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Konfliktlösning vid familjetvister 

 

Sammanfattning 
 

När människor lever i relation med andra människor uppstår någon gång en konflikt, 
meningsskiljaktigheter är ett naturligt inslag i livet. Dessa kan dock hanteras och lösas på en 
del olika sätt, några sätt är mer konstruktiva och några sätt är mindre konstruktiva.  

 
Vid alla myndighetsbeslut som berör barn ska beslutet fattas utifrån vad som är ”barnets 
bästa”. Det efterlevs inte alltid idag, inte på grund av ovilja från samhället sida utan av 
okunskap och omoderna regelsystem samt utav brist på resurser. Detta leder inte sällan till att 
det är barnen som blir den största förloraren vid föräldrarnas konflikt. Det är dem som hamnar 
i kläm och det är långt ifrån vad som kan sägas vara ”barnets bästa”. Det är vi nog alla eniga 
om. 
 
Om du tänker efter så känner du säkert ett flertal föräldrar i din omgivning som är skilda. 
Kanske dina föräldrar? Kanske du själv? Hur löstes konflikten dessa gånger? Ett vanligt sätt 
är att lösa konflikten i domstol. Ett alltför vanligt sätt enligt min åsikt! Jag har på nära håll sett 
hur föräldrar påverkas och förändras i en rättsprocess, sällan till det bättre. Jag har som 
nämndeman vid Luleå tingsrätt tvingas ta beslut om ett barns framtid baserat på motstridiga 
utsagor från barnets föräldrar. Det är krig och bara en kan vinna tycks den allmänna 
inställningen vara.  
 
Det finns andra alternativ än en rättsprocess för att lösa en konflikt, till exempel 
samarbetssamtal och familjerådgivning, och jag ska se hur de är utformade och om problemet 
kan hanteras på ett mer konstruktivt sätt genom dessa metoder. Vidare vill jag också se om det 
skulle finnas behov av andra mer anpassade konfliktlösningsmetoder för att hjälpa föräldrar 
vid en skilsmässa, till exempel medling. Men hur skulle metoderna i så fall kunna förbättras? 
Vad skulle behövas förändras för att uppfylla kriteriet ”barnets bästa” vid myndighetsbeslut 
och vad skulle det i så fall krävas för insatser av samhället? Och sist men inte minst vad 
önskar de verksamma inom familjerätten, socialsekreterarna, se för utveckling? Mitt syfte är 
att försöka hitta några svar på dessa frågor. 
  
Mitt arbetssätt för att utreda frågorna i uppsatsens syfte utgår från den doktrin som finns inom 
området samt från befintliga lagrum i svensk rätt och i FN:s konventioner. Jag har även gjort 
en enkätundersökning som vände sig till socialsekreterare i landets alla kommuner. Av 290 
kommuner så svarade 103 stycken. För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande så 
kommer jag inte att behandla vilka orsaker som kan ligga bakom en separation. Jag tar inte 
heller upp de samhälliga- och juridiska orsakerna eller de historiska förändringarna av ett 
äktenskaps upplösning. 
 
De resultat som jag sett med att använda sig av andra metoder än en rättsprocess vid 
konfliktlösning inom familjen är att de leder till både mänskliga och ekonomiska vinster och 
de uppfyller kriteriet ”barnets bästa”. Metoderna kan dock utvecklas för att bli ännu bättre i 
framtiden. De stora samhällsekonomiska vinsterna kan vara ett motiv för staten att på olika 
sätt stimulera kommuner att ge fler föräldrar tillgång till samarbetssamtal och medling samt 
att ge resurser för att göra dem effektivare. Vad som även framkommit under arbetets gång är 
att familjerättsmål inte borde avgöras inom rättsväsendet. Att handlägga dessa tvister i 
domstol är inte förenligt med "barnets bästa". Genom enkätundersökningen jag genomförde 
2002, se bilaga 4 eller sid 39, framkommer det önskemål från socialsekreterares håll att en 
lagändring borde komma till stånd så att familjerättsmål inte ska handläggas i domstol. 
Återigen hänvisande till "barnets bästa", ett kriterium i svensk lagstiftning och FN:s 
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barnkonvention som vi måste följa. Vidare framkommer det önskemål om vidareutbildning, 
metodutveckling, möjlighet till marknadsföring, samarbete mellan kommunerna, utvidgade 
samarbetssamtal, uppföljningssamtal och kompetenshöjning av personalen från 
socialsekreterares håll runt om i landet. 
 
Vad gäller samarbetssamtal och medling så är de båda metoderna lika i stort. De utesluter inte 
varandra, tvärtom. Medling är en konfliktlösningsmetod som skulle passa mycket bra inom 
familjerätten. Medling ger ytterligare verktyg till att lösa en konflikt och att nå en 
överenskommelse. Båda främjar kommunikationen mellan föräldrarna samtidigt som de 
måste ta eget ansvar för en uppgörelse. En uppgörelse som de ska leva med en längre tid. 
Detta leder till att överenskommelsen i större utsträckning efterlevs samtidigt som föräldrarna 
lär sig samarbeta. Detta gynnar i slutändan barnen varför jag anser att dessa metoder uppfyller 
kriteriet "barnets bästa"! 
 
Samarbetssamtalet skulle alltså kunna utvecklas och bli en ännu bättre konfliktlösningsmetod 
än vad den är idag. Jag tycker att i stort sett alla familjetvister borde lösas genom medling och 
samarbetssamtal inom socialtjänsten och i den minsta möjliga mån inom domstolsväsendet. 
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Förkortningar och förklaringar 
 
 
 
 
DN – Dagens Nyheter 
 
FB – Föräldrabalken 
 
FN – Förenta Nationerna 
 
MQ – Mediation Quarterly 
 
BUP - Barn och ungdomspsykiatrin 
 
Prop – Proposition 
 
RB – Rättegångsbalken 
 
SoL - Socialtjänstlagen 
 
 
 
 
Gemensam vårdnad (juridiskt begrepp)  
Båda föräldrarna har juridiskt ansvar för barnet. Båda är vårdnadshavare. Gifta föräldrar 
har fortsatt gemensam vårdnad efter en separation. Föräldrar som inte är gifta med 
varandra kan ändå ha gemensam vårdnad/juridiskt ansvar. (Emtestam, sid 14)  
 
