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Abstract
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Divorce  and  separation  are  a  part  and  parcel  of  modern  family  life  in  western  society. 
However the separation process can sometimes get out of hand, especially when children are 
involved.  Long custody fights in the courts are not only harmful to the children but are also 
costly for society.  Mediation, between parents who have separated or are in the process of 
separating,  is  an instrument  used in  many societies  to  prevent  this  kind of development. 
Municipalities  in  Sweden  are  obliged  by  law  to  offer  mediation  to  parents  who  have 
separated or are in the process of separating.  The semi-structured interview method was used 
in  this  study,  in  which  six  family  law  mediators  offered  their  respective  views  on  the 
mediation process.  Views on the parent’s conflict, which solutions best serve the children’s 
interests after the parent’s separation and how family law mediators interact with the parties 
in the mediation process, were analysed using theories of discretion.  The results show that 
family  law mediators  use their  discretion  considerably in  many aspects  of  the mediation 
process but are cautious when it comes to children’s participation in the process.

Keywords:  Separation, conflict, family law social worker, mediation, discretion, agreement, 
children’s interests
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Förord
Jag växte upp i en kulturell och social miljö där skilsmässan var mycket ovanlig.  Makarna 

förväntades hålla sina äktenskapliga löften på gott och ont.  Min syn på kärlek, förhållande 

och separationer har också påverkats av hur tvåsamheten framställs i populärkultur.   Med 

denna socialinlärning i bagaget blir jag småprovocerad när en skribent slår fast att det finns 

något förlegat med det eviga äktenskapet och att framtiden tillhör skilsmässan (DN, 110908). 

Skribentens  tes  kan  däremot  inte  avfärdas  med  tanke  på  utvecklingen  under  de  senaste 

decennierna  vad  gäller  samhällets  syn  på  äktenskap  och  separationer.   De  flesta 

separationerna är nästan friktionsfria men när det finns barn i bilden är de inte alltid vackra. 

Mitt  intresse  för  familjerätt  samt  min  fascination  över  hur  två  människor  som har  stått 

varandra nära kan engagera sig i en vårdnadstvist som kan vara skadlig för barnet har varit 

både en inspiration och en drivkraft i mitt uppsatsarbete.

För  att  kunna  dock framställa  dessa  idéer  i  en  uppsats  hade  inte  varit  möjligt  utan  min 

handledare Maria Bangura Arvidsson.  Tack Maria för din tid, dina nya perspektiv och din 

hjälp  med  att  göra  denna  uppsats  läsbar  för  allmänheten!   Ett  stort  tack  också  till  de 

familjerättssekreterare som deltog i denna undersökning för både er tid och erfarenheter om 

samarbetssamtal och familjerätt.

Till sist men inte minst vill jag tacka: Emanuel för dina tips om uppsatsarbete; Jonas, Martin 

och Micaela för att ni stod ut för den gnällspik som jag har varit under denna period och för 

er humor som alltid lättade upp stämningen; och Ida för dina peptalks när jag har varit nere.

Lund, Januari 2012

Albert Tumusiime
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1 Inledning

1.1 Problemformulering
Familjen är  en uppsättning  sociala  band där  relationer  skapas  och individuella  livsplaner 

möts,  och  familjelivet  utformas  i  vardagen  när  familjemedlemmarnas  skyldigheter  och 

rättigheter  samt  drömmar  och  verkligheten  jämkas  samman (Bäck-Wicklund & Bergsten, 

1997).   När familjen  splittras  vid en separation kommer  nya  sociala  uppsättningar,  och i 

barnfamiljer blir sammanjämkningen av livsplaner, skyldigheter och rättigheter svårare.

Enligt SCB (2011) har mer än 55 procent av de par som skiljer sig barn.  Om ett par går 

skilda  vägar  innan  de  skaffar  barn  behöver  de  inte  ha  något  med  varandra  att  göra. 

Föräldrarna  å  andra  sidan  måste  fortsätta  samarbeta  kring  sina  gemensamma  barns 

utveckling.  Hur samarbetet kring föräldraskap ser ut beror på ett antal faktorer där konflikten 

som ledde till separationen/skilsmässan har en stor betydelse.  Öberg & Öberg (1978) menar 

att eftersom skilsmässor blir vanligare är de ekonomiska och juridiska problemen triviala och 

enkla till sin natur i jämförelse med de sociala och psykologiska problemen för många vilka 

kan kräva mer omfattande hjälp än bara den juridiska som de får i domstolen.

Den svenska familjerättslagstiftningen bygger på frivillighetsprincipen, dvs. att gifta sig och 

att leva tillsammans ska ske med de olika parternas fria vilja, och att den ene partens önskan 

att upplösa äktenskapet alltid ska respekteras (SOU 1972:41).  Barn till separerade föräldrar 

ska ändå växa upp i trygga förhållanden.  Enligt Sjösten (2009) ska regelsystemet för frågor 

om vårdnad, boende och umgänge främja ett gemensamt föräldraansvar så långt som möjligt. 

Föräldrarna som inte kommer överens om dessa frågor kan vända sig till domstol för att lösa 

sina tvister.  I domstol handläggs bara den juridiska biten av tvisten men det missförstånd 

som uppkommit mellan parterna består och de känslor som är ett resultat av missförståndet 

kan  leda  till  att  tvisten  förvärras.   De vanligaste  exemplen  på  skilsmässor  med utdragna 

juridiska processer  är  ett  tecken på en oavslutad  psykisk  separation  (Kressel  & Deutsch, 

1977;  Öberg & Öberg,  1982).   Hydén & Hydén (2002) menar  att  även med en avslutad 

psykisk separation kan det finnas en moralisk aspekt till konflikten, dvs. parterna har olika 

uppfattningar om vad en bra förälder ska vara.

En separation kan betraktas  som en krissituation för de involverade,  dvs. föräldrarna och 

barnen.  Det betyder inte att  ett olyckligt samboskap eller äktenskap är bättre, utan att ett 

olyckligt äktenskap och en skilsmässa, var för sig medför stress för de barn och föräldrar som 
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är  involverade  (Wallerstein  &  Kelly,  1980).   Under  separationsprocessen  och  efter 

separationen har förändringar  i  föräldrarnas  humör  och beteende  den största  påverkan på 

barnens liv.  Barnens känslor och behov kan i sin tur leda till föräldrarnas irritation vilket kan 

leda till eskaleringen av konflikten (ibid.).

Samarbetssamtal  är  ett  instrument  för  att  undvika  en  konfliktfylld  utveckling  av  en 

separation.  Av de cirka 45 000 barn vars föräldrar separerar i Sverige berörs 40 procent av 

samarbets-samtal  (SCB,  2007;  Socialstyrelsen,  2010).   Samarbetssamtal  är  strukturerade 

samtal med föräldrar som i samband med eller efter separation är oeniga om hur de ska lösa 

frågor  kring  vårdnad,  boende  och  umgänge  (Socialstyrelsen,  2003).   Samarbetssamtal  är 

lagstadgade i Föräldrabalken 6 kap. 18§ samt Socialtjänstlagen 5 kap. 3§.  

All lagstiftning som rör barn i Sverige ska ta hänsyn till barnets bästa.  Barnets bästa, barnets 

behov och barnperspektiv är begrepp som är svåra att definiera och deras innebörd varierar 

beroende  på  person,  situation  och  sammanhang  (Socialstyrelsen,  2003).   Den  enskilda 

beslutsfattaren har således tolkningsmöjligheter i de olika beslut som rör barnet med hänsyn 

till det enskilda barnet.  Enligt Föräldrabalken 6 kap. 2a§ ska barnets bästa vara avgörande 

för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, och vid bedömningen av detta ska bland 

annat  barnets  behov av  en nära och god kontakt  med båda föräldrarna  och barnets  vilja 

beaktas.   Utgångspunkten  för  lagstiftningen  menar  Ryrstedt  (2005)  är  att  barnets  behov 

tillgodoses om båda föräldrarna är engagerade i barnet och sätter barnets intresse före sina 

egna.  I detta avseende är föräldrarnas förmåga att samarbeta och nå samförståndslösningar 

kring  sina  gemensamma  barn  av  stor  vikt.   Syftet  med  samarbetssamtal  är  att  hjälpa 

föräldrarna att komma överens kring barnen med hänsyn till barnens behov och eventuella 

önskemål (Socialstyrelsen, 2003).  

I förarbetena slås det fast att för att tillvaron för barnet på bästa sätt  ska fungera måste den 

också fungera någorlunda för föräldrarna.1  Samarbetssamtal anses vara samhällsekonomiskt 

lönsamma i de fallen där parterna enas tack vare det Socialstyrelsen (1989) menar  att  en 

domstolsprocess  på  så  sätt  kan  undvikas  och  därför  har  samarbetssamtal  som institution 

utvecklats av kommunerna.  Eftersom samarbetssamtal är strukturerade samtal kan de inte 

fortsätta hur länge som helst.  I de fall där föräldrarna inte kan komma överens om vad som 

är bäst för barnet har varje förälders förhandlingsposition stor betydelse.  Faktorer såsom den 

enskilda  förälderns  personlighet,  ekonomiska  situation  och  känslomässiga  anknytning  till 

1 Prop 2005/06:99 s. 39
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barnet påverkar dennes förhandlingsposition, och de påverkar samspelet mellan föräldrarna 

både under separationsprocessen och efter skilsmässan.  Eftersom samarbetssamtal förväntas 

mynna ut i en överenskommelse om barnets vårdnad, boende och umgänge finns det en risk 

att den förälder som har en bättre förhandlingsposition får sin vilja igenom, vilket inte alltid 

är till barnens bästa (Ryrstedt, 2009).  Samtalsledaren står då inför ett dilemma av att se till 

att  föräldrarnas  överenskommelse  är  till  barnets  bästa  där  föräldrarnas  önskemål  jämkas 

samman utan att tvinga en lösning på föräldrarna.  

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att  analysera hur samtalsledarna vid samarbetssamtal beskriver 

hur de förhåller sig till föräldrarnas konflikt, barnens behov och hur de hanterar aspekter i 

konflikten  som kan  påverka  överenskommelsen  som rör  vårdnad,  boende  och  umgänge. 

Uppsatsens frågeställningar är:

• Vilka  faktorer  har  betydelse  för  en  bra  överenskommelse  och  hur  handskas 

samtalsledaren med dessa?

• Hur förhåller sig samtalsledaren till föräldrarnas konflikt?

• Hur balanserar samtalsledaren tingsrättens krav på ett fåtal  samtal och föräldrarnas 

behov av att lösa eller hantera sin konflikt på ett sätt som gynnar barnet?

• Hur  framträder  barnets  behov  och  perspektiv  i  samtalen  och  i  den  eventeulla 

överenskommelsen?

8



2 Tidigare forskning
För  denna  undersökning  söktes  både  svensk  och  internationell  forskning  rörande 

separationer,  skilsmässor och vårdnadstvister.   Sökord som ”samarbetssamtal,” ”vårdnad,” 

”barnets  bästa”  och  ”handlingsutrymme”  användes  i  databasen  SwePub  och  Lunds 

universitets  bibliotekets  databas  Lovisa  samt  ”divorce  mediation”  och  ”conciliation”  i 

EBSCOhost:s SocIndex.  Forskning om vårdnadstvister och samarbetssamtal fanns det gott 

om men inget om handlingsutrymme som var relevant just för denna undersökning.  Fokusen 

låg för det mesta på den svenska forskningen med tanke på dess relevans för undersökningen 

men internationell forskning rörande överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge 

var betydelsefull för undersökningen.

En överblick över den internationella forskningen om samarbetssamtal inom de senaste åren 

skiljer  sig  från  den  svenska  forskningen.   Detta  beror  på  hur  familjerättssystemet  och 

samarbetssamtal som institution har utvecklats  i de olika länderna.  Till exempel är vad i 

svenska sammanhang kallas  för samarbetssamtal  och familjerådgivning i  det  amerikanska 

systemet integrerad och det är inte statens ansvar.  Detta innebär att det finns en skillnad på 

vilka typer av frågor forskare ställer i USA och i Sverige.

2.1 Samarbetssamtal - medling eller terapi?
Bente och Gunnar Öberg som länge var yrkesverksamma familjeterapeuter  utvecklade  en 

metod för samarbetssamtal.  Öberg & Öberg (1982) erbjöd ett antal par som inte var överens 

om frågor rörande vårdnad kristerapi för att arbeta sig fram till en gemensam lösning istället 

för  att  genomföra  en  vårdnadsutredning.   Kristerapin  bestod  av  sju  steg  där  paren 

informerades  om  syftet  med  samtalen,  motiverades  till  att  delta  för  att  sedan  påbörja 

kristerapin som innebar konfrontation föräldrarna emellan, och sorgearbete för den relation 

som  varit  för  att  kunna  acceptera  separationen  som  ett  faktum.   När  separationen  har 

accepterats kan en förhandling om barnet påbörjas menar Öberg & Öberg (ibid.).  Majoriteten 

av familjerna nådde en överenskommelse även om graden av enighet varierade, och enligt 

författarna var efterarbetet med föräldrarna mycket viktigt om överenskommelsen skulle hålla 

i  längden.   Vidare  betonas  vikten  av  att  ta  hänsyn  till  familjens  sociala  verklighet,  dvs. 

bostadssituation,  arbetssituation,  osv.   Detta  kan  innebära  att  samtalsledaren  blir  en 

förmedlingslänk mellan familjen och andra myndigheter.
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2.2 Samarbetssamtal, familjerättssekreteraren och föräldrarna
Lindstein  (1993)  undersökte  hur  samarbetssamtal  i  Stockholm  stad  uppfattas  av  både 

samtalsledare  och  föräldrar,  bland  annat  vad  som  karaktäriserar  samtalsledarnas  arbete, 

samarbetssamtalsprocessen samt  vilken betydelse  samarbetssamtal  har  för föräldrarna  och 

barnen.  Han utgår från hur samtalsledarna har använt sig av Öberg & Öbergs kristerapimetod 

(1982).  Utifrån studien drog Lindstein slutsatsen att samtalserier med varierande längd; de 

korta samtalserierna (minst  två samtal)  hade ingen betydelse för barnen även om mycket 

kunde uträttas vilket kunde bero på samtalsledarnas metod.  De medellånga samtalsserierna 

ledde till en utvecklingsprocess för föräldrarna och hade en betydelse för barnen; risken var 

att samtalsledarna kunde dras in i föräldrarnas destruktiva konflikt.  De långa samtalsserierna 

sträckte sig till  mer än ett halvår och samtalsledarna kunde hjälpa föräldrarna att bearbeta 

separationsproblemen  på  en  djup  nivå.   Här  var  samtalsledarnas  kunskap  om mänskliga 

försvar på kollektiv, familje- och individnivå av betydelse för att förändra familjemönstret. 

Det  förhållningssätt  som  samtalsledarna  hade  kunde  hjälpa  familjerna  att  förändra  sitt 

perspektiv på konflikten vilket var betydelsefullt för barnen.  

Samtalsledarna  använde  sig  av  olika  strategier  i  de  olika  samtalsserierna  för  att  hjälpa 

föräldrarna  att  komma  fram  till  en  lösning  kring  barnen  enligt  Lindstein  (1993). 

Motivationsarbete, att sätta gränser och att försöka hitta öppningar i en låst situation samt att 

få  föräldrarna  att  förstå  barnens  behov och sin  förälderroll  var  viktiga  inslag  i  samtalen. 

Empati,  ledarskap  och  socialarbetarkompetens  var  ledstjärnor  i  samtalsledarnas 

förhållningssätt.  Samtalsledarna arbetade inte från en metod utan eklektiskt.

