanstående e-post adress 

annars kontaktar jag dig över e-post eller telefon. Din medverkan i studien är värdefull för att få 

ett rikt material och flera perspektiv. 

 

 

Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Student       Handledare 

Emma Isaksson      Docent Birgitta Edlund 

0739570297       Institutionen för folkhälso- och  
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        vårdvetenskap 

emma.isaksson.7028@student.uu.se    birgitta.edl@gmail.com 
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Bilaga 6 Informationsbrev gällande observation och intervju 

 

Information om studie rörande arbetssätten “Konflikt & försoning” och “Koordinator“ 

inom Södertörns kommuner, Hägersten-Liljeholmens samt Älvsjös stadsdelsförvaltning 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien. 

Denna studie genomförs inom Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

universitet och ligger till grund för en masteruppsats. Studien syftar till att undersöka hur 

familjerätter och domstolar arbetar med metoderna “Konflikt & försoning” och “Koordinator“ 

samt undersöka hur de inom dessa metoder arbetar för att tillvarata barnens bästa. För att 

undersöka detta skall tio intervjuer genomföras och observationer utföras. För att studera hela 

arbetsprocessen skall intervjuer hållas med koordinatorer, domare, de som arbetet som 

sakkunniga i ”konflikt och försoning” samt familjerättssekreterare som fångar upp och 

rekommenderar insatserna till föräldrar. Att belysa hur metoderna används ger en djupare 

förståelse för hur och varför utfallet av vårdnadskonflikterna där arbetssätten använts blir som 

det blir. Resultatet av detta kan användas för att vidareutveckla arbetssätten och i det fortsatta 

spridningsarbetet av metoderna. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och utgå från frågor om arbetssättet och 

intervjupersonens erfarenheter kring detta. Intervjuerna kommer ske på arbetstid och beräknas ta 

45-90 minuter. Enbart författaren kommer att ha tillgång till materialet som skall transkriberas 

och analyseras. Efter transkribering och kodning kommer även handledare Birgitta Edlund att få 

tillgång till materialet. Materialet kommer att sparas på en extern hårdisk inlåst hos studenten 

och raderas efter examination i juni 2013. Om det finns en önskan att ta del av den egna 

transkriberade intervjun eller citat som skall användas kommer det tillhandahållas. Du kan när 

som helst avbryta intervjun och dra tillbaka din medverkan, allt material kommer då raderas. 

 

Två observationer skall utföras under konflikt & försoningsmöten och fokus skall ligga på 

arbetssättet som används.  Detaljer om konflikten och föräldrarnas tankar, känslor och åsikter 

kommer inte att tas med. Det som studeras är arbetssättet och hur det tillämpas. Ingen inspelning 

skall ske, utan fältanteckningar tas. Anteckningarna kommer renskrivas på dator och analyseras. 

Handledare Birgitta Edlund att få tillgång till materialet. Materialet sparas av studenten tills 

examination i juni 2013. Du kan när som helst avbryta och inget material kommer då användas i 

studien. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i juni vid nstitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 

Uppsala universitet och styrgruppen för projektet nya arbetsformer för barn i svåra 

vårdnadskonflikter. Den färdiga studien kommer att skickas till alla deltagare. 
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Är du intresserad av deltagande i studien kontakta Emma Isaksson på nedanstående e-post adress 

annars kontaktar jag dig över e-post eller telefon. Din medverkan i studien är värdefull för att få 

ett rikt material och flera perspektiv. 

 

 

Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Student       Handledare 

Emma Isaksson     Docent Birgitta Edlund 

0739570297      Institutionen för folkhälso- 

       och vårdvetenskap 

emma.isaksson.7028@student.uu.se    birgitta.edl@gmail.com 
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Bilaga 7 Arbetsmodell för screening konflikt och försoning 

 

1. Barn och/eller förälder behöver skydd - modellen ska inte användas. 

2. Stämmer tre eller fler av påståendena in som återfinns under de två rubrikerna Riskfaktorer 

och Uppgifter finns om innebär det att modellen kan användas. 

 

Faktorer som kan göra att målet inte är lämpligt för Konflikt och försoning: 

Längre dokumenterad psykisk ohälsa såsom depression, aggressivt beteende 

Psykiatrisk diagnos 

Pågående missbruk 

Våld inom relationen/mot barnet 

 

Riskfaktorer: 

Tidigare domar 

Längre kontakt med socialtjänsten 

Flera och täta byten av ombud 

Upprepade rättegångar i vårdnadstvister 

Omfattande material i målet 

Förhindrande av umgänge 

 

Uppgifter finns om: 

Svår konflikt mellan parterna 

Att parterna är väldigt olika varandra i t ex ålder, kultur, värdegrund 

Svartmålning av den andre föräldern 

Oförmåga att skilja barnets behov från de egna 

Rigida och oflexibla sätt att se på relationer och barns utveckling 

Hög nivå av verbal aggressivitet 

Oförmåga att hålla barnen utanför konflikter 

Undanhållande av barnet från den andre föräldern 

Flertal negativa livshändelser under kort tid 

 