Ensam vårdnad (juridiskt begrepp) 
Endast en förälder är juridiskt vårdnadshavare. Den andra föräldern kan inte, utan 
tillstånd från vårdnadshavaren, inhämta uppgifter om sitt barn från till exempel barn- 
och skolomsorg, socialtjänsten eller sjukhus. (Aa, sid 14)  
 
 
Faktisk vårdnad: (omsorgsbegrepp) 
Den vård barnet får av den person det bor hos oberoende om den personen har 
vårdnaden om barnet eller ej. Till exempel en biologisk förälder, en släkting eller ett 
familjehem. (Aa, sid 14) 
 
Delad vårdnad:  (omsorgsbegrepp) 
Föräldrar, som har separerat och har gemensam vårdnad, har barnet växelvis boende hos 
sig och därmed den faktiska vårdnaden. (Aa, sid 14) 
 
Barnets bästa: Detta är ett kriterium som myndigheter ska ta hänsyn till vid alla beslut 
som rör barn. Det är dock ett mångtydigt begrepp och studier visar utövare av 
familjerätt, och därmed användare av begreppet, har olika definitioner på vad ”barnets 
bästa” egentligen innebär och hur det ska uppfyllas. En utgångspunkt som jag har haft i 
detta arbete och som jag tror att alla kan enas om ät främst att hänsyn ska tas till barnets 
behov utifrån barnets perspektiv och inte föräldrarnas.  
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1. Konfliktlösning vid familjetvister 
 
 
Om du tänker efter så känner du säkert ett flertal föräldrar i din omgivning som är 
skilda. Kanske dina föräldrar? Kanske du själv? Hur löstes konflikten dessa gånger? Ett 
vanligt sätt är att lösa konflikten i domstol. Ett alltför vanligt sätt enligt min åsikt! Jag 
har på nära håll sett hur föräldrar påverkas och förändras i en rättsprocess, sällan till det 
bättre. Jag har som nämndeman vid Luleå tingsrätt tvingas ta beslut om ett barns framtid 
baserat på motstridiga utsagor från barnets föräldrar. Det är krig och bara en kan vinna 
tycks den allmänna inställningen vara.  
 
Som du förstår är jag tveksam till att familjetvister löses genom en rättsprocess. Vid 
vissa tillfällen är det dock nödvändigt som ett sista alternativ, men annars då? Vad finns 
det för alternativ för dessa föräldrar? I denna uppsats kommer jag att redogöra för de tre 
vanligaste konfliktlösningsmetoderna vid familjetvister idag nämligen genom en 
rättsprocess, genom samarbetssamtal inom socialtjänsten samt samtal vid 
familjerådgivningen. 
 
Det är ett grundläggande antaganden som jag utgått ifrån när jag skrivit detta arbete. Det 
är att föräldrarna inte kan komma överens om samarbetet avgörande barnet vid en 
separation. Det finns lyckliga skilsmässor också där föräldrarna kommer överens utan 
någon myndighets inblandning, dem skriver jag inte om här. 
 
Vidare har jag använt orden separation och skilsmässa (vilket jag i detta arbete likställer 
för enkelhetens skull) om både de föräldrar som varit gifta och de som varit 
sammanboende, trots att det inte har samma juridiska betydelse. Vidare likställer jag 
termerna konflikt och tvist i detta arbete, vilka jag använder mig flitigt av.   
 
 
1.1 Problemformulering och frågeställning  
 
Vid alla myndighetsbeslut som berör barn ska beslutet fattas utifrån vad som är ”barnets 
bästa”. Detta efterlevs inte alltid idag, inte av ovilja från samhället sida utan av 
okunskap och av omoderna regelsystem samt av brist på resurser. Detta leder inte sällan 
till att det är barnen som blir förlorare vid föräldrarnas konflikt. Det är de som hamnar i 
kläm och det är långt ifrån vad som kan sägas vara ”barnets bästa”. Det är vi nog alla 
eniga om. 
 
Men hur skulle det kunna förbättras? Vad skulle behövas förändras för att uppfylla 
kriteriet ”barnets bästa” vid myndighetsbeslut och vad skulle det i så fall krävas för 
insatser av samhället? Och sist men inte minst vad önskar de verksamma inom 
familjerätten, socialsekreterarna, se för utveckling? 
 
Dessa frågor ska jag försöka besvara genom mitt arbete. 
 
 
1.2 Syfte  
   
Problemet som behandlas i uppsatsen uppkommer genom det regelsystem vi idag har 
vid tvister om bland annat barn. Det finns andra alternativ än en rättsprocess och jag ska 
se hur de är utformade och om de kan hantera problemet på ett mer konstruktivt sätt. 
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Vidare vill jag också se om det skulle finnas behov av andra mer anpassade 
konfliktlösningsmetoder för att hjälpa föräldrar vid en skilsmässa, till exempel medling. 
 
För att utreda detta måste jag först förklara förloppet vid en konflikt inom familjen, vad 
händer och varför? 
 
 
1.3 Avgränsning  
 
För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande så kommer jag inte att behandla vilka 
orsaker som kan ligga bakom en separation. Jag tar inte heller upp de samhälliga- och 
juridiska orsakerna eller de historiska förändringarna av ett äktenskaps upplösning. 
 
Någon djupare studie angående det organisatoriska förfaringssättet vid samarbetssamtal 
görs inte i uppsatsen utan ämnet berörs genom enkätundersökningen jag genomförde 
2002, se bilaga 4 och sid 39. 
 
Det finns även andra instanser än dem jag redan nämnt dit föräldrar kan vända sig för att 
få hjälp med att lösa en konflikt, till exempel vid svenska kyrkan. Jag har dock 
avgränsat mig till de tre vanligaste forumen för konfliktlösning vid familjetvister; 
domstol, socialtjänsten samt familjerådgivningen. Trots det vill jag påpeka att andra 
alternativ dock inte är mindre betydelsefulla än de traditionella för dem som väljer dessa 
tillvägagångssätt. 
 