En liknande studie gjordes av Hydén & Hydén (2002) i en stor svensk stad.  De undersökte 

samarbetssamtalets  natur,  de  ämnen  som föräldrarna  samtalade  om samt  samtalsledarnas 

förhållningssätt till konflikten och arbetssätt.  Samarbetssamtal är komplicerade till sin natur 

eftersom det  är  flera  parter  involverade.   Med tanke på att  de är  uppgiftsorienterade  där 

föräldrarna måste komma fram till någon form av överenskommelse måste föräldrarna och 

samtalsledaren skapa ett gemensamt fokus, dvs. tala om samma sak på samma sätt för att nå 

resultat.  Hydén & Hydén (ibid.) menar att samtalsledaren måste vara neutral i relation till 

båda föräldrarna och att föräldrarna måste samspela på ett sätt som inte leder till eskalerande 

argumentering.  För att åstadkomma detta omformulerar samtalsledarna vad föräldrarna säger 

samt uppmanar föräldrarna att kliva ur sina individuella perspektiv och sätt att förhålla sig till 

varandra och istället se på sig själva utifrån en gemensam relation som föräldrar.
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Hydén  &  Hydén  (2002)  ställer  sig  frågande  till  samtalsledarnas  neutralitet  eftersom 

samtalsledarna aktivt ingriper för att ändra samtalets inriktning.  Samtidigt menar de att detta 

inte betyder att samtalsledarna måste ta ställning för någon av föräldrarnas perspektiv utan att 

samtalsledarna företräder barnets perspektiv.  I detta avseende är samtalsledarens uppgift att 

understödja  en  utveckling  av  samarbetssamtalen  i  en  riktning  som  leder  till  en 

överenskommelse.  Samtalsledaren väljer på så sätt aspekter i samtalet som han/hon bedömer 

kan möjligöra utvecklingen av samtalet i denna riktning.  Samtalen i studien var för det mesta 

mer förhandlingsorienterade än terapeutiskt orienterade men Hydén & Hydén (ibid.) menar 

att vidgningen av samtalsinnehållet kan leda till bättre resultat.

2.3 Barnen
Hur ett samhälle ser på barn och barndom har stor betydelse för vad som anses vara barnets 

bästa.   Halldén  (2007a)  menar  att  hur  ett  samhälle  fördelar  resurser,  rättigheter  och 

skyldigheter kan hjälpa oss att förstå hur barndomen utformas i just det samhället.  I svenska 

sammanhang  är  barndomen  både  individualiserad  och  kollektiv  eftersom  barnen  är 

föräldrarnas ansvar men stat och kommun hjälper till med ekonomiskt stöd och detta stöd 

följer barnet och inte familjeförsöljare.  Barnets individualitet, de vuxnas ansvar för barnets 

utveckling  och  respekt  för  barnets  känslor  är  aspekter  som  karaktäriserar  det  ideala 

föräldraskapet enligt Halldén (2007b).  Vidare ställer Halldén frågan om hur detta ideal om 

barnet i centrum kan jämkas med föräldrarnas strävan att värna egna behov och intressen. 

Den frågan har stor relevans  för hur familjerättssekreterarna  kan få föräldrarna  att  nå en 

samförståndslösning i samarbetssamtal som inte är skadlig för barnet.

Med  hänsyn  till  barnens  sårbarhet  i  en  skilsmässoprocess  kan  man  fråga  sig  vem  som 

företräder  barnens  intresse  och  behov.   Ryrstedt  (2009)  har  ställt  frågan  om  de 

överenskommelser  som nås i  samarbetssamtal  alltid  är  till  barnets  bästa.   Hon menar  att 

eftersom syftet med samarbetssamtal är att nå en överenskommelse kring frågor om vårdnad, 

boende och umgänge anses barnets bästa tillgodosett oavsett varför föräldrarna har kommit 

överens.   Hydén  &  Hydén  (2002)  påpekar  att  samtalsledarna  inte  tar  ställning  till  hur 

föräldraskapet  organiseras utan utgår från praxis för ”normalt  umgänge” som utvecklats  i 

rättsväsendet, dvs. varannan helg fredag till söndag, en kväll varannan vecka, samt en jämn 

fördelning av större helger och semestrar.  

I  en  kunskapsöversikt  om barns  boende-  och  umgängesformer  i  olika  länder  slog  Kelly 

(2007)  fast  att  den  traditionella  umgängesformen  för  många  barn  är  otidsenlig,  stel, 
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inskränkande och misslyckas att tillgodose barnens bästa på både kort och lång sikt.  Hon 

menar att umgängesformen inte bör baseras på en varannan-helg-modell utan på förälderns 

intresse och förmåga, samt på kvaliteten på relationen mellan barnet och föräldern.  Det är 

därmed intressant  att  undersöka hur samtalsledare  använder  sitt  handlingsutrymme för att 

företräda barnets intresse och förespråka barnets bästa.  Eftersom begreppet barnets bästa inte 

har tillskrivits någon specifik innebörd i lagstiftningen är det upp till varje professionell aktör 

att i sitt arbete tillskriva det ett innehåll (Rejmer, 2003).  

Denna avsaknad av en specifik innebörd kan härledas till politiska kompromisser.  Halldén 

(2007a) menar att begreppet barnperspektiv används i den politiska retoriken och har varit 

politiskt  enande eftersom den inte  har  preciserats  vilket  gör det till  ett  ideologiskt  laddat 

begrepp.  Hon skiljer på begreppen barnperspektiv  och barns perspektiv.   Barnperspektiv 

syftar  till  att  tillvarata  barns  villkor  och  barns  bästa  genom  att  uppmärksamma 

konsekvenserna av politiska beslut eller vilka erfarenheter som ryms i de olika positioner som 

barn tillåts inta i ett bestämt samhälle.  Det innebär dock inte att informationen hämtas från 

barnen själva. Barns perspektiv å andra sidan innebär att barnen själva har lämnat sitt bidrag 

via sina egna utsagor eller via sina praktiker.  I den allmänna diskussionen rymmer begreppet 

barnperspektiv både barns perspektiv och ett perspektiv med barn i fokus (ibid.).

Dahlstrand  (2004)  undersökte  barnets  deltagande  i  familjerättsliga  processer  utifrån  fem 

kriterier; nämligen barnets rätt att komma till tals, att få information, att bli tagen på allvar, 

att inte bli tvingad att uttala sig i en fråga och att ges inflytande över de beslut som ska fattas. 

Hon  menar  att  i  vårdnadsutredningar  är  familjerättssekreteraren  den  valda  uttolkaren  av 

barnets åsikter.  Vidare framhåller hon att eftersom familjerättssekreterarens rekommendatio-

ner  om  barnets  åsikter  i  mycket  hög  grad  följdes  i  föräldrarnas  och  domstolarnas 

överenskommelser  hade  familjerättssekreteraren  i  praktiken  en  stor  möjlighet  att  påverka 

både om barnet får gehör för sina önskemål och målets utgång.  Intresset för barns rätt att 

komma  till  tals  har  för  det  mesta  väckts  när  föräldrarna  har  misslyckats  att  nå  en 

samförståndslösning men intresset för barnets önskemål har varit svalt i vårdnads-, boende- 

och  umgängesmål  där  föräldrarna  är  överens  eller  när  det  finns  goda  möjligheter  för  en 

överenskommelse exempelvis i samarbetssamtal (ibid.).  

Dahlstrand (2004) gör en distinktion mellan ”icke-deltagande” och ”reellt deltagande.”  Hon 

menar att barnets ”icke-deltagande” förekommer när barnets åsikter används i andra syften än 

att främja den lösning som är bäst för barnet.  Att barnets åsikter refereras till  i betydligt 
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högre grad i processer med en svår konflikt mellan föräldrarna kan väcka farhågor om att 

barnens åsikter används för att stärka de vuxnas positioner istället för att ses som barnens 

rättighet.  Detta kan tolkas som att vuxnas intresse till stor del styr barnens möjligheter att 

komma till tals menar Dahlstrand (ibid.).  I de fall där barnen har inflytande över processen 

hade de professionella aktörerna i huvudsak använt sig av barnets faktiska ålder och inte av 

mognadsgraden  såsom  som  anges  både  i  lagstiftningen  och  i  barnkonventionen.   Detta 

medför att yngre barn med hög mognadsgrad ges små möjligheter att komma till tals och att 

de barn som inte har nått för åldern normal mognad försätts i situationer som är påfrestande 

för dem.  Dessutom gör önskan om att hitta en snabb lösning i vårdnads- eller boendetvister 

det  svårt  för  barnet  att  prova  på  olika  lösningar  och  på  så  sätt  vara  medbestämmande  i 

processen.

Röbäck  (2011)  granskade  på  vilket  sätt  argumentationen  i  domstolarnas  beslut  om 

verkställighet  av  vårdnad,  boende  om  umgänge  har  ändrats  efter  2006  års  reform  av 

Föräldrabalken.  Hur barn kommer till tals, hur barnets vilja tillmäts betydelse och om barnets 

vilja får avgörande betydelse för beslutet var hennes utgångspunkter som hon menar är tre 

nivåer i barns delaktighet  i  dessa frågor.  Domarna i vilka barns vilja redovisas har ökat 

marginellt  sedan  lagändringen,  och  i  dessa  fall  har  den  inte  tillmäts  betydelse  i 

beslutsfattande.   Hur  barns  vilja  framträder  i  dessa  domar  kan  vara  vägledande  för 

familjerättssekreterare  om  hur,  när  och  varför  barnets  vilja  ska  tillmätas  betydelse  i 

samarbetssamtal. 
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3 Tolkningsramen och teoretiska utgångspunkter
Eftersom  denna  undersökning  utgår  från  socialarbetares  erfarenheter  av  sitt  arbete  ska 

materialet  analyseras  med  hjälp  av  teorier  om  yrkesroll,  i  synnerhet  teorin  om 

handlingsutrymme  som  har  utvecklats  av  Lipsky  (1980)  och  Svensson,  Johnsson  & 

Laanemets (2008).  Det är sällan målen som är satta för människobehandlande organisationer 

fullständigt uppnås.  Detta beror på till exempel oklarheter i målen, strukturella svårigheter, 

begränsade resurser, motstånd från de människor som behandlas, m m.  De människor som 

arbetar i dessa organisationer och måste anpassa målen till den verklighet som finns, är enligt 

Lipsky  (1980)  gräsrotsbyråkrater.   Socialarbetare,  lärare  och  poliser  är  exempel  på 

gräsrotsbyråkrater.   Familjerättssekreterare  träffar  i  sitt  arbete  med  samarbetssamtal 

föräldrapar  som  tvistar  om  hur  vårdnad,  boende  och  umgänge  för  sitt  barn  ska  se  ut. 

Samarbetssamtal är ett forum för föräldrarna att enas om en lösning som gynnar barnet där 

familjerättssekreteraren skapar förutsättningar för dialog och bättre kommunikation mellan 

föräldrarna.  Eftersom tvisterna varierar i komplexitet måste familjerättssekreteraren använda 

sig av sitt professionella omdöme och sin handlingsfrihet för att hjälpa föräldrarna att nå en 

samförståndslösning.

3.1 Handlingsutrymme i välfärdsorganisationer
Lipsky (1980) menar att de beslut som  gräsrotsbyråkrater fattar,  de rutiner de har och de 

strategier de kommer på för att klara av otydligheter och arbetsbelastning blir i slutändan den 

policy som genomförs.  Han menar att konflikter i målen är inte bara ett uttryck för olika 

gruppers  intressekonflikt  utan  ligger  också  i  kampen  mellan  gräsrotsbyråkrater  och 

medborgare  som  behandlas  eller  står  emot  organisationens  mål.   Hög  arbetsbelastning, 

begränsade resurser och ineffektiva metoder tillsammans med medborgarnas oberäknelighet 

krossar gräsrotsbyråkraternas strävanden i sitt arbete.  Detta leder enligt Lipsky (ibid.) till att 

gräsrotsbyråkrater i bästa fall kommer på strategier som innebär masshantering av ärenden 

som  tillåter  rättvis  och  framgångsrik  behandling,  men  som  i  värsta  fall  kan  leda  till 

favorisering, stereotyp kategorisering av medborgare och rutinhandläggning.

Lipskys  (1980)  teori  om  handlingsutrymme  rymmer  begrepp  som  policyutformning, 

begränsade  resurser,  målkonflikter,  gräsrotsbyråkraternas  relationer  med  klienter, 

servicefördelning,  kontroll  av  klienter  och  hur  klienten  skapas  för  att  beskriva 

gräsrotsbyråkraternas  vardag.   Analysen  i  denna  undersökning  utgår  från  tre  begrepp; 

nämligen  policyutformning,  målkonflikter,  och  hur  klienten  skapas  för  att  beskriva 
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familjerättssekreterarnas arbete med samarbetssamtal.  Dessa tre begrepp valdes därför att de 

är mest lämpade för att ge svar på undersökningens frågeställningar.

3.1.1 Gräsrotsbyråkraten som policyutformare

Lipsky (1980) menar att  gräsrotsbyråkrater utformar policy på två sätt; nämligen, att de har 

stor  handlingsfrihet  i  beslutsfattande  som  rör  medborgare,  och  denna  handlingsfrihet 

kombinerat  med  deras  individuella  handlingar  utgör  organisationens  policy.   Vidare 

framhåller Lipsky att policyutformningen bygger på stort handlingsutrymme och autonomi 

från organisationens kontroll och tillsyn.

Även om det är  politiker  och höga tjänstemän som  utformar policyns  stora drag blir  det 

lokala  och  arbetsmiljörelaterade  faktorer  som  har  betydelse  för  hur  denna  policy  ska 

verkställas  av  gräsrotsbyråkrater  (Lipsky,  1980).   Eftersom  många  gräsrotsbyråkrater  är 

professionella yrkesutövare förväntas de använda sitt omdöme i sitt yrke; relativt fria från 

chefers tillsyn och medborgarnas skärskådning.  De regler och riktlinjer som sätts upp av 

politiker,  höga  tjänstemän  och  chefer  kan  inte  minska  handlingsutrymmet  därför  att 

gräsrotsbyråkraternas  arbete  är  alltför  komplext  för  att  ramas  in  i  en manual  och arbetet 

behöver svara till de mänskliga aspekterna av olika situationer.

I  detta  avseende  är  det  gräsrotsbyråkratens  omdöme  och  tolkning  av  lagar,  regler  och 

riktlinjer tillsammans med lokala förhållanden som är avgörande för hur policyn verkställs i 

vardagen.  Lipsky (1980) påpekar att sökandet efter en balans mellan empati och flexibilitet 

och saklighet och strikt regeltillämpning är välfärdsreformens dialektik.

3.1.2 Målkonflikter i gräsrotsbyråkraternas arbete

Organisationens mål nås genom tillsyn och kontroll, och utvärdering hjälper till att anpassa 

målen bättre till verksamheten (Lipsky, 1980).  Målens oklarhet och tvetydighet tillsammans 

med  avsaknaden  av  passande  verktyg  för  utvärdering  av  organisationens  arbete  har  stor 

betydelse för både hur gräsrotsbyråkraterna upplever sitt arbete och möjligheten för cheferna 

att  ha  kontroll  över  policyn.   Välfärdssektorns  mål  är  ofta  idealiserade  vilket  gör  dem 

svåruppnåeliga, och förvirrande och komplexa att komma närmare (ibid.).

Lipsky (1980) framhåller att organisationens mål är tvetydiga därför att de konflikter som 

existerade när insatserna skapades underkastades målet att nå politiska kompromisser vilket 

betyder att dessa konflikter lämnas över till  chefer i organisationer att reda ut.   En annan 

aspekt som bidrar till måltvetydighet är osäkerhet kring metoder inom välfärdssektorn; om 
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man inte vet vad som fungerar och vad som inte fungerar finns det stor tolerans för olika 

metoder och mål.  Med hänsyn till detta kan gräsrotsbyråkraternas arbete kännetecknas av 

målkonflikter.  Dessa konflikter uppstår i tre olika situationer; nämligen, när klientcentrerade 

mål  inte  passar  mål  för  samhällets  förbättring,  när  klientcentrerade  mål  krockar  med 

organisationens mål och när gräsrotsbyråkratens rollförväntningar krockar med allmänhetens 

och  arbetskollegornas  förväntningar  på  vad  gräsrotsbyråkraten  ska  göra  samt  vad 

gräsrotsbyråkraten  förväntar  av  klienterna  (ibid.).   När  det  saknas  utvärdering  för 

verksamheten kan dessa konflikter bli djupare.