 
1.4 Disposition 
  
Jag har valt att börja uppsatsen med att redogöra för hur konflikter uppkommer och 
vissa konfliktlösningsmetoder i det andra kapitlet. Vidare visar jag i kapitel tre vad som 
händer vid en konflikt inom familjen. Vilka känslor, tankar och reaktioner som kan 
uppkomma vid en skilsmässa. Därifrån går jag in i kapitel fyra på de lösningar som 
finns till hands för att hantera eller lösa konflikten. I det femte kapitlet redogör jag för 
medling som konfliktlösningsmetod. Vad medling innebär och hur det används. I det 
sjätte kapitlet utvecklar jag begreppet medling och fördjupar mig på inriktningen 
familjemedling för att se om det är en alternativ konfliktlösningsmetod vid en 
skilsmässa. Vidare analyserar jag i kapitel sju hur en framtida konfliktlösningsmetod 
skulle kunna se ut och om det finns behov av en sådan utveckling samt resultaten från 
enkätundersökningen jag genomförde 2002. Arbetet avslutas med en diskussion. 
 
 
1.5 Materialinsamling och källkritik 
 
Det material som jag använt mig av kommer från varierande ställen. Jag har naturligtvis 
använt mig av den litteratur biblioteket vid Luleå Tekniska Universitet har tillgänglig. 
Vidare har jag köpt litteratur, vanligtvis engelsk litteratur samt beställt litteratur och 
broschyrer från svenska myndigheter och organisationer som till exempel 
Socialstyrelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Familjerättsbyrån i Göteborg samt 
Familjerådgivningen i Skellefteå. Vidare har jag använt mig av svenska regelverk samt 
av FN:s barnkonvention och Internet. 
 
Slutligen har jag haft stor nytta av den litteratur, främst artiklar, som innehas av den 
rättsvetenskapliga institutionen vid Luleå Tekniska Universitet. 
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Beträffande den allmänna inställningen till medling är det svårt att hitta några kritiska 
författare. Likaså när det gäller samarbetssamtal. Jag har försökt att så objektivt jag kan 
behandla ämnena ändå. Det kan dock inte frångås att även jag har en positiv syn på 
dessa företeelser samt en kritisk syn på domstolsprocessen som konfliktlösningsmetod i 
fall där ett barns framtid ska avgöras. 
 
 
1.6 Metod 
 
Jag har gjort en rättsvetenskaplig utredning om konflikter, konfliktlösningsmetoder och 
familjemedling. Jag har utgått från den doktrin som finns inom området samt från 
befintliga lagrum i svensk rätt och i FN:s konventioner. Som underlag för mitt arbete 
har jag även använt mig av offentligt tryck bland annat i form av litteratur från 
Socialstyrelsen och Allmänna Barnhuset.  
 
Eftersom informationen i de flesta kapitel härletts från redan befintlig teori och litteratur 
har jag där använt mig av deduktiv undersökning. Jag har dock även gjort en 
enkätundersökning som vände sig till socialsekreterare i landets alla kommuner. Av 290 
kommuner så svarade 103 stycken. Enkäten var kvantitativ i sin utformning, se bilaga 4.  
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2. Konfliktteori 
 
 
Ordet konflikt kommer från latinets Conflictus och betyder tvist, motsättning eller 
sammanstötning, men vid försök att definiera ordet konflikt har det visat sig svårt att 
finna några entydiga och exakta betydelser, det saknas dock inte försök. (Wiberg, sid 8 
och Maltén, sid 145) 
 
• "En kollision mellan olika kraftfällt" - Lewin, 1951. 
 
• "Konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen och den grupp han tillhör med 

konsekvent störning i kommunikationsmöjligheterna" - Newcomb (i Coser), 1971. 
 
• "En kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar" - De 

Bano, 1986. 
 
• "En konflikt uppstår vid sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil" 
- Maltén, 1998. 

 
När människor lever i relation med andra människor uppstår någon gång en konflikt. 
Denna kan hanteras och lösas på en del olika sätt, några sätt är konstruktiva och några 
sätt är destruktiva. De destruktiva tenderar att vara lätta att ta till när en konflikt verkar 
nära, men de löser sällan konflikten på sikt. Ett vanligt sätt att reagera vid konflikt är att 
visa hur ”rätt” jag har och hur ”fel” du har, det vill säga att vinna över sin motpart. Det 
finns ett otal fler exempel på destruktiva och ineffektiva konfliktlösningsmetoder som 
bara ”skjuter upp” konflikten. Jag ska inte inrikta mig på det något mer här utan istället 
försöka redovisa de konstruktiva konfliktlösningsmetoderna som finns. För att göra det 
måste jag först börja med att belysa konfliktförloppet och dess mekanismer. (Weeks, sid 
17 ff) 
 
Meningsskiljaktigheter människor emellan är ett naturligt inslag i livet. Att ha olika 
meningar betyder nödvändigtvis inte att det föreligger en konflikt. Skillnaden mellan 
meningsskiljaktigheter och en konflikt är att när en konflikt föreligger har de inblandade 
parterna förlorat förmågan att hantera meningsskiljaktigheterna på ett konstruktivt sätt. 
(Glasl, sid 83) 
 
Människors beteende vid konflikter kan variera från situation till situation och varierar 
dessutom från individ till individ. Genom att lära sig känna igen de mest karaktäristiska 
dragen på en närstående konflikt, eller en intensifiering av en redan existerande konflikt, 
leder till att man kan ta tag i konflikten och att den då oftast kan åtgärdas i tid och 
undvika skada. Tillåts en konflikt att bara vara eller växa obehindrat, utan att någon 
inblandad försöker reda ut den, eskalerar den snabbt stegvis. Ett exempel på detta är 
konflikttrappan, se figur 2.1 sidan 11. En konflikt går med lätthet, nästan av sig självt, 
utför trappan, men med större svårhet uppför. (Aa, sid 83 och Dvoretsky, sid 26 och 62) 
 
Det råder dock enighet om att ordet konflikt kan visa tre olika huvudtyper av betydelser, 
dessa kan stå självständiga men också i kombination med varandra (Wiberg, sid 8): 
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• Ibland avser man med att A befinner sig i konflikt med B att A och B i något 
avseende har oförenliga mål, intressen eller syften mm. 

 
• Ibland avser man med att A befinner sig i konflikt med B att det pågår någon form 

av stridshandling (i vidaste bemärkelse) mellan dem. 
 