3.1.3 Hur klienten skapas

Enligt Lipsky (1980) är  gräsrotsbyråkraternas arbete motsägelsefullt till  sin natur eftersom 

gräsrotsbyråkraterna  förväntas  göra  individuella  bedömningar  anpassade  till  individernas 

omständigheter  men  i  praktiken  måste  de  handlägga  ärenden  utifrån  bl.a.  rutiner  och 

stereotyper för att underlätta sitt arbete.  Detta tillvägagångssätt försvaras med psykologiska 

mekanismer för att både klara av att jobba med begränsade resurser och utföra sitt arbete så 

effektivt som möjligt.  Icke desto mindre fortsätter många gräsrotsbyråkrater med sitt arbete 

och de är någorlunda nöjda med sitt arbete (ibid.).  Detta beror på att gräsrotsbyråkraterna 

skaffar sig en uppfattning om sitt arbete och av klienterna för att minska spänningen mellan 

förmåga och mål vilket gör att de psykologiskt kan utföra sitt arbete.  

Gräsrotsbyråkraterna har olika sätt att modifiera sin uppfattning om arbetet för att klara av det 

enligt  Lipsky (1980).  Att  psykologiskt  och fysiskt  dra sig undan sitt  arbete,  att  utveckla 

metoder för att fördela resurser, att specialisera sig, att utveckla en ideologi för sitt arbete när 

det finns målkonflikter,  att avsäga sig sin handlingsfrihet och därmed ansvaret för arbetet 

samt att försvara sig mot organisationens mål är några exempel på hur gräsrotsbyråkraterna 

skaffar en uppfattning om sitt arbete.  En uppfattning om arbetet innebär en uppfattning om 

klienterna.   Lipsky (ibid.)  menar  att  gräsrotsbyråkrater  som inte kan ge sitt  bästa till  alla 

utvecklar  mekanismer för att  dela upp klientgruppen och rättfärdiga uppdelningen.  Detta 

hjälper gräsrotsbyråkraterna inte bara att rättfärdiga fördelningen av begränsade resurser utan 

också att rättfärdiga sitt arbete till sig själva.    Ett exempel är att gräsrotsbyråkraterna ger sitt 

bästa till de klienter som är hjälpsamma eller samarbetsvilliga, eller som ger bra respons till 

den hjälp de erbjuds.  Med hänsyn till detta tror gräsrotsbyråkraterna att de optimalt fördelar 

resurserna  vilket  innebär  att  andra  klienter  förnekas  hjälp  eftersom  de  uppfattas  ta  mer 

resurser än de optimala.
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3.2 Mötet, socialarbetarrollen och handlingsutrymme
Mötet  med  klienter  likt  andra  gräsrotsbyråkratier  är  kärnan  i  socialarbete.   Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008) menar att mötet mellan socialarbetare och klient är ett möte 

mellan människor och mötet mellan organisation och individ.  Vidare diskuterar de relationen 

i  mötet,  dvs.  hur  socialarbetare  förhåller  sig  till  klienten  utifrån  sina känslor,  tankar  och 

organisatoriska ramar och hur klienten förhåller sig till socialarbetaren utifrån sina känslor, 

hjälpbehov och förväntningar på organisationen.  Sammanhanget har betydelse för relationen 

som  skapas  mellan  socialarbetare  och  klient,  och  den  relationen  som  skapas  beror  på 

förutsättningarna  i  sammanhanget.   Processinriktat  socialt  arbete  där  klienten  och 

socialarbetare har återkommande kontakter betraktas som en omsorgsrelation; i en relation 

där  klienten  ställer  krav  på  socialarbetaren  betraktas  det  som en servicerelation  eftersom 

klienten har rättigheter som socialarbetaren kommer att tillgodose; stödrelationen har inslag 

av både omsorgs- och servicerelationen och behandlarrelationen utgår från socialarbetarens 

expertis och klientens behov av behandling.

Beroende  på  vilken  relation  som skapas  kan  socialarbetaren  inta  olika  roller  (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008).  De roller som identifieras i mötet mellan socialarbetaren och 

klienten är; behandlare, stödjare, administratör och kontrollör.  Dessa roller beror på hur pass 

socialarbetaren är villig att intervenera just för den klienten och hur pass socialarbetare ser 

klienten som en individ och inte en representant för en grupp.  Däremot är dessa roller inte 

orubbliga utan kan intas och lämnas beroende på hur relationen till klienten har utvecklats 

(ibid.).  Den relation som socialarbetare har till sin klient, såsom i andra relationer, handlar 

inte  bara  om  hur  socialarbetaren  förhåller  sig  till  klienten  utan  också  hur  de  både 

socialarbetaren och klienten förhåller sig till sammanhanget (ibid.).  Hur båda positionerar sig 

i detta sammanhang har betydelse för vilka förväntningar man har på varandra, och således 

vilka handlingar som utförs och hur man betraktar det som sker.
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4 Metod

4.1 Urval och tillvägagångssätt
Eftersom  utgångspunkten  för  denna  studie  är  att  försöka  förstå  familjerättssekreterarnas 

förhållningssätt i samarbetssamtal har en kvalitativ forskningsmetod valts.  Enligt Bryman 

(2008) har den sociala verkligheten en mening för människor och människors handlingar blir 

därför meningsfulla.   Hur familjerättssekreterarna uppfattar  och tolkar verkligheten när de 

håller  samarbetssamtal  och  hur  de  anpassar  sina  handlingar  till  denna  tolkning  är 

utgångspunkten för denna studie.  Tolkningen av samtalsledarnas verklighet och handlingar 

ska baseras på olika teorier.  En samhällsvetenskaplig forskare måste förstå den verklighet 

hon/han studerar  och denna förståelse  kommer  till  stånd med hjälp av vetenskaplig  teori 

(Aspers, 2011).

För  att  åstadkomma  detta  ett  urval  som  i  görligaste  mån  kan  belysa  samtalsledarnas 

förhållningssätt  gjordes.   Ett  målmedvetet  urval  där  forskaren  strategiskt  väljer  sina 

intervjupersoner, dvs. personer som kan svara på studiens frågeställningar (Bryman, 2008). 

Olika kommunala familjerättsenheter i södra Sverige kontaktades via mejl och telefon, för att 

komma i kontakt med samtalsledare som ville delta i studien.  De som ställde upp fick ett 

informationsbrev (se bilaga 8.1) med konkret information om vad undersökningen gick ut på. 

I intervjuerna svarade familjerättssekreterarna på ett antal semistrukturerade frågor om sina 

erfarenheter som samtalsledare för samarbetssamtal.  Intervjuerna var 30 – 75 minuter långa. 

Under  intervjun  reflekterade  de  kring  teman  såsom  samarbetssamtal  som  institution, 

föräldrarnas konflikt, förhållningssättet till föräldrarna, barnets bästa och tolkningen av lagar, 

regler och riktlinjer rörande vårdnad, umgänge och boende.

4.2 Metodval
Detta urval är inte stort vilket innebär att studiens resultat har en begränsad generaliserbarhet. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  Semistrukturerade 

intervjuer har fördelen att alla intervjupersoner svarar på samma frågor vilket ger metoden en 

viss  generaliserbarhet.   Generaliserbarhet  kan  definieras  som  hur  pass  resultaten  kan 

generaliseras  till  andra  sociala  sammanhang,  dvs.  vad  kan  studien  säga  om  en  större 

population  eller  en  annan  miljö  än  den  som  har  studerats  (Svensson  &  Ahrne,  2011). 

Dessutom möjliggör semistrukturerade intervjuer en flexibilitet i intervjun för forskaren att 
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ställa  följdfrågor  och  fördjupande  frågor.   Missförstånd,  transkriberingsfel  och  tekniska 

problem under inspelningen av intervjuer är möjliga problem med denna metod.

Å andra sidan är denna undersöknings tillförlighet ganska stor. Tillförlitlighet består av fyra 

kriterier  enligt  Bryman  (2008),  nämligen  trovärdighet,  överförbarhet,  pålitlighet  och  en 

möjlighet  att  styrka och konfirmera.   Eftersom det finns olika beskrivningar  av en social 

verklighet  kan  trovärdigheten  definieras  som  hur  pass  acceptabel  den  verklighet  som 

forskaren  kommer  fram till  är  i  andra  människors  ögon.   Överförbarhet  handlar  om hur 

resultaten kan överföras till en annan miljö, och pålitlighet handlar om hur pass andra kan 

granska  forskningsprocessen  och  bedöma  hur  berättigade  de  slutsatser  som forskare  har 

dragit  är.   Möjligheten att  styrka och konfirmera innebär att  forskaren inte avsiktligt  styr 

utförandet av sin forskning på grund av personliga värderingar eller val av teori.  Processen 

för denna undersökning har varit transparent för alla involverade.  Även om mina tolkningar 

till  viss  del  färgas  av  mina  personliga  värderingar  men  jag  har  låtit  dem  styra  hur  jag 

formulerade frågor och mitt val av teori 

Andra möjliga metoder som kunde användas  i undersökningen inkluderar dokumentanalys, 

observation, enkäter eller diverse kombinationer av dessa.  Fördelen med dokumentanalys 

som metod  är  att  dokument  inte  reagerar  till  forskarens  frågor,  dvs.  eftersom de  inte  är 

skapade för forskningssyften, kan forskaren komma närmare den verklighet som beskrivs i 

dem (Bryman, 2008).  Ett möjligt tillvägagångssätt hade varit att analysera samtalsledarnas 

redovisning  av  samarbetssamtal  i  tingsrätten  och  de  akter  som  förs  under  samtalen. 

Nackdelen  med  dokumentanalys  är  att  dokument  inte  nödvändigtvis  representerar 

verkligheten utan att de måste ses i det sammanhang de producerades och vem den avsedda 

läsaren  är  (ibid.).   Dessutom  kräver  dokumentanalys  samtycke  av  alla  personer  vars 

dokument  skulle  analyseras  vilket  kräver  mer  resurser,  både  tidsmässigt  och  logistiskt. 

Därmed  valdes  bort  denna  metod  med  hänsyn  till  undersökningens  begränsade  resurser. 

Förmodligen kan en kombination av dokumentanalys med semistrukturerade intervjuer bättre 

fånga  den  verklighet  som forskaren  försöker  komma  åt  än  båda  metoderna  var  för  sig. 

Observation  av  samarbetssamtal  valdes  också  bort  som  metod  både  p.g.a.  etiska  och 

logistiska bekymmer.

Enkäter  till  både föräldrar  och samtalsledare  var  också  en genomförbar  metod  för  denna 

undersökning.  Enkäter är snabbare att administrera, medför ingen intervjuareffekt dvs. kön, 

etnicitet och social bakgrund samt att det inte finns någon variation i hur olika intervjuare 
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ställer  frågor  (Bryman,  2008).   Syftet  med  denna  undersökning  var  att  ta  del  av  varje 

samtalsledares unika verklighet.  Enkät som metod valdes bort eftersom fördjupande frågor 

inte kan ställas till deltagare och det är svårt att kontrollera vem som svara på frågorna (ibid.).

4.3 Teoretiska begrepp och bearbetning av material
För  denna  undersökning  användes  teorin  om  handlingsutrymme  för  att  tolka  empirin. 

Primärmaterial, nämligen de inspelade och transkriberade intervjuerna analyserades.  Olika 

teman som var återkommande letades efter i materialet och analysen gjordes utgående från 

dem (Bryman, 2008).  Materialet kodades utifrån dessa teman (se bilaga 8.3).  En kod är en 

definition på hur man strukturerar materialet; koden är relaterad till empirin men är inte ett 

teoretiskt begrepp i sig enligt Aspers (2011).  Materialet kodades utifrån temana föräldrarnas 

konflikt, samtalsledarens förhållningssätt och barnets intresse.

4.4 Undersökningens omfattning och undersökningsdeltagarna

Sex familjerättssekreterare  från  fyra  olika  kommuner  i  södra  Sverige  deltog  i  denna 

undersökning.  Kommunerna är befolkningsmässigt av varierande storlek; alltså 25 000 – 120 

000 invånare.   I  de mindre kommunerna ligger familjerättsenheten under samma tak som 

övriga enheter inom socialförvaltningen och i de större kommunerna har familjerättsenheten 

sin  egen  organisatoriska  struktur.   Hur  arbetet  organiseras  på  familjerättsenheterna  i  de 

mindre kommunerna varierar;  till  exempel  finns det en familjerättssekreterare  som jobbar 

med både familjerättsfrågor och barnavårdsärenden medan en annan familjerättssekreterare 

bara jobbar med familjerättsfrågor i samma kommun.  

Eftersom  intervjupersonerna  och  deras kommuner  är  avidentifierade  kommer  deras 

reflektioner presenteras under koderna F10, F21, F36, F54, F68 och F75.  Dessa koder är 

utformade för att också göra det omöjligt för familjerättssekreterarna att identifiera varandra.

4.5 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet har två krav på all forskning, nämligen forskningskravet där forskningen 

som bedrivs i samhället  inriktas på väsentliga frågor och att  den håller  hög kvalitet  samt 

individskyddskravet som innebär att individen bör skyddas mot ”otillbörlig insyn t.ex. i sina 

livsförhållanden ”(Vetenskapsrådet, 2002).  Vidare fastslår rådet att varken forskningskravet 

eller individskyddskravet är absoluta utan alltid måste vägas mot varandra, dvs. att inför varje 

forskningsansats  ska  den  ansvariga  forskaren  göra  en  vägning  mellan  värdet  av  det 

förväntade kunskapsförvärvet och de risker som undersökningsdeltagarna kommer att utsättas 
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för.  Med tanke på undersökningens omfattning fäste jag mindre vikt vid forskningskravet. 

Däremot  följde  jag  Vetenskapsrådets  fyra  krav  på  individskydd  i  forskningen,  nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.).  

Materialinsamlingen  för  undersökningen  var  inte  utan  etiska  överväganden.   Eftersom 

familjerättssekreterarna  intervjuades  om  sitt  arbete  med  samarbetssamtal  framkom  det 

information  om vissa  ärenden.   Intervjupersonerna  har  därför  avindentifierats,  och  deras 

arbetsplatser och reflektioner om enskilda ärenden har inte citerats här.  Jag har inte skickat 

uppsatsen till intervjupersonerna för genomläsning innan publicering eftersom jag inte anser 

att  jag  har  haft  några  kontroversiella  tolkningar  av  deltagarnas  synpunkter.   Citaten  i 

materialet  har tvättats  något genom att  rätta till  grammatiska fel  och upprepningar för att 

underlätta läsningen.  Detta har inte påverkat innehållet i materialet.
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5 Resultat och analys

5.1 Inledning

Även om de flesta familjerättssekreterarna som deltog i undersökningen har jobbat med andra 

uppgifter  inom  socialt  arbete  tidigare  är  det  mer  ett  undantag  än  en  regel  att  en 

familjerättssekreterare  jobbar  med  andra  uppgifter  inom  socialförvaltningen  än 

familjerättsfrågor.  Samtliga familjerättssekreterare som intervjuades är socionomer i grunden 

med  vidareutbildningar  i  olika  metoder  exempelvis  familjebehandling,  lösningsfokuserad 

samtalsmetodik  och  samarbetssamtalsmetodik.   De  jobbar  med  olika  uppgifter  inom 

familjerättsenheten;  nämligen  adoptionsärenden,  faderskapsutredningar,  samarbetssamtal, 

vårdnadsutredningar m m.

Resultaten presenteras med familjerättssekreterarnas beskrivningar och reflektioner i citaten 

nedanför som i sin tur tolkas med hjälp av både Lipskys (1980) om handlingsutrymme och 

teorin om socialarbetarrollen (Svensson, Johnson och Laanemets, 2008).  En sammanfattande 

analys  ger  en redogörelse  för  hur  resultaten  kan kopplas till  tidigare  forskning och vilka 

slutsatser som kan dras från denna undersökning.

5.2 Samarbetssamtal

5.2.1 Samtal med lösningar i fokus

Kommunerna är enligt lag skyldiga att erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som är oense i 

frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.  Samarbetssamtal är inte till för att fokusera på 

föräldrarnas relation och gamla oförrätter utan är till för att hjälpa föräldrarna att enas om 

frågor som rör deras gemensamma barn.

F68:  Samarbetssamtal är ju samtal som finns till för föräldrar som är skilda eller separerade 

eller precis då i begrepp att separera...fokus är på barnet förstås och på föräldrarnas samarbete, 

och syftet är att...hjälpa föräldrarna hitta lösningar i de frågor som just de föräldrarna och det 

barnet behöver lösningar till.

F68:s  beskrivning  av  samarbetssamtal  sammanfattar  vad  samtliga  familjerättssekreterarna 

ansåg  vara  samarbetssamtalens  kärna.  Beslut  om  samarbetssamtal  kommer  till 

familjerättsenheten  antingen  genom  föräldrarnas  eget  initiativ  eller  via  remiss  från 

tingsrätten.   Oavsett  vilken  väg  föräldrarna  har  tagit  för  att  ha  samarbetssamtal,  är 

samarbetssamtal helt frivilliga samtal.
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5.2.2 Vägen till familjerättsenheten

Föräldrarna kommer till  familjerättsenheten för samarbetssamtal antingen när de själva tar 

kontakt  med  familjerättssekreteraren  och  önskar  samarbetssamtal  eller  via  remiss  från 

domstol  till  familjerättsenheten.   För  de  föräldrar  som  kommer  på  eget  initiativ  har 

familjerättssekreterarna olika tillvägagångssätt för hur ärendet kan hanteras.  Föräldrarna kan 

ringas upp för att boka en tid men ibland är det bara en förälder som tar kontakt.

F75:   Det  kan  vara  så  att  den  ena  föräldern  kontaktar  men  den  andra  föräldern  är  inte 

informerad.   Då  vill  vi  ha  kontakt  också  med  den  föräldern  så  att  de  vet,  man  hör  deras 

inställning.

Som F75 påpekar, ansåg familjerättssekreterarna att det är viktigt att ha båda föräldrarna med 

för  att  de  ska  kunna  utföra  sin  uppgift  i  arbetet  med  samarbetssamtal.   Vid  den  första 

kontakten  med  föräldrarna  gör  familjerättssekreteraren  en  bedömning  för  att  se  om 

samarbetssamtal är lämpliga för just det paret.  I denna bedömning kan man bland annat ta 

reda på om det finns eller om det har funnits våld eller hot i bilden, och således ta ställning 

till  samarbetssamtalens  lämplighet  även  om  våld  och  hot  har  förekommit.   De  olika 

familjerättsenheterna  har  olika  sätt  att  ta  reda  på  hur  allvarlig  vålds-  och  hotbilden  är; 

nämligen, ett telefonsamtal till föräldrarna, ett frågeformulär som skickas hem till parterna 

eller ett enskilt samtal med den förälder som har varit utsatt.

När  föräldrarna  har  kommit  journalförs  inte  samtalen  utan  det  registreras  bara  några 

uppgifter.

F10:  Samarbetssamtal SoL...registrerar vi ingenting utan det enda vi registrerar är hur många 

barn de har och att de har kommit helt enkelt.  Och att de har kommit detta år...och de som har 

kommit överens registrerar vi helt, delvis eller inte överens.

Till  skillnad  från  samarbetssamtal  för  föräldrar  som kommer  på  eget  initiativ  måste  alla 

samarbetssamtalsärenden som kommer från tingsrätten journalföras.  

F21: För att när det är från tingsrätten så får vi ett förordnande kallas det från tingsrätten, då är 

det föräldrarna som varit inne på tingsrätten i en tvist och då tingsrätten har ansett  att  man 

kanske  skulle  kunna  lösa  tvisten  i  samarbetssamtal  och  föräldrarna  gått  med  på 

samarbetssamtal.  Då får vi ett uppdrag – ett förordnande – från tingsrätten och då kallar vi 

föräldrarna hit.  Vi...registrerar ett ärende i vårt datasystem och vi journalför alla samtal vi har 

med föräldrarna; inte kanske det som sägs i samtalen men mer om de kommer, eller om de inte 

kommer,  eller  om  det  är  mycket  avbokningar,  också  om  de  kommer  fram  till  speciella 

överenskommelser,  och när det är speciella saker som man tycker är viktiga att anteckna så 
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journalförs det som då sparas i barnets akt.  Alla ärenden registreras på barnet eller på barnen 

om det är flera.

Familjerättssekreterarna påpekade också att samtalen måste redovisas till tingsrätten efter den 

tid  som  tingsrätten  har  fastställt.   I  redovisningen  yttrar  sig  familjerättssekreterarna  om 

föräldrarna har kommit överens, och i så fall om vad eller om de inte har kommit överens.

5.2.3 Handlingsutrymme i samarbetssamtalsforumet

Samarbetssamtalsforumets struktur varierar från kommun till  kommun.  I vissa kommuner 

hör familjerättsenheten hemma under samma tak som andra enheter  i  socialförvaltningen. 

Detta är vanligt i de mindre kommunerna.  I de större kommunerna har familjerättsenheten 

sin egen organisation vilket innebär att de endast sysslar med familjerättsliga frågor.  Det 

finns  också  variation  i  hur  familjerättssekreterarna  i  samma  kommun  kan  lägga  upp sitt 

arbete.  Detta kan tolkas med hjälp av Lipskys teori om handlingsutrymme (1980).  

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraterna har strategier för att klara av sitt arbete som 

kännetecknas  av  hög  arbetsbelastning  och  målkonflikter  som  i  sin  tur  påverkar  deras 

beslutsfattande.

AT:  Vad har du för arbetsuppgifter på familjerättsenheten?

F54:   Här  har  jag  alla  på  familjerätten  förekommande  arbetsuppgifter.  ..Jag  har 

samarbetssamtal,  jag  gör  utredningar  i  vårdnad,  boende  och  umgänge,  adoptioner, 

namnyttranden; alla de uppgifterna har jag på mitt bord.

De  familjerättssekreterare  som  deltog  i  undersökningen  hade,  som  F54  påpekar,  olika 

arbetsuppgifter  på  familjerättsenheten.   Antalet  ärenden  och  komplexiteten  i  ärenden  har 

betydelse för hur mycket  tid och resurser en familjerättssekreterare kan lägga på ett  visst 

ärende.  Eftersom familjerättssekreterarna är professionella som har anlitats för att använda 

sig  av  sitt  omdöme  kan  de  lägga  upp  sitt  arbete  på  ett  sätt  som  matchar  deras 

prestationsförmåga och möjlighet att klara av ärendena på sina bord.  Enligt Lipsky (1980) 

har  gräsbyråkraternas  handlingsfrihet  betydelse  för den uppfattning  de skaffar  sig om sitt 

arbete och hur de lägger arbetet.  Det är inte ovanligt att samma familjerättssekreterare som 

har haft samarbetssamtal gör utredningen om vårdnad, boende och umgänge när föräldrarna 

inte  kommer  överens  i  samarbetssamtal.   Som  socialarbetare  varierar  därmed 

familjerättssekrete-rarens  roll  när  de  hjälper  separerade  eller  skilda  föräldrar  fram till  en 

lösning som gynnar barnet.
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5.2.4 Tvisten och de juridiska professionella aktörerna

Även om jurister, ombud och domare inte var  närvarande i just samarbetssamtalsprocessen 

uppgav familjerättssekreterarna att de finns i bakgrunden hela tiden.  När det gäller samtal via 

remiss  är  domstolen  uppdragsgivare  och  föräldrarnas  ombud  kontrollerar  resultatet  av 

samtalen.  Familjerättssekreterarna poängterade att när föräldrarna når en överenskommelse 

skickas  den  till  ombuden  för  att  kontrollera  innehållet.   I  stort  sett  har  de  juridiska 

professionella aktörerna stort förtroende för familjerättssekreterarnas kompetens och förmåga 

att utföra sitt uppdrag med samarbetssamtal.

AT:  Tingsrätten då; de remisserna ni får därifrån – att ni ska redovisa samtalen efter en viss tid. 

Hur länge brukar den tiden vara?

F75:  Jag tror att de brukar sätta den på två månader.

AT:  Om du har börjat då att jobba med föräldrarna och inser då att det kanske finns hopp...hur 

länge kan du bestämma att fortsätta med de här samtalen?

F75:   Man  märker  oftast  inom  en  tvåmånadersperiod  om det  överhuvudtaget  finns  någon 

öppning.  Och gör det så att jobbar vi på ett avtal och...bara finslipar alla detaljerna för de är 

jättenoga med alla formuleringar runtomkring antingen i hur det växelvisa boende ska fördelas 

med speciella tillfällen under året eller om hur umgänget ska se ut, då begär vi förlängd tid(.) 

Det får vi alltid från tingsrätten; de är ju glada om föräldrarna kan ta det här på egen hand 

istället.

Eftersom  domstolsprocessen  står  stilla  medan  föräldrarna  försöker  hitta  en 

samförståndslösning  till  sin  tvist  genom  samarbetssamtal  är  det  angeläget  att 

familjerättssekreterarna jobbar effektivt  så att  tvisten inte blir  djupare.  Som F75 påpekar 

sätter domstolen upp en viss tid för när samtalen ska redovisas.  Familjerättssekreteraren har 

möjligheten att förlänga denna tid om hon/han anser att det finns en öppning för föräldrarna 

att  nå en samförståndslösning med ytterligare samtal.   Enligt  Lipsky (1980) kännetecknas 

gräsrotsbyråkraternas  arbete  av  dessa  typer  av  möjligheter  vilka  är  ett  resultat  av  deras 

handlingsfrihet.

Däremot uppgav familjerättssekreterarna att vad gäller samarbetssamtal som remitterats från 

tingsrätten är det inte ovanligt att föräldrarna säger ja till samarbetssamtal av strategiska skäl, 

dvs. att visa sin samarbetsvilja för domaren för att i  slutändan vinna tvisten.  Det händer 

enligt vissa familjerättssekreterare ibland att vissa advokater uppmanar föräldrarna att driva 

tvisten till en gräns som kan vara skadlig för barnet.
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F36:  Ibland så är det så att – tror jag eller jag gissar – att tingsrätten lite slentrianmässigt; vill 

att parterna ska prova alla möjliga medel innan man går vidare i en fortsatt domstolsprocess för 

att bli överens...men jag tror att ibland är de lite slarviga med och kolla om det är så att båda 

föräldrarna verkligen tror att det kan någonvart och det märker ju jag här emellanåt.

Det  finns  en känsla  hos  familjerättssekreterare,  som F36 påpekar,  att  tingsrätten  inte  har 

riktigt koll på båda föräldrars avsikter när de remitteras till samarbetssamtal.  I detta avseende 

finns  det  redan  en  målkonflikt  när  uppdraget  kommer  till  familjerättsenheten,  dvs.  att 

domaren önskar något och en av föräldrarna, eller båda, och deras ombud vill något annat. 

Organisatoriska  mål  som  inte  stämmer  överens  med  klientcentrerade  mål  utgör  en 

målkonflikt  som  är  en  del  av  gräsrotsbyråkraternas  vardagliga  arbete  (Lipsky,  1980). 

Familjerätts-sekreteraren måste på något sätt förhålla sig till uppdraget så att det utförs på det 

bästa möjliga sätt.

5.3 Förhållningssätt till föräldrarna

5.3.1 Föräldrarnas förhoppningar

Vid det första samtalet, angav samtliga familjerättssekreterare att föräldrarna får information 

om samarbetssamtal som forum, dvs. syftet med samtalen, hur föräldrarna ska förhålla sig till 

varandra och vilken hjälp de kan få av samtalsledarna.  Familjerättssekreterarna upplever att 

föräldrar har förväntningar som kan tillgodoses med samarbetssamtal och andra som inte kan 

tillgodoses.

AT:  Vad är...speciellt med de förväntningar som föräldrar som kommer från domstol...har på er 

och på samarbetssamtal i sig?/.../Som du upplever det.

F68:  Det kan vara väldigt, väldigt olika.  Alltså det kan vara väldigt olika sorts förväntningar...

AT:  Om du ta ett konkret fall...

F68:  Alltså, det kan vara en förväntan att samtalsledare ska vara...de som tar beslutet, som 

bestämmer; det kan vara en förväntan att samtalsledare ska medla./.../En förväntan på att vi ska 

kunna någonting förstås om de bekymmer som finns, där kanske domstolen är möjligtvis en 

....kallare miljö, och när de kommer till oss så har vi kompetens att kunna prata om barnet.  Men 

det  finns förväntningar  av olika slag,  det  kan finnas negativa förväntningar...   Till  exempel 

pappor  som  har  en  negativ  förväntan  eller  en  oro  att  de  är  diskvalificerade  så  att  säga, 

kritiserade kanske, att det finns mycket värderingar i samhället kanske att man går på mammans 

linje.
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Det finns varierande förväntningar på samarbetssamtal som familjerättssekreterarna upplever, 

och som F68 säger, känner föräldrarna något slags trygghet och auktoritet hos samtalsledarna 

som är viktig för föräldrarna att kunna nå en samförståndslösning kring sina barn.  Vissa 

förväntningar anses kunna tillmötesgås inom ramen för uppdraget samarbetssamtal medan 

andra inte kan tillmötesgås i just det sammanhanget.

AT:   Vad  är  det  som  särskiljer  samarbetssamtal  från  andra  samtal  som  du  har,  du  som 

socialarbetare som har jobbat rätt länge?

F75:  Ja, det som särskiljer är ju, det är helt frivilliga samtal.  Det är också samtal som inte 

registreras och det är fortfarande föräldrarna som fullt ut har kvar beslutanderätten.

Föräldrarnas förhoppning att samarbetssamtalsledarna ska bestämma, såsom F68 upplever, är 

vissa föräldrars  förväntningar  stämmer  inte  överens med målet  i  Socialstyrelsens  riklinjer 

(2003) att samtalsledarna som professionella ska hjälpa föräldrarna att komma fram till en 

samförståndslösning  utan  att  ta  ställning  för  eller  emot  en  av  föräldrarna  eller  de 

överenskommelser  eller  lösningar  som  föräldrarna  föreslår.   F75  påpekar  att  det  är 

föräldrarna själv som i slutändan ska bestämma över sitt  barn.   Detta  kan tolkas som en 

målkonflikt  som enligt  Lipsky (1980) präglar gräsrotsbyråkraternas  vardag,  dvs. en krock 

mellan klientcentrerade mål, som i detta fall föräldrar som vill att familjerättssekretaren ska 

bestämma och organisationens mål,  familjerättsenheten och Socialstyrelsen som menar att 

familjerättssekreteraren bara ska hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse.  