• Ibland avser man med att A befinner sig i konflikt med B att A är fientligt inställd, 

har negativa attityder, till B. 
 
 
2.1 Konfliktorsaker och konfliktlösningsmetoder 
 
Användningen av ordet konfliktlösning kan ibland vara inkorrekt ur den synvinkeln att 
alla konflikter bevisligen inte kan lösas. En annan benämning av samma fenomen som 
vissa föredrar att använda sig av är därför konflikthantering eftersom en konflikt i alla 
fall kan hanteras. (Irwing, sid 6 samt Maltén, sid 174) 
 
Jag kommer inte att göra någon åtskillnad av dessa två benämningar i min uppsats utan 
kommer att använda mig av dem båda med utgångspunkt av att de har samma betydelse.     
 
Konflikter kommer alltid att finnas så länge människor lever och verkar tillsammans 
och konfliktlösningens ambition är inte att eliminera alla konflikter. Likväl att det finns 
konstruktiva och destruktiva konfliktlösningsmetoder så finns det motsvarande 
konflikter. De destruktiva konflikterna gynnar endast ett fåtal, inte sällan bara en enda 
part, och utmynnar ofta i vinna-förlora resultat och i längden ett förlora-förlora resultat. 
Dessa konflikter har inget värde för individerna. Konflikter kan däremot också vara 
konstruktiva och leda till utveckling, nya och/eller bättre relationer och till samförstånd. 
Dessa konflikter är nyttiga för samhället. (Wallensteen, sid 360) 
 
En vanlig orsak till att konflikter uppstår är brister i kommunikationen mellan individer. 
Det första steget till konfliktlösning är därför att prata med sin motpart. Att ta reda på 
om motparten har förstått budskapet rätt, och tvärtom, kan vara den enda eller 
avgörande faktorn till att ett missförstånd reds ut och att en konflikt löses eller undviks. 
(Pikas, sid 28) 
 
En annan orsak till eskalerande konflikter är ofta parternas känslor. Känslorna är en 
större konfliktorsak än det som uttrycks verbalt. En början till konfliktlösning är därför, 
dels bättre kommunikation, dels att erkänna varandras känslor och försöka förstå dem. 
Ofta uppstår konflikter genom att parterna inte kommunicerar och uppriktigt visar vad 
de egentligen känner inför problemet som orsakar konflikten. Kan personliga känslor 
som förhoppningar, fördomar, rädslor, tankar, drömmar och förväntningar redas ut och 
accepteras har parterna kommit långt i sin konfliktlösningsprocess. (Fisher, Ury och 
Patton, sid 35) 
 
Både vid konflikter och vid konfliktlösning krävs det mer än en person inblandad och 
det är de som är de "primära" parterna. Det kan dock förekomma fler parter både vid 
konflikter och vid konfliktlösning. Vid konfliklösning är det inte ovanligt att använda 
sig av en tredje part som arbetar för konfliktlösningen men som inte direkt ingår i 
konflikten. Begreppet tredjepart kan täckas av många aktörer men identifieras ofta som 
en medlare. Medlaren kan sägas bidra till att en lösning på tvisten kommer igång men 
det är parternas sak att genomföra dem. (Wallensteen, sid 59) 
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Vid konfliktlösning finns det enligt Maltén fyra förhållningssätt, eller strategier, att 
använda sig av. De tre första strategierna är vanliga vid konfliktlösning, men har mycket 
begränsad effekt, dessa benämns defensiva strategier, tvångs- och maktstrategier och 
rituella strategier. Den fjärde strategin, samverkanstrategin, kan däremot mer effektivt 
bidra till en lyckosam konfliktlösning.  
 
Som antyds löser man problemen på ett mindre lyckat sätt med den defensiva strategin, 
nämligen genom att ignorera problemet som om det inte fanns. Problemet med detta är 
att en del försvarsmekanismer aktiveras och att skuldkänslor lätt skapar obearbetad 
ångest. Detta är en förlora-förlora strategi, alltså en destruktiv strategi. (Maltén, sid 175) 
 
Makt- och tvångsstrategin förutsätter ett beroendeförhållande mellan parterna där den 
ene genom list eller hot om åtgärder tvingar motparten till underkastelse. Konflikten 
löses i egentlig mening inte alls, den blir bara inkapslad och lösningen har för stunden 
gett en "vinnare" och en "förlorare". (Aa, sid 176 f) 
 
Vidare finns det en rad rituella handlingsmönster som fungerar genom att avdramatisera 
konflikten. Riterna tillför inget i sak men tar till en del bort fokus från konflikten. (Aa, 
sid 177 f) 
 
Genom de tre strategierna ovan kan alltså konfliktlösningen lätt misslyckas genom att 
konflikten dämpas, avleds eller avbryts. Genom samverkanstrategin har däremot 
parterna en mycket större grund för att lyckas med konfliktlösningen. Grunden i denna 
bygger på (Aa, sid 178): 
 
• problemlösande samtal, 
 
• förhandling, och om så behövs, 
 
• medling genom ett trepartsingripande utifrån. 
 
Strategin leder ofta till att inblandade parter känner sig engagerade och motiverade, de 
har något att vinna här. Det vill säga ett vinna-vinna förhållande föreligger, vilket 
betyder att samverkanstrategin är en konstruktiv konfliktlösningsmetod. (Aa, sid 178) 
 
Vad menas då med att lösa en konflikt? Vid konfliktlösning mellan två tvistande parter 
är det av stor vikt att skapa ett klimat med gemensamma intressen som början på ett 
samarbete. Detta är inte sällan problematiskt därför att det som oftast råder 
misstänksamhet och ömsesidiga beskyllningar mellan parterna sedan inledningsskedet 
av konflikten. Det kan därför vara nödvändigt att vända sig till en tredjepart, en 
medlare, som kan hjälpa parterna att komma över det bittra klimat som råder. Medlaren 
kan vägleda parterna genom en medlingsprocess och därmed underlätta 
kommunikationen dem emellan så att parternas förståelse för varandra ökar samtidigt 
som de konstruktivt får uttrycka alla sina känslor. Under dessa omständigheter ökar 
möjligheterna till en önskad vinna-vinna situation. (Olsson, sid 71) 
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2.1.1 Konflikttrappan 
 
Detta kapitel är baserat på Glasls bok Confronting conflikt - a first-aid kit for handling 
conflict samt Brodal och Nilssons bok Konflikter – vad vill de lära oss? och som ligger 
till grund för all text där inte annat anges.  
 