F75 menar att samarbetssamtal är frivilliga. Om föräldrarna har kommit på eget initiativ eller 

via remiss från tingsrätten ska de vilja ha samtalen men denna frivillighet är dubbeltydig för 

föräldrar som remitteras till samtalen.  I Socialstyrelsens skrifter (2003) slås det fast att en 

förutsättning för tingsrätten att initiera samarbetssamtal är att föräldrarna inte motsätter sig 

sådana samtal men de familjerättssekreterare som deltog i undersökningen menar att många 

föräldrar säger ja till samarbetssamtal för att visa sin samarbetsvilja för tingsrätten, och när de 

kommer till  samarbetssamtal har de inget intresse av någon samförståndslösning utan vill 

vinna tvisten.  I dessa fall ägnar familjerättssekreterare mycket tid åt samtal som inte kommer 

att leda någonstans.  Frivillighet för att delta i samtalen är idealet från samhällets sida. De 

idealiserade och tvetydiga målen från välfärdstatens sida måste tillämpas i verkligheten av 

gräsrotsbyråkraterna  enligt  Lipsky  (1980).   Detta  skapar  en  ytterligare  aspekt  i  de 

målkonflikter som kännetecknar gräsbyråkraternas arbete.
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5.3.2 Samtalsledarens verktyg

Eftersom  familjerättssekreterarna  är  professionella  som  har  anlitats  av  kommunens 

socialförvaltning att använda sitt omdöme i olika ärenden har de stor handlingsfrihet när de 

fattar beslut.  Lipsky (1980) menar att det är detta omdöme och handlingsfrihet som gör dem 

till policyutformare, dvs. de tolkar lagen och tillämpar den beroende på den situation de har 

framför sig.

AT:  När inser ni då att det är dags att ge upp, att...samarbetssamtal inte kommer att fungera?

F21:  Ibland tycker jag att när tingsrätten skickar samarbetssamtal till oss att...man inte riktigt 

förstår  vad...för  samarbetssamtal  ska  vara  något  frivilliga  samtal,  och  de  som  har  varit  i 

tingsrätten de har ju ofta varit hos oss innan de kom till tingsrätten – många av dem – där man 

har redan provat samarbetssamtal.  Och man kan också tänka om det är en konflikt som har 

pågått under väldigt lång tid att det är viktigt att kanske barnet får någon form av beslut; var det 

ska  bo och hur umgänget  ska se ut.   Och det  vet  jag att  någon  vi  har  skickat  tillbaka  till 

tingsrätten för att vi tycker att barnet blir lidande i den här långa processen när föräldrarna inte 

kan komma överens.  Att då måste någon annan bestämma över hur det ska se ut, för barnet ska 

få  veta  hur  ska  mitt  liv  vara.   Så  då  tycker  jag  att  det  inte  fungerar,  och  då  säger  vi  till 

föräldrarna att: vi tycker inte att ni ska...komma hit flera gånger nu.

En del föräldrarpar har svårt att lösa sin konflikt trots all hjälp de får från olika instanser i 

samhället.   Familjerättssekreteraren  använder  sitt  omdöme  och  sin  auktoritet  som 

myndighetsperson för att se till  att barnets intresse kommer före föräldrarnas konflikt och 

intresse, exempelvis framhåller F21 att om konflikten har pågått under en lång tid och att 

risken att barnet blir lidande i processen är påtaglig är det viktigt att sätta ned foten och se till 

att barnet får något slags beslut om sitt liv.  Lipsky (1980) menar att de beslut som fattas av 

många  gräsrotsbyråkrater  över  en  längre  tid,  kan  bli  policy  på  den  lokala  nivån  och 

förmodligen  leda  till  reform.   I  detta  avseende  kan  familjerättssekreteraren  ses  som  en 

policyutformare.

Samtalsledarens  beslutsfattande  beror  på  vilken  typ  av  relation  han  eller  hon  har  till 

föräldrarna.   Den  relationen  byggs  över  en  lång  tid  med  ett  antal  möten  för  att  hjälpa 

föräldrarna att komma fram till en lösning kring barnen.  Samtidigt har föräldrarna rätt till att 

erbjudas  stöd  och  hjälp  i  form av  samarbetssamtal.   Denna  typ  av  relation  kan  utifrån 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) tolkas som en stödrelation.

F68:  Eftersom vi vet att det kan vara ett stort bekymmer med bostadssituation som föräldrar 

...inte har löst så att säga, till exempel att man bor kvar under samma tak, och delvis att man bor 
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kvar i samma bostad.  Så förstår vi att det är en utmaning och kanske kan vi ge lite råd och stöd 

hur man kan hantera det, förmedla...Det  finns ju föräldrar  som hoppas att  vi...kan förmedla 

bostäder  så att säga...och det kan vi inte...Inom socialförvaltning finns det ju en boendeenhet 

som jobbar med de här frågorna och det kan vi informera om förstås.

Familjerättssekreterarna uppgav att informerande var en viktig del av deras arbete.  Denna 

information kan vara av olika slag, till exempel som F68 påpekar, syftet med samtalen och 

vilken hjälp föräldrarna kan få i andra instanser utanför familjerättsenheten i sin strävan att 

lösa sin tvist.  Med flera kontakter mellan samtalsledaren och föräldrarna kan samtalsledarens 

förhoppningar  om att  hjälpa  föräldrarna  tillta  eller  avta.   Dessa  förhoppningar  beror  på 

föräldrarnas inställning till samtalen och viljan till att lösa konflikten.

F54:  Då lägger jag mycket krut på det här motiverande och känner lite puls på dem; var är de i 

detta, hur pass motiverade är de att gå vidare och då hör man efter ...vad är det för skillnader, 

vad är det du vill, vad är det du vill och så.  Kolla av var de är och i det fall där de är lite mer 

motsträviga försöker jag att motivera dem att det här med samarbetssamtal är ju jättebra utifrån 

att ni får ett forum där ni kan prata med varandra, reda upp missförstånd och ingen känner era 

barn bättre än ni och det är ni som bäst vet vad barnen behöver.

I  forumet  samarbetssamtal  är  familjerättssekreteraren  en  expert  på  barnens  behov  och 

konflikthantering men den experthjälp som de erbjuder föräldrarna utgår från föräldrarnas 

förutsättningar och det enskilda barnets behov.  F54 menar att de första samtalen är viktiga 

för att motivera föräldrarna om de är skeptiska till samarbetssamtal, och på så sätt visar vad 

de  och  deras  barn  kan  vinna  genom att  ta  upp sina  bekymmer  i  samarbetssamtal.   Om 

föräldrarna ställer sig positiva till samtalen och visar att de har vilja att lösa konflikten intar 

samtalsledaren rollen som stödjare.  Om föräldrarna däremot fastnar i sin konflikt kan de inte 

erbjudas hjälp inom ramen för samarbetssamtal.

F10:  Jag säger ju då att det är barn som jag kan titta på och hjälpa er med.  Den andra biten, den 

får ni antingen ta själva hos någon kurator eller psykolog eller på familjerådgivningen...  jag 

fokuserar på barnen och hur ni ska göra för dem.

Alla familjerättssekreterare som deltog i undersökningen uppgav att de hjälper föräldrarna att 

hitta  lösningar  kring sina barn och inte  med att  bearbeta  gamla oförrätter  och konflikter. 

Behandling  eller  terapi  ingår  inte  i  deras  uppdrag  som  samtalsledare  och  de  hänvisade 

föräldrarna antingen till andra instanser eller till tingsrätten för att lösa tvisten där.  I detta 

avseende  intar  samtalsledaren  utifrån  Svensson,  Johnsson  &  Laanemets  (2008)  antingen 

rollen  som  stödjare  eller  rollen  som  myndighetsutövare.   Icke  desto  mindre  ser 
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samtalsledarna föräldrarna som unika individer vars barn har olika behov och den hjälp som 

de erbjuder utgår från dessa premisser.  Socialarbetare intar rollen som stödjare när han eller 

hon har en hög individualiseringsgrad  men lägger  inte  så mycket  tid  på att  intervenera i 

klientens bekymmer (ibid.).  Eftersom familjerättsekreterarna ser individen och inte kategorin 

skilda  eller  separerade  föräldrar  och  har  en  låg  interventionsgrad  vad  gäller  konflikten 

föräldrarna emellan kan de betraktas som stödjare.

AT:  När...den ena föräldern uttrycker att barnen inte vill träffa den andra föräldern, hur går ni 

tillväga i en sådan situation?

F21:  Ja, det händer ganska ofta att det är så.  Återigen där kan det vara olika skäl men på något 

sätt handlar det ändå om att ha många träffar med föräldrarna...Ibland handlar det om rädslor 

hos den föräldern, en osäkerhet på den andra förälderns förmåga kanske, för man aldrig har sett 

den föräldern ensam med barnet.  Kanske har det blivit ett förhållande där den föräldern där 

barnet bor har haft störst vård om barnet så de har inte sett kapaciteten hos den andra föräldern.  

Så det handlar om att hjälpa dem att bygga upp ett förtroende för varandra och då får man 

kanske många samtal.

Som F21 påpekar är familjerätsssekreterarens relationen till båda föräldrar av stor betydelse 

för  vad föräldrarna  kan åstadkomma i  samarbetssamtal.   En förtroendefull  relation  är  en 

förutsättning för föräldrarna att  förstå varandras perspektiv och övervinna sina rädslor för 

varandra.  Familjerättssekreterarens relation till föräldrarna formas utifrån det klimat som har 

skapats i forumet samarbetssamtal.

5.3.3 Konflikthanteringen

Även om familjerättssekreterarna menar att deras uppgift är att hjälpa föräldrarna att hitta 

lösningar kring sina barn utan att ge sig in i föräldrarnas konflikt är detta inte hugget i sten.  I 

samtalen  är  balansen  mellan  hur  mycket  samtalsledare  ska  intervenera  för  att  hjälpa 

föräldrarna att lösa sin konflikt och att skicka dem vidare till andra instanser för hjälp om de 

är  inkapabla  att  fokusera  på  barnet  svår.   Samtalsledaren  företräder  barnets  intresse  och 

förväntas inte ta ställning för någon av föräldrarna.  Samtalsledarnas empati gör det ibland 

svårt för dem att uppfylla kravet på neutralitet.  Arbetet med samarbetssamtal, som mycket 

annat socialt arbete, präglas av etiska dilemman.

AT:  Hur hanterar ni...situationer med våld och hot?

F54:   Det  är  väl  sagt  så  att  i  de  fallen  där  det  har  förekommit  våld  eller  hot  så  är  inte 

samarbetssamtal ett bra forum riktigt därför att man vet inte om den ena sitter här och är rädd 
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för att säga vad den tycker och vad det kan få för konsekvenser för den då när den andra hör. 

Så vi försöker tidigt ta reda på om det har förekommit våld och hot och om det har förekommit 

– hur är det idag, hur känner sig båda parter, är det möjligt att genomföra samtal och i många 

fall är det inte möjligt.  Och då är det absolut inte gångbart med det och då kan man till exempel 

ha de här enskilda samtalen och ändå försöka få dem till överenskommelse men i andra fall om 

det inte heller är verkningsfullt så får man säger att: nej, tyvärr det här funkar inte, vi kan inte 

erbjuda samarbetssamtal i just den här frågan utifrån att det har förekommit våld och hot./.../

AT:  Men vad gör ni då i det fallet när ni ser att: nej, här kan vi inte hjälpa?

F54:  Vi förklarar att vi inte kan och då utifrån att vi har fått kunskap om att det har förekommit 

hot eller våld men det är också där det ibland blir känsligt för att vi kan få veta...eller då säger 

den andra  parten att  det  där  är  bara  ett  påhitt  och det  är  bara  det  där  våldskortet  som ska 

fram ...Att det är ett medel för att slippa samarbete och det är möjligt; i vissa fall är det så men 

det är ju jättesvårt att ha samarbetssamtal när det verkligen har förekommit våld.

Vålds-  och  hotsituationer  är  fenomen  som  alla  familjerättssekreterare  som  deltog  i 

undersökningen är mycket måna om att uppmärksamma och säkerställa att de inte påverkar 

samtalsklimatet  negativt,  och  i  vissa  fall  som F54 påpekar  är  det  rentav  omöjligt  att  ha 

samarbetssamtal i dessa situationer.  Familjerättssekreteraren F54 benämner ett dilemma som 

inte är ovanligt i socialt arbete med familjer, dvs. anklagelser om våld som är svåra att styrka. 

I  detta  avseende kan samtalsledaren  anklagas  för  att  vara  partisk  i  sådana känsloladdade 

situationer.  Samtalsledaren kan antingen remittera föräldrarna till en annan instans men då 

måste dessa anklagelser ha en bra grund eller så kan de skapa ett klimat som gör det möjligt 

för båda föräldrarna att delta i samarbetssamtal som jämbördiga parter utan oro och rädsla. 

Lipsky (1980)  menar  att  det  är  dessa  typer  av  målkonflikter  och  dilemman  som präglar 

gräsrotsbyråkraternas  arbete.   Hur gräsrotsbyråkraten  förhåller  sig  till  dessa målkonflikter 

beror på vilken uppfattning de har om sitt  arbete  och således hur de använder sig av sin 

handlingsfrihet

Olika  familjerättssekreterare  uppgav  att  de  hade  olika  sätt  att  handskas  med  en  sådan 

situation.  Enskilda samtal eller hänvisning till andra instanser var de vanligaste sätten att gå 

tillväga.  

F21:  Det är väldigt viktigt att man vågar prata om våldet.  Sen är det ju också olika hur; en del 

kvinnor – oftast är det kvinnor som har varit utsatta för våld – vill ha samarbetssamtal oavsett 

om de känner att det är det enda sättet de kan prata med den här personen som de då är rädda 

för.   Så att man gör lite olika men det är viktigt att ta upp det om man har en känsla av att här är 

det någonting.  Ibland pratar vi med mannen - när vi pratar med mannen själv och kvinnan själv 
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– så pratar vi med mannen om att det har förekommit våld eller om han känner att han blir 

väldigt arg i rummet.  Då kan man hänvisa till andra instanser där man får hjälp med de sakerna, 

både  för  kvinnan  och  för  mannen.   Så  kanske  man  behöver  göra  först  innan  man  har 

samarbetssamtal.

AT:  Och när ni har de här enskilda samtalen då... Hur får ni den information som...har kommit 

fram i det enskilda samtalet till den andra personen som ni inte har haft enskilda samtal med?

F21:  Det är ett dilemma – det kan det vara.  Och det är därför jag är ganska restriktiv med att ha 

enskilda samtal för att jag anser att man måste hålla en balans för det är ju ändå för barnets skull  

som samarbetssamtal är.  Så att det är väldigt viktigt att när man går in med enskilda samtal att 

man  klargör  för  den  föräldern  man  pratar  med,  vad  är  det  vi  ska  föra  tillbaks  till  det 

gemensamma samtalet för det måste leda fram till gemensamma samtal.  Annars tycker inte jag 

att man ska ha samarbetssamtal; målet måste vara att man ska ha ett gemensamt samtal.

Som F21 påpekar är det ens omdöme och fingertoppskänsla som avgör hur man intervenerar. 

Allvarliga vålds- och hotsituationer  ingår inte i familjerättssekreterarens uppdrag men när 

situationen inte anses vara alltför allvarlig kan samarbetssamtal hållas om samtalsledaren ser 

möjligheten  till  att  föräldrarna  kan  kommunicera  bättre  och  närma  sig  en 

samförståndslösning.   Hur man intervenerar  beror mycket  på en del faktorer  till  exempel 

tillgång  till  andra  instanser  i  kommunen,  familjerättsenhetens  storlek  (antal 

familjerättssekreterare)  och  föräldrarnas  vilja  att  lösa  konflikten.   Det  är  denna 

handlingsfrihet  som Lipsky (1980)  menar  är  så  vital  i  gräsrotsbyråkraternas  arbete.   Mer 

regler och riktlinjer om hur vissa situationer ska hanteras begränsar denna handlingsfrihet och 

försvårar gräsrots-byråkraternas arbete.