Konflikter börjar ofta relativt oskyldigt och förvärras sedan gradvis. De inblandade 
märker inte alltid att en konflikt är på gång innan konflikten har blivit allvar. Förloppet 
kan liknas vid en trappa neråt. Glasl menar att konflikttrappan har nio steg och att det är 
viktigt att känna till vilka de stegen är och gränserna mellan dem (se figur 2.1 sidan 11). 
Kan parterna se detta så märker de lättare när konflikten börjar bli destruktiv och de kan 
undvika en eskalering. Det är också lättare att lösa en konflikt innan parterna hunnit 
befästa sina ståndpunkter eller innan det fällts så många sårande yttranden. För att 
kunna bedöma och behandla konflikten på rätt sätt, så tidigt som möjligt, är det också 
viktigt att kunna urskilja och visa på de mekanismer som är i spel och som för 
konflikten ”utför” (Irwing, sid 23). Kan parterna det så har de också valmöjligheten till 
en eventuell åtgärd. De kan; 
 

• Förhindra oönskad eskalering av konflikten. 
 
• Medvetet eskalera konflikten, eller bara låta det hända. 

 
• Finna konstruktiva lösningar för den existerande konflikten. 

 
• Söka hjälp från en tredje part, medvetna om den aktuella nivån på konflikten och 

sin egen svårighet att hantera den. 
 
Konfliktförloppet kan alltså liknas vid att gå nerför en trappa där varje steg neråt 
minskar medvetenheten och omdömesförmågan hos parterna i konflikten. Förmågan att 
inse verkligheten och de faktiska omständigheterna blir bara mindre och mindre ju 
längre nerför trappan parterna hamnar.  
 
Vid överskridande av ett steg till ett annat passerar parterna en farlig gräns. Det är dock 
vare sig svårt eller ovanligt att det händer, för det krävs inte någon egentlig 
ansträngning att ta sig neråt. Är inte parterna försiktiga och uppmärksamma kan det gå 
helt ofrivilligt. Att ta sig uppför trappan är däremot svårare och kräver en vilja från 
parterna att anstränga sig. 
 
Konflikttrappans steg är inte så kristallklara i verkligheten som det kan se ut i 
konflikttrappan, en konflikt kan exempelvis pendla upp och ner mellan de olika stegen. 
Konflikten kan även vara långt ner på trappan för en part medan den andra parten inte 
har upplevt någon egentlig konflikt.  
 
Konflikttrappan kan ses i nio steg, se figur 2.1 nästa sida. 
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Diskussion         
Argumentation        

  Debatt        
Ståndpunkter Polarisering       

Hårdnar          

"bandspelare" Befästa sin Överkörning      

 egen position         

Samman-   Inte lönt att  Nidbilder      

stötningar Taktik och  prata längre   Förlora     

 verbal makt  Stereotypa ansiktet     

Spänningar och  ställa inför  föreställningar   Strategiska   

snedtramp Polarisering,  fullbordat  Offentliga hot    

 förlöjliga motpart faktum Förtals- angrepp   Begränsad   

Tala förbi   kampanjer  Beredskap att förintelse   

Varandra Nytänkande Feltolkningar  Moral, etik,  använda makt   Attack mot  
 omöjligt  Värva anhängare bygga upp  för att få bort Skada motpart  nervcentra 
  Negativa   myter motparten    Total 

  förväntningar Positiv egenbild   Acceptera Splittra  förintelse 
  misstro negativ fiende Avslöja  Totalfixering egen skada  fiendens    
    motpart som  om mot- försvar Ingen väg 

  Slut på Starka grupper, "syndabock" Acceleration ståndaren   tillbaka 

   medkänsla illojala utesluts  genom  skadas mer Förstöra   
    Utstötning ultimatum  viktiga system  
    och isolering     

 
Figur 2.1 Konflikttrappans nio steg (Glasl) 

 
 
Den mest effektiva konfliktlösningen är när parterna själva får vara med och lösa den 
konflikt som de själva orsakat, att det blir parternas egen lösning på konflikten. Idag 
används vanligtvis konfliktlösningsmetoder som befriar parterna från deras ansvar för 
den konflikt som de har skapat, till exempel i domstol.  
 
Det finns olika alternativ till konfliktlösningsmetoder med hjälp av en tredjepart 
beroende vart på konflikttrappan parterna befinner sig. Ur konstruktiv synvinkel är det 
viktigt att inte ta till för starka medel från början. Tar en tredje part över ansvaret för 
konflikten förlamas parterna. Först när parterna kan kommunicera med varandra kan 
den verkliga konfliktlösningen börja.  
 
Olika exempel på lämpliga konfliktlösningsmetoder för de olika stegen i 
konflikttrappan kan se ut som följer nedan. 
 

 
 

Figur 2.2 konfliktlösningsmetoder för de olika stegen i konflikttrappan 
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Samtalsledning är den mildaste metoden att lösa konflikter och den roll som tredje 
parten spelar är att ge hjälp till självhjälp. Meningen är att parterna ska kommunicera 
med varandra om varför konflikten har uppstått och försöka lösa spänningen. 
Förutsättningarna för att lyckas med detta hänger mycket på att parterna också faktiskt 
lyssnar på varandra. Den positiva effekten av att bli hörd ska inte förbises. Vid 
samtalsledning träffas parterna för att tala om sakfrågan. Kommunikationen är 
framtidsorienterad. 
 
Vid förmedling har konflikten kommit så pass långt att parterna ej bör vistas samtidigt i 
samma rum. Syftet med förmedling är att skapa en atmosfär och attitydförändring så att 
direkta möten senare kan bli aktuella. För tredjeparten handlar det här om att få tillstånd 
ett ökat förtroende mellan parterna.  
 
Medling som konfliktlösningsmetod passar bra när det är svårt för parterna att själva 
hitta en gemensam öppning till konstruktiv kommunikation. Medlaren tar inledningsvis 
på sig ansvaret för att hitta en öppning men låter parterna återfå ansvaret allt eftersom 
medlingen fortlöper, se även kapitel 5.  
 
Vid skiljedom har tredjepart övertagit allt ansvar för en konfliktlösning från parterna. 
Tredjepart avgör vad som är rätt och vad som är fel enligt gängse lagstiftning och 
formella uppgörelser. Parterna har ingen möjlighet till en konstruktiv bearbetning av 
konflikten. Inom den privata sektorn är det ofta ledaren inom en organisation som 
agerar tredjepart och inom den offentliga sektorn är det rättsväsendet.  
 
När parterna riskerar att skada varandra kan det vara nödvändigt med ett 
maktingripande. Ofta sker det genom polis eller sociala myndigheter. Detta är ingen 
konstruktiv metod, det krävs ofta en vidare bearbetning av konflikten för att nå en 
slutlig konfliktlösning.  
 
 
2.1.2 Konflikttriangeln 
 
En viktig faktor för en lyckosam konfliktlösning är att även ändra på de inblandade 
parternas beteende och attityder. Detta är av avgörande betydelse för att komma ifrån 
parternas ståndpunkter och komma fram till en långsiktig konstruktiv kommunikation. 
Samspelet mellan dessa faktorer och konflikten kan visas med en triangel, se figur 2.3.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 2.3 Konflikttriangeln  
 

A C 

B 
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C-hörnet står för konflikt (conflict) och fokuserar på sakfrågorna. Det finns tre tydliga 
konflikter som ofta dominerar. Fördelningskonflikten handlar om någon slags delbar 
resurs till exempel tid, pengar, plats och mat som ska delas upp mellan parterna. 
Positionskonflikten handlar om en till synes odelbar resurs till exempel en chefsposition 
vilket gör att denna konflikt i normalfallet är mycket svår att lösa. Den tredje vanligt 
förekommande konflikten är ordningskonflikt som handlar om regler och ordning. Att 
förändra stadgarna i ett företag, medlemskap i någon organisation eller 
ordningsstrukturen i ett politiskt parti ställer parternas identitet i fråga, vilket kan väcka 
starka reaktioner. (Internet 5) 
 
B-hörnet står för parternas beteende vilket är högst relevant i varje konflikt och 
konfliktlösning. Parternas konfliktbeteende har många olika aspekter men det kan 
urskiljas tre olika nivåer av konfliktbeteende; direkt kommunikation (samtal, debatter, 
förhandlingar), handlingar (såga ner grannens träd, skicka trupper till gränsen) och 
fysiskt våld (hör samman med de två ovanstående men förändrar konfliktens karaktär på 
ett radikalt sätt). Parternas beteende i en konflikt förändras under konfliktens gång, ju 
tidigare det går att bryta ett destruktivt beteende desto större är möjligheterna att lösa 
konflikten, se konflikttrappan sidan 11. (Aa) 
 
A-hörnet i triangeln står för parternas attityder och fångar in de subjektiva aspekterna av 
konflikten, till exempel parternas tankar, viljor och känslor. De tankar som uppkommer 
under en konflikt försvinner inte bara för att parterna kommer fram till en lösning av 
sakfrågorna (C-hörnet). Det kan därför vara nödvändigt med särskilda metoder för att 
bearbeta känslor och attityder vid konfliktlösning. (Aa) 
 
Det finns dock fler bakomliggande faktorer för att nå en lyckosam konfliktlösning än 
vad triangeln visar. Detta framgår tydligt av konfliktpyramiden som illustrerar att 
konflikter både har synliga och osynliga dimensioner. (Aa) 
 
 
 

 
 

Figur 2.4 Konfliktpyramiden 
 
 
Figuren är indelad i tre nivåer. Den översta och synliga delen består av de attityder, 
beteenden och sakfrågor son parterna visar utåt. Den andra nivån är den dolda agendan 
som hålls osynlig för motparten. Här kan finnas åsikter, åtgärder eller intressen som den 
ena parten inte vill visa den andra parten av taktiska skäl. Den tredje nivån är även den 
osynlig men den är också osynlig för parten i fråga själv. Parten är helt omedveten om 
sitt eget beteende, attityd eller behov men som ändå påverkar konflikten. Om 



Konfliktlösning vid familjetvister                                                                                           

 14

konfliktens kärna ligger i de osynliga delarna är det mycket svårt att nå en lösning av 
konflikten om inte delar av detta synliggörs.  
 
 
2.2 Sammanfattning  
 
När människor lever i relation med andra människor uppstår någon gång konflikter. 
Dessa kan lösas på olika sätt. Vissa människor har förmågan att lösa konflikter på ett 
konstruktivt sätt och andra löser konflikter på ett destruktivt sätt. Ett konfliktförlopp kan 
liknas vid att gå nerför en trappa, det krävs egentligen ingen ansträngning att ta sig 
neråt. Att däremot lösa konflikten, klättra uppåt, kräver en viss ansträngning från 
parterna. 
 
Vad menas då med att lösa en konflikt? Vid konfliktlösning är det viktigt att försöka 
utröna gemensamma intressen, som början till ett samarbete. Det kan vara problematiskt 
därför att det som oftast råder misstänksamhet mellan parterna sedan inledningsskedet 
av konflikten. Det kan därför vara nödvändigt att vända sig till en tredjepart, en 
medlare, som kan hjälpa parterna att komma över det bittra klimat som råder. Medlaren 
kan vägleda parterna genom en medlingsprocess och därmed underlätta 
kommunikationen dem emellan så att parternas förståelse för varandra ökar samtidigt 
som de konstruktivt får uttrycka alla sina känslor. Här ökar möjligheterna till en 
önskvärd vinna-vinna situation. (Olsson, sid 71) 
 
Vidare har det visat sig att medling som konfliktlösningsmetod kan hjälpa parterna att få 
insikt i den andra partens dolda intressen samt sina egna omedvetna behov och 
intressen. Trots tillgången till en rad olika konfliktlösningsmetoder löses självfallet inte 
alla konflikter. Vissa ebbar så småningom ut, andra eskalerar. Ett inte alltför ovanligt 
resultat av en eskalerande familjekonflikt är skilsmässa.  
 