Det är inte bara vålds- och hotsituationer som kan leda till att föräldrarna  remitteras till en 

annan instans.   Familjerättssekreterarna  uppger  att  föräldrar  med  intrikata  konflikter  som 

istället för att fokusera på barnen ägnar mer tid åt konflikten i samarbetssamtal hänvisas till 

familjerådgivningen.  Föräldrarna kan ha enskilda samtal  med familjerättssekreteraren om 

han eller hon anser att detta kan leda till bättre förutsättningar i de gemensamma samtalen. 

De flesta  familjerättssekreterarna,  som F21 poängterar,  är  däremot  restriktiva  med  att  ha 

enskilda samtal.  Den information som kommer fram i enskilda samtal kan vara av känslig 

natur och svår att föra tillbaka till de gemensamma samtalen.

F10:  Jag försöker att inte gå in i konflikten utan jag försöker även i ett sådant där enskilt samtal 

få föräldrarna att fokusera på barnet och barnets behov för det är det som är mitt uppdrag.  Jag 

är inte terapeut, jag ska inte hålla på med någon terapi.
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Med tanke på att det är barnen som står i fokus i samarbetssamtal är det inte förvånande att 

det är de som står i fokus i enskilda samtal som F10 säger.

Även om samarbetssamtal är ett forum för att hålla barnet i fokus finns det ”anledning att 

vara flexibel t.ex. om ett samtal som fokuserar på föräldrarnas problem kan bidra till att föra 

samtalen om samarbete och överenskommelser kring barnen framåt” (Socialstyrelsen, 2003 s. 

110).  Ibland handlar det om att hitta det positiva i konflikten för att föra samtalet framåt.

F68:   Vi  tänker  att  föräldrar  som kommer  till  oss,  kommer till  oss  för  att  det  finns  något 

bekymmer som de behöver hjälp med och det vet vi att risken är ju då...att det bara är bekymret 

som man gräver ner sig i.  Och kanske är det så att 90-95 procent funkar alldeles utmärkt, och 

det är de delarna som vill komma åt och hör vi hur vissa saker kommer ut i samtalet, att vissa 

saker fungerar för barnet eller runtomkring barnet eller i föräldrarnas samarbete, så fångar vi 

dem direkt och använder vi oss av dem – återvänder vi till dem.  Vi jobbar mer med processen 

så att säga, tonen mellan föräldrarna.

Familjerättssekreterarna definierade tydligt vad som ingick i deras uppdrag, och det som inte 

ingick i det skickades vidare.  När föräldrarna inte kan fokusera på barnet är samtalsledarens 

uppdrag  över.   Men  hur  familjerättssekreterare  definierar  sitt  uppdrag  kan  tolkas  utifrån 

Lipskys teori (1980) om hur klienten skapas.  Han menar att gräsrotsbyråkraterna skaffar sig 

en uppfattning om sitt arbete – särskilt i situationer med hög arbetsbelastning och begränsade 

resurser – genom att bl. a. psykologiskt och fysiskt dra sig undan sitt arbete eller avsäga sig 

sin handlingsfrihet och därmed ansvaret för arbetet.  På så sätt kan gräsrotsbyråkrater skjuta 

ifrån sig ärenden som anses vara alltför komplexa och resurskrävande.  

Med tanke på att samarbetssamtal är en uppgift bland andra uppgifter som en familjerätts-

sekreterare  arbetar  med  måste  de  lägga  upp  sitt  arbete  och  definiera  sitt  uppdrag  i 

samarbetssamtal  på ett  sätt  som gör det möjligt  för dem att  effektivt  klara  av sitt  arbete. 

Frågan  då  är  om  de  föräldrar  som  skickas  vidare  inte  kan  hjälpas  inom  uppdraget  för 

samarbetssamtal.  Familjerättssekreterna uppger att de ofta har handledning.  Handledningen 

tillsammans med policyn i vissa kommuner om att familjerättssekreterarna alltid ska jobba 

parvis i samarbetssamtal underlättar deras arbete med komplexa ärenden.  Det är dessa typer 

av  incitament  som  en  organisation  kan  erbjuda  gräsrotsbyråkraterna  så  att  de  inte 

psykologiskt och fysiskt drar sig undan sitt arbete (Lipsky, 1980).
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5.4 Barnen

5.4.1 Barnet i fokus

Familjerättssekreterarna uppger att det inte är ovanligt att föräldrarna fokuserade mer på sin 

konflikt än på barnens behov i samtalen.   Olika strategier används för att åter få barnet i 

fokus.

AT:  Vilka strategier använder ni er av för att få barnet tillbaka i fokus här?

F21:  Lite olika sätt kan man göra.  Ibland har vi barnsamtal i samarbetssamtal när vi känner att 

barnet här måste komma till tals på något sätt. …Vi har någon gång haft samtal med barn vi har 

filmat och sen visat för föräldrarna tillsammans samtalen med barnen.  Ibland kan man ha en 

bild med - be en förälder att ta med sig en bild på barnet.  Man märker en stor skillnad när man 

börjar pratar om barn; man kan till exempel...fråga om barnets egenskaper, man kan fråga om 

när barnet var litet, för då får man föräldrarna tillbaks till den känslan för sitt gemensamma 

barn.  Det händer någonting i rummet när man börjar prata mer om barnets personlighet, inte så 

mycket som handlar om konflikten utan mer om hur fungerar barnet; har Kalle svårigheter i 

skolan, hur fick han hjälp med det, hur kunde han göra när han var liten, var han mycket sjuk – 

alltså, sådana saker är ett sätt att föra in barnet.

Den  typen av relation som samtalsledaren har byggt med föräldrarna har betydelse för hur 

han/hon  kan  hjälpa  föräldrarna  att  fokusera  på  barnets  behov  och  komma  fram  till  en 

överenskommelse.   F21 nämner  ett  antal  strategier  som används för att  få föräldrarna att 

fokusera att på barnet istället för sin konflikt.  Att få föräldrarna att tala om sitt barn är den 

mest  vanliga  strategin  som  de  flesta  familjerättssekreterare  använder  sig  av.   Vissa 

familjerättssekreterare uppgav att de alltid ber föräldrarna att komma med en bild på sitt barn 

till  samtalen.   När  samtalen  spårar  ur  till  annat  än  barnet  kan  samtalsledaren  uppmana 

föräldrarna att fokusera på bilden och be dem att prata om sitt barn, dess historia och dess 

egenskaper.  Denna strategi, som F21 påpekar, får föräldrarna att föra tillbaka samtalet till en 

känsla för sitt  gemensamma barn.  Ibland fungerar detta,  ibland inte, uppgav deltagarna i 

undersökningen.  Då kan familjerättssekreteraren ta till andra strategier såsom barnsamtal.

5.4.2 När barnet kommer till tals

Det var en stor variation mellan de olika familjerättssekreterarnas inställning till barnets rätt 

att få sin röst hörd i samarbetssamtal.  Däremot var de eniga om att föräldrarna måste vara 

överens om att samtalsledaren kan tala med barnet.  Omständigheterna kring just de aktuella 

föräldrarna, barnet och tvisten är avgörande för samtalsledarens beslut att prata med barnet.
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AT:  I vilka fall tycker du att det är lämpligt att ha barnsamtal?

F36:  Jag tycker att man ska ha egentligen det så ofta som möjligt...om det inte bara handlar om 

att föräldrar är i  clinch med varandra när det egentligen inte handlar så mycket om barnen, 

/.../Men det som jag tycker är viktigt är att det kan egentligen gälla vilka frågor som helst men 

det måste vara att det finns ett tydligt syfte...

AT:  Till exempel?

F36:  Ja, det kan vara vad som helst...boende, umgänge, är det kanske vanligaste ...umgänge till 

exempel.  Och det beror också på hur gammalt barnet är...men det ska vara ett tydligt syfte och 

man  ska  vara...så  säker  man  kan  på  att  föräldrarna  kan  hantera  det  som kommer  då  från 

barnsamtalen.  Och det...kan vara ganska svårt särskilt om det finns en konflikt...och då tänker 

jag att vi ska försöka göra noggrann avvägning av det; dels vad syftet är med det här, och kan 

föräldrarna hantera det som kommer upp och hur kan de hjälpa sitt barn så att det inte blir något 

alldeles stort, dramatiskt och hemskt för barnet utan att det ska kunna vara tryggt i det...

AT:  Har du någon ålder som du säger att yngre än så här – de här barnen kan jag inte ha samtal 

med?

F36:  Ah, ingen benhård ålder...men någonstans fem år, något sådant kan man nog säga jag 

försöker hålla med, inte yngre än så.

Som Socialstyrelsen (2003) slår fast i sina riktlinjer om att samtalsledaren ska väga samman 

barnets  möjlighet  att  komma  till  tals  med  risken  för  oönskade  konsekvenser  för  barnet 

betonar F36 vikten av att  i  förväg ha klart  för sig vad syftet  med barnsamtal  är.   Denna 

avvägning beror på föräldrarnas inställning, samtalsledarens vilja att prata med barnet och 

barnets ålder.  Det fanns oenighet mellan familjerättssekreterarna om vilken ålder som var 

mest passande för att tala med barnet; vissa tyckte att man kunde prata med barn ner till tre 

års ålder i den mån barnet hade en tydlig vilja och önskan.  Möjligheten att tala med barnet 

utgår från den enskilda familjerättssekreterarens omdöme beroende på just det barnets behov. 

Denna handlingsfrihet och flexibilitet kan tolkas enligt Lipsky (1980) som policyutformning.

Samtalsledarna tyckte inte att det gjorde en stor skillnad om barnet kom till tals eller inte i 

samarbetssamtal.   F36  menar  att  behovet  av  att  ha  barnsamtal  ska  vägas  samman  med 

föräldrarnas  förmåga  att  hantera  barnets  önskemål.   Lösningen  beror  helt  enkelt  på 

föräldrarnas vilja att nå en samförståndslösning.  Situationer där den ena föräldern påstår att 

barnet  inte  vill  träffa  den  andra  föräldern  är  en  källa  till  frustration  för  samtalsledaren, 

speciellt  när  den  ena  föräldern  ber  samtalsledaren  att  tala  med  barnet.   Att  det  i  dessa 
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situationer inte är ovanligt att barnet dras in i föräldrarnas konflikt, vilket kan vara skadligt 

för barnet, var en vanlig synpunkt hos familjerättssekreterarna.  

Att inte tala med barnet bara för att föräldrarna inte är överens eller att de inte kan hantera 

barnets önskemål rimmar illa med barnets rätt att få sin röst hörd.  Detta kan ses som en 

målkonflikt som präglar familjerättssekreterarens arbete i samarbetssamtal.  Lipsky (1980) 

menar  att  samhällets  idealiserade  mål  ofta  stöter  ihop  med  praktikens  förutsättningar 

exempelvis organisatoriska förutsättningar och klienternas motvilja mot att godta samhällets 

ideal.  I den samhälleliga debatten talas det om vikten av att barn kan göra sin egen röst hörd 

och vara delaktiga i de beslut som rör deras liv men i sitt arbete med samarbetssamtal är 

familjerättssekreterarna av olika anledningar nödgade att ha föräldrarnas samtycke för att ha 

barnsamtal.   Familjerättssekreterarens  beslut  att  ha  barnsamtal  eller  inte  kan  ses  som en 

avvägning mellan de idealistiska samhälleliga målen och den verklighet som hon eller han 

har framför sig för att få bästa möjliga resultat för både barnet och föräldrarna.  

5.4.3 Barnets bästa

Som företrädare för barnets intresse bedömer familjerättssekreterarna barnets bästa utifrån sin 

generella kunskap om barns behov och föräldrarnas beskrivning av barnet.

F75:  Som jag sa innan...vi går  tillbaka till  föräldrarnas  beskrivning av barnet,  det  enskilda 

barnet  och  det  kan  finnas  mycket  information  om  barnet  då  som  föräldrarna  blir 

uppmärksammade på hur det påverkar dem i deras ställningstagande och vilka lösningar som 

passar för barnet.  Och då kan vi ju gå tillbaka till mer generell kunskap som vi har, och också 

generell  kunskap om barns utveckling och där blir det mest tydligt  när det gäller små barn, 

väldigt små barn.

Utifrån föräldrarnas beskrivning av barnet använder samtalsledarna sin kunskap om barns 

behov för att hjälpa föräldrarna att hitta lämpliga lösningar som fungerar för just det barnet.

Lipsky  (1980)  menar  att  gräsrotsbyråkrater  utvecklar  olika  strategier  för  att  utföra  sitt 

uppdrag på det bästa sättet de förmår.  En av dessa strategier är att utveckla en ideologi som 

hjälper gräsrotsbyråkraten att ha tydliga mål när det finns flera konkurrerande och tvetydiga 

mål.  Vad familjerättssekreterarna anser vara barnets bästa kan ses som en sådan ideologi, 

dvs. att det är föräldrarna som vet sitt barns bästa och familjerättssekreteraren bara kan bidra 

med sin generella kunskap, som F75 påpekar.  I detta avseende har familjerättssekreteraren 

tillskrivit begreppet barnets bästa en specifik innebörd vilket kan underlätta hennes eller hans 
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arbete.   Lagstiftarens  otydliga  definition  av  begreppet  på  grund av bland  annat  politiska 

kompromisser får varje familjerättssekreterare att utveckla en definition som på så sätt blir 

vägledande  för  arbetet.   Beroende  på  lokala  omständigheter  och  organisatoriska 

förutsättningar kan hänsyn till barnets bästa i varje ärende vara alltför resurskrävande vilket 

kan  innebära  att  familjerättssekreterarna  anpassar  sin  ideologi  efter  de  rådande 

omständigheterna.  

Enligt  Lipsky (1980) är gräsrotsbyråkratens ideologi avgörande för hur gräsrotsbyråkraten 

använder  sin  handlingsfrihet  vilket  i  sin  tur  har  betydelse  för  hur  policyn  tillämpas  i 

verkligheten.  Vad familjerättssekreteraren anser är barnets bästa, vad föräldrarna tycker är 

barnets  bästa  och  vad  barnet  anser  är  sitt  bästa  är  en  målkonflikt  som  kan  försvåra 

familjerättssekreterarens arbete i samarbetssamtal.  I denna undersökning har det framkommit 

att vad föräldrarna tycker är barnets bästa brukar antas vara barnets bästa i den mån det inte 

är  i  konflikt  med  familjerättssekreterarens  uppfattning  om  barns  behov.   Det  är  i  detta 

sammanhang som man kan förklara barnens ringa deltagande i samarbetssamtal, och då kan 

man fråga sig om de lösningar som föräldrarna kommer fram till alltid är till barnets bästa. 

Som policyutformare har  familjerättssekreteraren stort  inflytande för att  se till  att  barnets 

intresse inte hamnar i skymundan.

5.4.4 Överenskommelsen

Frågor  kring vårdnad,  boende och umgänge står  i  centrum i  samarbetssamtal.   Även om 

samtalsledaren har kunskap om barns behov ska han eller hon inte föreslå vilka lösningar som 

är mest lämpade för barnet.  Samarbetssamtalsledarens roll är att hjälpa föräldrarna att nå 

samförståndslösningar  som  fungerar  för  just  de  barnen  de  pratar  om.   Däremot  kan 

samtalsledaren motsätta sig lösningar som han/hon anser är skadliga för barnet.  

I samarbetssamtal som kommer från tingsrätten, lägger tingsrätten stor vikt vid föräldrarnas 

överenskommelse,  vilket  innebär  att  även  överenskommelser  som  inte  har  godkänts  av 

familjerättssekreteraren kan godkännas där.  Familjerättssekreterarna uppgav dock att överlag 

godtog både föräldrarna och tingsrätten deras förslag.  De olika lösningarna kan se olika ut.

I  samarbetssamtal  kan  föräldrarna  och  samtalsledaren  strunta  i  rådande  praxis  och  hitta 

lösningar om vårdnad, boende och umgänge i den mån de inte är skadliga för barnet.