I nästa kapitel kommer jag att redovisa för vad som kan hända inom en familj när en 
skilsmässa är ett fullbordat faktum. 
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3. Familjetvister - känslor, tankar och reaktioner vid skilsmässa 
 
 
En vårdnadstvist är aldrig något som är bra, varken för föräldrarna eller för barnen. 
Advokaternas agerande, socialtjänstens utredningar och domstolens handläggning för 
att hitta ”den bästa” föräldern trappar upp konfliktnivån och gör föräldrarna till 
konkurrenter istället för samarbetspartners. (Öberg 2, sid 162) 
 
 
3.1 Föräldrarna och barnen i skilsmässan  
 
En skilsmässa förstör inte automatiskt relationerna inom en familj, det är inte heller 
alltid något negativt. Emellertid innebär det alltid en betydande förändring för familjen 
och barnen är sårbara och utsatta vid en konflikt mellan föräldrarna och det leder inte 
sällan till en period av obehag för barnen. En konflikt kan dock på längre sikt leda till 
något positivt för barnen om den slutligen leder till en stabil och lycklig 
familjesituation. Det är viktigt att föräldrarna anstränger sig för att så långt som möjligt 
minimera konfliktens negativa effekter på barnen och fortsätta behålla en konstruktiv 
relation till den andra parten. (Coulson, sid 111 samt sid 114) 
 
Att gå igenom en skilsmässa kan dock vara svårt för två vuxna människor och orsakar 
inte sällan känslor av misslyckande och skuld. Skilsmässan tenderar att påverka, inte 
bara relationen till den andra parten, utan också arbetslivet och det återstående 
privatlivet. Svårigheter att koncentrera sig, oro, problem med hälsan, irritation, ökad 
alkoholkonsumtion och sömnsvårigheter följer ibland i skilsmässans fotspår. Det tar 
lång tid att återhämta sig fullständigt vid dessa situationer och det kan ta år att återfå sitt 
självförtroende. (Teyber, sid 17) 
 
Det har under senare år blivit allmänt känt att en separation inte bara är en juridisk 
formsak utan ett komplext socialt fenomen och komplexa personliga upplevelser. Vid 
en separation ställs föräldrarna för första gången inför en del praktiska frågor och en ny 
social situation. Frågor som aktualiseras är; hur ska de göra med vårdnad, barnens 
boende, skola och dagis, underhållsstöd, umgängesschema, bostaden, skollov, släkt och 
vänner o s v, frågor som kan vara mycket svåra att lösa tillsammans. (Emtestam, sid 44 
och Roberts, sid 22) 
 
I en artikel redogör författaren Donald T Saposnek för huruvida barn påverkas av en 
skilsmässa. Han utgår från två undersökningar som har genomförts angående denna 
fråga och som kommer fram till två skilda slutsatser. Den ena undersökningen baserade 
sig på intervjuer av 60 barn under en 30-årsperiod. Denna undersökning kom fram till 
att föräldrarnas skilsmässa hade lämnat mer eller mindre bestående men hos barnen som 
satt kvar ända upp till vuxen ålder. Den andra undersökningen baserade sig på intervjuer 
från 1 400 familjer och 2 500 barn under en 30-årsperiod. Här pekade resultaten på att 
ca 25 % hade någon form av problem senare i livet (i motsats till 10 % i intakta 
familjer). En stor majoritet, ca 75-80 %, av de barn som genomgått skilsmässa visade 
efter två år inte några men av sina upplevelser och fungerade väl. Undersökningen 
visade också att ca 70 % av föräldrarna hade blivit lyckligare efter skilsmässan än i det 
tidigare äktenskapet. Saposnek ställer sig undrande till vilken av dessa undersökningar 
som kan stämma? Är en skilsmässa förödande för ett barn eller är en skilsmässa bara ett 
av alla de trauman som ett barn upplever under sin barndom? Hans svar på frågan lyder 
att först och främst baseras resultaten på två undersökningar som är gjorda på två helt 
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olika sätt, en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Han menar också att de två 
resultaten inte står i motsatsförhållande till varandra utan snarare kompletterar varandra. 
Saposnek skriver att det krävs beaktande av så många faktorer samtidigt för att kunna 
svara på den ställda frågan i varje enskilt fall. Frågan kan inte besvaras generellt utan 
varje barns fall måste ses individuellt och utifrån vissa aspekter som alla spelar roll i 
barns upplevelser av en konflikt; barnens ålder vid tiden för skilsmässan, barnets kön, 
föräldrarnas känslomässiga beteende före, under och efter skilsmässan, umgängets 
utformning, graden av konflikt mellan föräldrarna, barnets levnadssituation före och 
efter skilsmässan samt graden av föräldrarnas förståelse och insikt om barnets behov. 
Endast när alla dessa aspekter har beaktats i frågan kan man i bästa fall få en bild hur en 
viss skilsmässa har påverkat ett visst barn skriver Saposnek. (Internet 6) 
 
För många barn är den största rädslan vid en skilsmässa att de ska förlora sina föräldrar. 
Ett sätt för barnen att hantera denna pressade situation är att förneka den faktiska 
konflikten mellan föräldrarna och försöka ”pussla ihop” dem igen. Även om båda 
föräldrarna är ense om att en skilsmässa är den mest konstruktiva lösningen på 
konflikten, tycker sällan barnen det. Så när föräldrarna väl bestämt sig är det viktigt att 
berätta det för barnen och förklara att de inte hade någon orsak till det hela. Det senare 
är av stor vikt när barnen tenderar att ta på dig skulden för skilsmässan. (Teyber, sid 31, 
55, 68 f) 
 
Vidare är det av stor vikt att föräldrarna ser till barnens behov och inte enbart sina egna. 
Det kan vara svårt att göra genom den "känslomässiga dimma" som de kan befinna sig i, 
se figur 2.1 sid 11. Ofta tror parterna att de handlar för barnens bästa när de istället 
handlar utifrån vad som skulle vara deras eget bästa, eller motparters "värsta". Önskan 
att straffa den andra föräldern går ut över barnen när de används som slagträn och 
förhandlingsvaror. Föräldrar i sådana maktkamper är dock ofta omedvetna om sina egna 
egoistiska motiv. Detta är destruktivt, inte bara för föräldrarna, utan också för barnen. 
Barn har behov av att se en hälsosam relation mellan föräldrarna och att de behandlar 
varandra med respekt. Föräldrarna måste kunna agera som förebilder för ett hälsosamt 
vuxet beteende. Det sätt på vilket föräldrarna hanterar sin konflikt har ett stort 
avgörande för hur barnet självt hanterar stora konflikter senare i livet. (James, sid 119 f 
och 124) 
 