F75:  Det fanns praxis förr när det gällde vartannat veckoslut och varannan storhelg kan man 

säga.   Men  det  styrs  oftare  av...hur  nära  föräldrarna  bor  varandra  för  det  är  det  som ger 
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lösningar.  Kan man hämta och lämna barnen i skolan eller förskolan?  Kan barnen ha samma 

kontakter och samma lekkamrater oavsett vem man är hos?  Då öppnar det ju upp att man kan 

ha ett umgänge också på vardagen.  Så det beror på hur det ser ut för de föräldrarna, och för just 

de barnen som det gäller.  Det är snarare så att det mycket mer betraktats som norm att barnen 

ska bo växelvis.  Och det är förändrat sedan...väldigt påtagligt de sista fem åren, kan man säga.

AT:  Och vad innebär då växelvis?

F75:  ...föräldrarna löser det genom att barnet antingen bor mest hos mamma eller mest hos 

pappa eller ungefär lika mycket hos båda.  Och så finns ju andra myndigheter som styr upp när 

det betraktas som växelvis,…som Försäkringskassan och det  är ungefär  40-60 fördelat  så är 

fortfarande växelvis boende.  Sen kan föräldrarna lösa det lite olika; väldigt många väljer att ha 

en vecka i taget.  Det finns de som väljer att bryta upp det oftare, så det ser väldigt olika ut men 

det finns någon föreställning om att ...är man båda två vårdnadshavare så blandar man ihop det 

och menar att man har rätt till att ha barnet varannan vecka.

Den samförståndslösning som föräldrarna kommer fram till utgår inte bara från barnets behov 

utan också från föräldrarnas förmåga och möjlighet att tillgodose dessa behov.  F75 menar att 

föräldrar inte behöver följa den praxis som innebär umgänge varannan helg.  Hur boende och 

umgänge ser ut beror mycket på barnets möjlighet att kunna komma till och från skolan utan 

några  stora  hinder  och kunna leka med  sina kompisar.   På så  sätt  menar  F75 att  det  är 

vanligare  nu  än  tidigare  med  växelvis  boende  än  med  varannan-helg-umgänge.   Den 

stödrelation som samtalsledaren har skapat med föräldrarna är viktig för att hjälpa dem att nå 

en samförståndslösning.  Samtalsledaren tar inte ställning till de lösningar som föräldrarna 

föreslår och hans eller hennes professionella kunskap ligger i bakgrunden för att tas fram när 

det  behövs.   Detta  kan  tolkas  som  att  samtalsledaren  intar  rollen  som  stödjare  utifrån 

Svensson,  Johnsson  &  Laanemets  (2008).   Dessutom  finns  andra  aktörer  såsom 

Försäkringskassan som F75 påpekar som påverkar hur boende och umgänge ser ut för barnen. 

När föräldrarna har fastnat i en viss fråga kan samtalsledaren vara uppfinningsrik och föreslå 

förslag som föräldrarna kan ta ställning till.

AT:  Vilka lösningar säger ni: de här godkänner vi och de här är icke-godkända?

F54:  Det är också väldigt individuellt därför att det som funkar för ett barn det funkar inte alls 

för ett annat barn.  Vad vi har väldigt mycket nu upplever jag är föräldrar som lever långt ifrån 

varandra geografiskt.  Det kan vara inom Sverige men det kan också vara utomlands, och det är 

knepiga frågor.  Barn har rätt till umgänge med sin förälder som det inte bor med men umgänge 

kan se ut på så många olika sätt; umgänge kan vara att skypa med sin förälder - tala på Skype, 

det kan vara mejl, det kan vara brev, det kan vara att träffas och det beror väldigt mycket på 

barnets ålder, mognad och alla de här andra parametrarna, till exempel ju geografiska avstånd. 
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Därför att vi har föräldrar som kom hit och vill ha växelvis boende och då är barnen väldigt 

små...och jag kan förklara: det här vet vi om barnets behov i den åldern.  Barn har rätt till det 

och det och det men det är ändå föräldrarna som ska komma överens.

Som F54 påpekar behöver inte umgänget bara betyda fysiska träffar utan också brev, mejl 

och telefonkontakt, i synnerhet när föräldrarna bor långt ifrån varandra.  I detta avseende kan 

samtalsledaren  ses  som en  policyutformare.   Lipsky  (1980)  menar  att  gräsrotsbyråkrater 

arbetar med komplexa fall som inte kan lösas med mallar och manualer.  Genom att använda 

sig av sitt omdöme och sin handlingsfrihet kan gräsrotsbyråkraterna forma policy i samklang 

med sina arbetskollegor och andra professionella inom fältet.

F21:  Ibland blir det bara ett samtal för föräldrarna får mer information och råd, eller så...Annars 

tycker jag att 5-6 samtal; inte mer än så tycker jag man ska ha.  I så fall tycker jag att det får gå 

en paus så att  föräldrarna kan få prova ett  tag själva och sen kan de komma igen.   Många 

föräldrar som jag vet man har haft uppehåll kanske flera år och sen ringer de igen.  Och det 

tycker jag känns som ett gott betyg för mig att de återkommer.

En  överenskommelse  eller  ett  avtal  ska  alltid  vara  mellan  två  jämbördiga  parter  men  i 

praktiken är detta inte alltid möjligt.   Samtalsledarna förväntas hjälpa föräldrar att komma 

fram till en överenskommelse som gynnar barnets intresse.  Det finns däremot en del aspekter 

som försvårar denna uppgift.  De flesta familjerrättssekreterarna tyckte att 3 – 6 samtal räckte 

för att komma fram till en överenskommelse.  Familjerättssekreterarna menade att bara för att 

föräldrarna inte har kommit överens betyder inte det att samtalen har misslyckats.  Ibland 

behövs det en paus för föräldrarna att fundera över det som diskuterades och återkomma i ett 

senare skede som F21 påpekar.

Uppföljningssamtal är något som familjerättssekreterarna tycker är mycket viktigt för att se 

hur det hade blivit sedan, alltså, om överenskommelse håller och fungerar i praktiken.  Det 

fanns  också  omständigheter  som  leder  till  att  föräldrarna  måste  komma  tillbaka  till 

samarbetssamtal.   Exempelvis  att  en  eller  båda  föräldrarna  fått  ny  partner,  eller  när  en 

förälder flyttade till en ort längre bort.  Föräldrarna är alltid välkomna till samarbetssamtal 

om behovet finns menar familjerättssekreterarna.

5.5 Sammanfattande analys
Denna  undersökning  visar  att  samarbetssamtal  är  till  för  att  hjälpa  föräldrarna  att  hitta 

lösningar som fungerar just för dem och deras barn.  Till skillnad från Öberg & Öberg (1982) 

där  kristerapi  för  föräldrarna  ingick  i  uppdraget  samarbetssamtal  menade  samtliga 
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familjerättssekreterare  att  samarbetssamtal  inte  är  terapi  för  föräldrarna  att  bearbeta  sin 

separation.  Familjerättssekreterarna uppgav dock att de är flexibla i vissa sammanhang och 

låter  föräldrarna  prata om konflikten om de inser att  detta  kan ta  föräldrarna vidare i  att 

komma  fram till  en  samförståndslösning.   I  detta  avseende  kan  den  handlingsfrihet  som 

familjerättssekreteraren har, utifrån Lipsky (1980), tolkas som stöd för att kunna utföra sitt 

uppdrag för att lösa de problem som finns i just de specifika omständigheterna.  

Familjerättssekreterarens  handlingsutrymme är  beroende av  hennes eller  hans förmåga att 

hjälpa föräldrarna.   Förmågan beror i  sin tur  på faktorer  som kompetens,  organisatoriska 

förutsättningar och föräldrarnas vilja till att nå en överenskommelse i frågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge för sina barn.  Familjerättssekreterarnas kompetens har betydelse för 

deras möjligheter att låta föräldrarna prata om sin konflikt.   Föräldrarna kan prata om sin 

konflikt i viss utsträckning men om de fastnar i konflikten och inte kan fokusera på barnet 

och barnets behov då är samarbetssamtal inte en arena där de kan få hjälp.  De föräldrar som 

inte  kan  fokusera  på  barnet  hänvisas  till  kommunens  familjerådgivning  där  det,  enligt 

familjerätts-sekreterarna,  finns  kompetens  att  handskas  med  denna  problematik  eller  så 

hänvisas de tillbaka till domstolen för att få ett beslut om barnet.

Samarbetssamtal är ett uppdrag bland andra arbetsuppgifter som familjerättssekreterarna har 

hand om på familjerättsenheten.  I de mindre kommunerna där familjerättsenheten är under 

samma tak som andra enheter inom socialförvaltningen händer det ibland att en familjerätts-

sekreterare  har  andra  uppgifter  än  bara  familjerättsliga  frågor.   De  organisatoriska 

förutsättningarna  har  enligt  Lipsky  (1980)  betydelse  för  hur  stort  handlingsutrymme  en 

gräsrotsbyråkrat har.  Med hänsyn till familjerättssekreterarens andra arbetsuppgifter måste 

han eller hon fördela sin tid på ett bra sätt för att så effektivt som möjligt kunna utföra sina 

uppdrag.   Det  är  därmed  viktigt  att  föräldrarna  är  villiga  att  hitta  lösningar  för  sitt 

gemensamma barn när de kommer till samarbetssamtal.

Som  samarbetssamtalsledare  konfronteras  familjersättsekreterarna  av  målkonflikter. 

Föräldrarna har sina förväntningar och önskemål på samtalen, exempelvis att samtalsledaren 

ska ta beslut som föräldrarna tvistar om eller att föräldrarna som kommer till samtalen inte 

har någon egentlig vilja att hitta samförståndslösningar.  Familjerättssekreteraren förväntas 

företräda barnets intresse och barnets bästa i samtal med föräldrarna men vad barnets bästa 

egentligen är har inte preciserats  i  lagstiftningen.   Detta innebär  enligt  Rejmer (2003) att 

familjerättssekreteraren  måste  tillskriva  begreppet  en  specifik  innebörd.   I  denna 
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undersökning har samtliga familjerättssekreterare  poängterat  att  de utgår från föräldrarnas 

beskrivning av barnet och använder sig av sin social- och beteendevetenskapliga kunskap för 

att se till att barnets behov inte försummas.  De menar att det är föräldrarna som vet vad som 

är bäst för barnet.  Detta kan ses som ett exempel på en ideologi som enligt Lipsky (1980) 

utvecklas av gräsrotsbyråkrater när de konfronteras av målkonflikter i sitt arbete.

I de flesta kommunerna jobbar familjerättssekreterarna parvis i samarbetssamtal.  Detta dels 

för att undvika att dras in i konflikten, dels för att komplettera varandras observationer om 

vad som pågår i samtalet och varandras förhållningssätt till föräldrarna och konflikten.  En 

del familjerättssekreterare  uppgav, som Hydén & Hydén (2002) har påpekat,  att  de alltid 

försöker  hitta  det  positiva  i  föräldrarnas  situation  för att  sedan bygga på det  för att  föra 

samtalet  vidare och hitta samförståndslösningar.   Att  motivera föräldrarna i samtalen och 

sätta gränser när föräldrarna inte fokuserar på barnet och istället fokuserar på sin konflikt är 

andra strategier som samtalsledarna använder för att hjälpa föräldrarna att hitta en lösning i 

sin  tvist.   I  likhet  med  Lindstein  (1993)  har  denna  undersökning  visat  att  motivation, 

gränssättning och att kunna hitta öppningar i låsta situationer är viktiga strategier i arbetet 

med föräldrar i samarbetssamtal.

När barnet kommer i skymundan i samarbetssamtal har familjerättssekreterarna olika sätt att 

åter få det i fokus, nämligen att be föräldrarna att beskriva barnet och dess egenskaper, att ta 

med sig en bild på barnet eller att filma barnet och visa för föräldrarna vad barnet önskar. 

Strategier som används av familjerättssekreteraren beror på vilken sorts relation han/hon har 

med föräldrarna.  Det har framkommit i undersökningen att familjerättssekreteraren har en 

stödrelation till föräldrarna.  Som Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) påpekar, präglas 

denna relation av en hög grad av individualisering och en låg interventionsgrad.  Därmed är 

det föräldrarna som kommer på egna lösningar och familjerättssekreteraren intervenerar bara 

när han eller hon anser att en viss lösning kan vara skadlig för barnet.

Även om samarbetssamtal är till för barnet är det sällan barnet kommer till tals i samarbets-

samtal.  Meningarna gick isär när frågan om när det är lämpligt att ha barnsamtal ställdes till 

familjerättssekreterarna.  Däremot var familjerättssekreterarna eniga om att föräldrarna måste 

vara överens om att barnet får komma till tals.  Den minimala åldern för barnet att komma till 

tals varierar från den ena familjerättssekreteraren till den andra, dvs. från tre år till tio år.  Det 

är denna handlingsfrihet som kännetecknar gräsbyrkraternas arbete enligt Lipsky (1980).  Det 

är  inte  fastställt  i  denna  undersökning  om varför  familjerättssekreterarna  väljer  just  den 
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åldern.  Om det är barnets faktiska ålder eller barnets mognadsgrad, som Dahlstrand (2004) 

påpekar,  som avgör  när  barnet  får  komma till  tals  är  svårt  att  se  i  denna  undersökning. 

Familjerättssekreterarna är mycket måna om att barnet inte tar skada på grund av samtal med 

dem.  För att tala med barnet uppgav en del familjerättssekreterare att barnet inte får tvingas 

ta ställning till föräldrarnas konflikt och att syftet med barnsamtal är tydligt.  Annars finns det 

en risk att barnet inte får reellt deltagande i processen när barnets åsikter används i andra 

syften än den lösning som är bäst för barnet (ibid.), och tar skada av processen istället.

Eftersom föräldrarna måste vara överens om att barnet får komma till tals, är det de vuxnas 

intresse som styr barnets rätt att komma till tals.  I likhet med Dahlstrand (2004) framgår det i 

denna undersökning att  intresset  för barnsamtal  bland många familjerättssekreterare  tycks 

vara svalt när föräldrarna når en överenskommelse kring frågor som rör vårdnad, boende och 

umgänge.  I detta avseende är barnet inte delaktigt i processen.  Den frågan som Ryrstedt 

(2009)  ställde  är  därmed  fortfarande  aktuell,  dvs.  är  de  överenskommelser  som  nås  i 

samarbetssamtal  kring  frågor  om vårdnad,  boende och  umgänge  alltid  till  barnets  bästa? 

Detta betyder inte att barns behov och perspektiv försummas helt i samarbetssamtal även när 

föräldrarna  har  kommit  överens.   Barnperspektivet  finns  alltid  med,  och 

familjerättssekreteraren företräder barnets intresse i samtalen.  Halldén (2007a) skiljer mellan 

barnperspektiv  och  barns  perspektiv  där  det  senare  innebär  att  barnen  själva  lämnar  sitt 

bidrag till processen genom egna utsagor.  När barnet inte får sin röst hörd i samarbetssamtal 

är det viktigt att ställa frågan om de lösningar som föräldrarna kommer fram till är till barnets 

bästa.

I samarbetssamtal brottas föräldrarna och familjerättssekreteraren med den frågeställning som 

Halldén (2007b) tar upp om hur det ideala föräldraskapet med barnet i centrum många gånger 

stöter ihop med föräldrarnas strävan att värna sina behov och intressen.  I detta avseende är 

de lösningar som föräldrarna kommer fram till beroende av föräldrarnas omständigheter och 

just det barnets behov.  Praxis vad gäller boende- och umgängesfrågor har förändrats från 

varannan helg, en kväll varannan vecka och en jämn fördelning av större helger (Hydén & 

Hydén, 2002) till växelvis boende där, enligt familjerättssekreterarna, frågorna lösas utifrån 

den specifika familjens situation.  Hur växelvis boende formas beror bland annat på avståndet 

mellan föräldrarnas boende, barnets ålder och närhet till sitt sociala nätverk.  De lösningar 

som föräldrarna kommer fram till  med samtalsledarens  hjälp är  flexibla  vilket  kan gynna 

barnets bästa i det korta och långa loppet, som Kelly (2007) har förespråkat.

42



Familjerättssekreterarna uppgav att hur föräldraskapet organiseras är en viktig punkt att tala 

om  i  samarbetssamtal.   Som  Hydén  &  Hydén  (2002)  påpekar,  uppmanar  familjerätts-

sekreteraren föräldrarna att inte bara ta hänsyn till sina individuella perspektiv utan att förstå 

varandras  perspektiv.   När  föräldrarna  har  fastnat  vid  en  viss  fråga  föreslår 

familjerättssekreteraren en möjlig lösning och låter föräldrarna ta ställning till den utan att för 

den skull tvinga lösningen på dem.   Utifrån den verklighet som familjerättssekreteraren har 

framför  sig  använder  han/hon  sitt  omdöme  och  sin  handlingsfrihet  för  att  tillämpa 

lagstiftningen  och  regler  i  praktiken.   Om  liknande  situationer  uppstår  och  ett  antal 

familjerättssekreterare  handlar  på  samma  sätt  kan  familjerättssekreteraren  utifrån  Lipsky 

(1980) ses som en policyutformare.  Genom att se vilka lösningar som fungerar och vilka 

lösningar  som  inte  fungerar  kan  familjerättsekreteraren  påverka  reformprocessen  och 

lagstiftning om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.  

Om  föräldrarna  inte  når  en  överenskommelse  betyder  det  inte  att  samarbetssamtal  har 

misslyckats  hävdade  familjerättssekreterarna.   Föräldrarna  kan  ta  tid  att  fundera  och 

återkomma  till  samarbetssamtal.   Dessutom  har  familjerättssekreteraren  möjligheten  att 

förlänga den tid för samarbetssamtal som tingsrätten har satt upp om han eller hon anser att 

sannolikheten  för  att  föräldrarna  ska  nå  en  samförståndslösning  är  stor.   I  de  fall  där 

föräldrarna kommer fram till samförståndslösning är ett uppföljningssamtal nödvändigt om 

föräldrarna så önskar för att se hur lösningen fungerar i praktiken.   Så länge föräldrarna är 

villiga att lösa sina problem kan de alltid återkomma till forumet samarbetssamtal efter att ha 

remitterats på familjerådgivning i de fall där konflikten är djup eller till familjefridscentra i de 

fall hot och våld förekommer.  
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6 Avslutande diskussion

6.1 Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen var att  undersöka familjerättssekreterarnas beskrivning av sitt 

arbete  med  samarbetssamtal.   Teman  som föräldrarnas  konflikt,  barnets  intresse  och  hur 

familjerättssekreterarna förhåller sig till dessa aspekter var återkommande i undersökningen. 

Teorier om handlingsutrymme användes för att tolka familjerättssekreterarnas verklighet och 

hur  den  jämkas  samman  med  föräldrarnas  förväntningar,  organisatoriska  mål  och 

förutsättningar  samt  samhällets  idealistiska  och  ibland  tvetydiga  mål.   Undersökningen 

gjordes i olika kommuner med varierande storlekar befolkningsmässigt.

Oavsett  kommunens  storlek  var  familjerättssekreterarnas  beskrivning  av  arbetet  med 

samarbetssamtal  i  grunden densamma.   Det  fanns  dock variation  kommunerna  emellan  i 

familjerättsenhetens  organisering och struktur, vilket,  menar  jag, kan ha betydelse för hur 

familjerättssekreterarna lägger upp sitt arbete med samarbetssamtal.  Denna variation beror 

på både den politiska verkligheten och de lokala omständigheterna i varje kommun samt hur 

de olika familjerättssekreterarna bedömer de olika föräldrarnas problem och hjälpbehov.  Hur 

resurser  fördelas  i  en  kommun  beror  på  vilka  frågor  som  prioriteras  av  den  politiska 

ledningen  och  tjänstemännen.   När  enhetens  struktur  och  arbetsfördelning  mellan  olika 

enheter  är  avgjord  på  den  politiska  nivån  är  det  upp till  varje  familjerättssekreterare  att 

förhandla med sin chef om hur arbetet ska läggas upp utifrån resursernas tillgänglighet och 

hjälpbehovet från allmänheten.  Hur mycket tid en familjerättssekreterare kan lägga på ett 

ärende  och  hur  aspekter  som  föräldrarnas  konflikt  eller  barnets  intresse  betonas  i 

samarbetssamtal beror på hur han eller hon utnyttjar sitt handlingsutrymme.

6.2 Egna reflektioner
Även om denna undersökning bara har fokuserat på familjerättssekreterarnas synpunkter och 

upplevelser av samarbetssamtal har jag kunnat få en bild av vad som sker i samarbetssamtal 

och vad som kan åstadkommas med dem.  Forskning om samarbetssamtal, liksom forskning 

om andra typer av samtal är inte utan problem metodologiskt sett.  Den forskning som har 

gjorts  om  samarbetssamtal  har  för  det  mesta  utgått  från  antingen  föräldrarnas  och 

samtalsledarnas beskrivning av samarbetssamtal eller statistisk analys av hur många par som 

har lyckats nå en överenskommelse med samarbetssamtal.  Det behövs ändå mer forskning 
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och kunskap om samarbetssamtal i Sverige för att se hur effektiva de är som en lösning på 

vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Från familjesekreterarnas  synpunkt  är  samarbetssamtal  ganska framgångsrika för föräldrar 

som kommer på eget initiativ.  Tidigare forskning har också visat att föräldrar som kommer 

till familjerättsenheten via remiss från tingsrätten lyckas i en betydligt mindre grad komma 

fram till en samförståndslösning än de som kommer på eget initiativ.  Många av de föräldrar 

som remitteras från tingsrätten har en så pass djup konflikt att de inte kan lösa sin tvist inom 

ramarna för samarbetssamtal vilket innebär att de antingen remitteras till familjerådgivning 

eller skickas tillbaka till tingsrätten.  

Det handlingsutrymme som familjerättssekreterarna  har  är  ganska begränsad för  föräldrar 

med en djup konflikt.  Med tanke på att de flesta kommunala familjerådgivningsbyråer tar ut 

en avgift för samtal kan man ställa sig frågan om de som har ekonomiska svårigheter får den 

hjälp som behövs att för att lösa sina tvister med barnen.  Eftersom familjerådgivning och 

samarbetssamtal är två skilda instanser blir det också svårt att erbjuda föräldrar som behöver 

hjälp från båda en integrerad och effektiv lösning till sina problem.  Familjerådgivningsbyrån, 

med sin kompetens om parrelationer, kan komplettera familjerättssekreterarnas kompetens i 

rättsliga och ekonomiska frågor på ett sätt som främst gynnar barnen men också föräldrarna.

Samarbetssamtal behöver ytterligare utvecklas genom att värna om barns delaktighet i frågor 

som rör  deras  välbefinnande.   Trots  2006 år  lagreform för  att  stärka  barns  delaktighet  i 

familjelagstiftning, har barns delaktighet i beslut om vårdnad-, boende- och umgänge ökat 

marginellt (Röbäck, 2011).  Barns delaktighet i samarbetssamtal bör inte begränsas endast till 

de  föräldrar  som inte  kan  komma  överens  utan  också  till  de  föräldrar  som  har  nått  en 

samförståndslösning  som  inte  gynnar  barnets  intresse.   Det  framkommer  i  denna 

undersökning att de flesta föräldrar vet vad som är bäst för sina barn.  Barns perspektiv bör 

ändå lysa igenom alla beslut som rör deras tillvaro.  Barn bör inte bara ses som blivande 

vuxna utan också som sociala aktörer med en egen vilja som kan påverka sin situation.  Barns 

delaktighet  i  familjerättsliga  frågor  är  avhängig  av  familjerättssekreterarnas  tolkning  av 

regler.  Vikten ska inte bara fästas vid ”barnets ålder” utan också vid barnets ”mognad” som 

det framgår i Föräldrabalken 6 kap. 2a § 2 st.  Bedömningen av barnets mognadsgrad kan 

endast  göras  genom  mer  barnsamtal.   Föräldrars,  tjänstemäns,  domares  och  politikers 

handlingar har betydelse hur familjerättssekreterarna gör denna bedömning.
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8 Bilagor

8.1 Informationsbrev
Lund 2011-11-04

Bästa familjerättssekreterare!

Jag är en socionomstudent på Socialhögskolan vid Lunds universitet.  Denna termin ska jag 

skriva  min  kandidatuppsats.   Syftet  med  uppsatsen  är  att  studera  hur  samtalsledare  vid 

samarbetssamtal förhåller sig till föräldrars konflikt och hur de hanterar aspekter i konflikten 

som kan påverka överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge.

Jag har därför valt  att  intervjua samtalsledare från olika familjerätter  i  olika kommuner  i 

södra Sverige.  Undersökningen kommer att avgränsas till att enbart handla om de föräldrar 

som remitteras till familjerättsenheten från tingsrätten.  Vad jag har förstått kan det finnas en 

spänning mellan föräldrarnas, tingsrättens och familjerättens förväntningar på vad som kam 

åstadkommas genom samarbetssamtal.   Genom att  intervjua samtalsledare i kommuner av 

varierande storlek (befolkningsmässigt) hoppas jag att kunna se hur denna spänning mellan 

rättens krav, föräldrarnas förväntningar och samtalsledarnas resurser tar sig uttryck.

Jag avser att genomföra minst fem intervjuer i fyra kommuner.  Intervjuerna kommer att vara 

ungefär 1 – 1,5 timme långa.  Jag hoppas att kunna samla in all data vid slutet av november. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när helst du vill avbryta din medverkan om du så önskar. 

Ditt och kommunens namn kommer inte att framgå i uppsatsen och materialet kommer bara 

att användas för denna studie. Det är bara jag och min handledare som kommer att ha tillgång 

till materialet och det kommer att förstöras när uppsatsen är klar. 

Uppsatsen  kommer  att  presenteras  på  ett  seminarium  på  Socialhögskolan  vid  Lunds 

universitet i  januari.   Vid  godkännande  ska  uppsatsen  publiceras  i  Lunds  universitets 

publikationers databas LUP som är tillgänglig på nätet.  Alla deltagarna ska få en kopia av 

den godkända uppsatsen.
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Om du har frågor så hör gärna av dig till mig. Jag kommer att kontakta er om några dagar för 

vad  gäller  tider  och  andra  praktiska  saker  om  ni  är  intresserade  av  att  vara  med  i 

undersökningen. 

Med vänliga hälsningar

Albert Tumusiime

albert.tumusiime.859@student.lu.se

Min handledare är Maria Bangura Arvidsson 

(Universitetslektor på Socialhögskolan, 

tel 046- 222 30 65, maria.bangura_arvidsson@soch.lu.se)
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8.2 Intervjuguide
Personlig och yrkesinformation/uppdragsbeskrivningen

• Namn,  ålder,  utbildning,  befattning,  arbetsenhet,  år  på  arbetsenheten,  tidigare 

erfarenhet, andra arbetsuppgifter på enheten

Samarbetssamtal

• Beskriv ditt arbete med samarbetssamtal.

• Beskriv hur ett samarbetssamtal kan gå till.

• Vad kännetecknar samarbetssamtal? 

• Vad är det som särskiljer dem från andra typer av samtal?

Föräldrarna

• När föräldrarna har remitterats  till  er från tingsrätten,  beskriv vad som händer då? 

(Skyldiga  att  kontakta  dem? Vad  gör  ni  för  dem som inte  vill  delta  i  samtalen? 

Förhandsinformation om familjerna?)

• Hur uppfattar du föräldrarnas förväntningar på samtalen?

• Beskriv ditt förhållningssätt till föräldrarna. (När är ni aktiva eller passiva, när är ni  

stödjande,  motiverande  eller  pedagogiska? Vad  gör  om ni  anklagas  för  att  vara 

partiska?  –  frågor  som  bostad,  arbete,  skola  för  barnen  förmedla  ni  info  till  

föräldrarna om detta)

• Hur  hanterar  du  situationer  där  föräldrarna  befinner  sig  på  olika  stadier  av 

separationsprocessen?  (T.ex.  om  den  ena  förälder  inte  har  accepterat  faktum  av  

separationen? Är det lämpligt att ta kontakt med föräldrarna var och en för sig eller  

via telefon?)

• Hur hanterar du föräldrars konflikter? (Hur hanterar ni om föräldrarna börjar bråka 

under samtalet? Har ni utrymme för konfliktens orsaker eller är fokus mest på att få  

till ett samarbete? Hur ser umgänget ut mellan föräldrarna?)

• När en förälder behöver stöd utanför forumet för samarbetssamtal hur går ni tillväga 

med detta?  När är det dags att ge upp?
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Barnets bästa

• Hur handskas  du med  frågor  som barnets  relation  till  var  och  en  av föräldrarna? 

(Barnets rätt att träffa båda föräldrarna – har föräldern rätt till umgänge – barnets  

liv utanför umgänget med föräldrarna? När avviker ni från det ”normala umgänget” 

-  varannan  helg  fredag  till  söndag,  en  kväll  i  den  andra  veckan,  samt  en  jämn 

fördelning av större helger och semestrar)  

• Hur hanterar du om barnet inte vill träffa den ena föräldern?

• På vilket sätt står barnet i fokus?

(Vilka strategier använder er av för att få barnen att stå i fokus när de hamnar i  

skymundan under  samtalen?   Ser  ni  er  själva  som företrädare  för  barnen under  

samtalen?  I vilka fall får ni tala med barnen?)

• Vad är barnets bästa?

(Enligt vem? Hur ser framgång ut i ert arbete vad gäller barnen?)

Andra parter

• Hur  förhåller  du  dig  till  föräldrarnas  advokater?  (Vilka  förväntningar  har  

föräldrarnas advokater på resultaten av ert arbete? Om föräldrarna kommer överens 

får advokaterna godkänna överenskommelsen? Kan ni beskriva ert förhållande till  

advokaterna?)

• Hur uppfattar du tingsrättens förväntningar på samarbetssamtal? 

• Hur uppfattar du socialnämndens förväntningar på er?

• Hur förhåller du dig er till de olika intressenternas förväntningar, och hur balanserar 

du dessa?

I övrigt

Har du något att tillägga?
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8.3 Kodningsschema
Policy-
utformare

Mål-
konflikter

Hur 
klienten 
skapas

Socialarbetar-
rollen

A. Föräldrarna
1. Remiss från domstol kontra 

eget initiativ
2. Konflikten
3. Geografiskt avstånd 

föräldrarna emellan
4. Jämbördiga parter?
5. Våld och hot – och 

eventuella samarbetssamtal 
eller ej

6. Motivation som faktor för 
framgång

7. Föräldrarnas inflytande
B. Barnets bästa

1. Barnet i fokus
2. Barnets behov
3. Barnets vilja - När barnet 

kommer till tals (ålder och 
sammanhang)

4. Gynnar samarbete barnets 
intresse?

C. Samtalsledaren och konflikten
1. Neutraliteten
2. Medling eller terapi
3. Etiska dilemman
4. Samtalsledarnas ingripande 
5. Samtalets klimat
6. Trivsel med arbetet
7. Rutinhandläggning kontra 

individuell anpassning
D. Överenskommelsen

1. Överenskommelsens 
lämplighet

2. Vårdnad, boende och 
umgänge

3. Förtroende för 
samtalsledaren som faktor 
för framgång

4. En eventuell 
vårdnadsutredning

5. Andra intressenter
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