När föräldrarna går igenom en konflikt kan de genom sin ilska säga sårande och 
nedsättande saker om den andra föräldern som barnen inte behöver höra. Att höra 
sådana saker kan vara smärtsamt och förvirrande. När föräldrarna är osams kan det bli 
svårt för barnen att veta vilken sida de ska stå på, de känner en lojalitetsplikt som de 
inte alltid kan leva upp till. Undersökningar visar att de barn som klarar sig bäst från att 
hamna i en lojalitetskonflikt är de som får träffa den förälder de inte bor med ofta, och 
som dessutom har frihet att ringa och ta kontakt när de själv önskar. (Aa, sid 114 f samt 
Sylvander, sid 35) 
 
 
3.2 Sammanfattning 
 
En skilsmässa är inte alltid början på en svår och långdragen familjekonflikt. Tvärtom 
kan en skilsmässa leda till sunda framtida relationer utan bråk och osämja föräldrarna 
emellan. För att få en "lyckad skilsmässa" krävs det att konflikten hanteras på ett 
konstruktivt sätt. Lyckas inte föräldrarna med detta så drabbas hela familjen av 
konflikten på ett negativt sätt. Detta kan då få bestående konsekvenser som till exempel 
svårigheter för barnen att på ett sunt sätt lösa egna relationskonflikter i vuxen ålder. Det 
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är inte ovanligt att en skilsmässa innebär en orolig tid för ett barn. Det är därför av 
största vikt med en öppen dialog mellan barnet och föräldrarna. Föräldrarna kan även få 
hjälp utifrån vid en konflikt inom familjen. Idag finns det olika tillvägagångssätt för 
föräldrar att lösa konflikten. De vanligaste sätten är att gå via en domstol, via 
socialtjänsten eller via familjerådgivningen. 
 
I nästa kapitel kan du läsa mer om dessa olika metoder till lösningar vid en 
familjekonflikt.  
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4. Lösningar idag på familjetvister 
 
 
Ända sedan seklets början har begreppet ”barns bästa” använts som riktmärke vid 
konfliktlösning vid familjetvister i svensk lag. Det är inte bara domstolar och 
socialtjänst utan även föräldrarna som måste ta hänsyn till att en överenskommelse dem 
emellan inte strider mot barnets bästa. Sedan 1989 använder sig även FN av termen. I 
artikel 3 förklaras det att ”barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn”. (Everlöf och Sverne, sid 1) 
 
Generellt rekommenderas metoder på så låg konfliktnivå som möjligt vid 
konfliktlösning. Till exempel förhandling, vilket kan byggas ut ytterligare ett steg med 
medling. Löses inte konflikten kan den ta riktning mot ett system där parterna i större 
eller mindre utsträckning avhänder sig kontrollen över processen, till exempel genom 
skiljeförfarande och domstolsavgörande, se figur 2.2 sid 11. (Norman, sid 67) 
 
Under 1990-talet genomfördes en del förändringar inom den familjerättsliga 
lagstiftningen. 1991 kom en ändring i Socialtjänstlagen som innebar en skyldighet för 
kommunerna att tillhandahålla samarbetssamtal mellan tvistande föräldrar. 1995 trädde 
en annan ändring i kraft som innebar en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla 
familjerådgivning. 1996 trädde en lagändring i kraft som innebar att barnen har rätt att 
komma till tals i frågor som rör dem. Vidare reviderades bestämmelserna i FB i syfte att 
anpassa lagstiftningen till FN:s barnkonvention. (Emtestam, sid 14 ff) 
 
Det finns olika ställen där man som förälder kan söka hjälp vid en tvist, exempelvis 
tingsrätten, socialtjänsten, familjerådgivningen, PBU, Svenska Kyrkan eller ideella 
organisationer. Nedan ska jag redogöra för de vanligaste alternativen vid 
familjekonflikter, domstol, socialtjänst samt familjerådgivning.  
 
 
4.1 Rättsprocessen i domstol 
 
Vid en vårdnadsutredning kan tingsrätten anförtro vårdnaden om barnet till en förälder 
eller låta den gemensamma vårdnaden bestå. Avgörande faktor för beslutet är vad som 
är ”bäst för barnet”. Tingsrätten får dock inte besluta om gemensam vårdnad om en 
förälder motsätter sig det. Om föräldrarna är ense om vem som ska ha vårdnaden 
beslutar domstolen i allmänhet efter föräldrarnas önskan, en förfrågan går dock alltid till 
socialnämnden för att se så att det inte finns några invändningar från deras sida emot 
föräldrarnas förslag. (Att skiljas när man har barn, sid 9) 
 
Handläggningen vid domstol går till så att domstolen, enligt föräldrabalken, alltid ska 
bestämma hur vårdnads- och umgängesfråga ska lösas om parterna själva inte är 
överens om det. Domstolen kan också förordna om ett så kallat interimistiskt beslut 
angående umgänge, boende och vårdnad av barnet. Med det menas att domstolen tar 
ställning till vem av parterna som ska få vårdnaden under den vanligtvis långa tid som 
en domstolsprocess pågår. Det interimistiska beslutet stämmer dock ofta överens med 
den slutgiltiga domen. För att undvika detta finns det en möjlighet för domstolen, om 
föräldrarna redan har gemensam vårdnad, att bara besluta om hos vilken förälder barnet 
ska bo hos istället för om vårdnaden, enligt FB 6:20 första stycket. Trots denna 
möjlighet är det av största vikt att det interimistiska beslutet grundas på så stort 
underlag som möjligt. På detta stadium är det inte meningen att socialtjänsten ska göra 
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en omfattande utredning utan det är i första hand utredaren som undersöker ärendet 
genom att samtala med föräldrarna och eventuellt någon annan insatt i familjen, och 
ibland även barnet. Efter detta kommer domstolens slutliga prövning, i en rättsprocess, 
när domstolen fått in allt utredningsmaterial och parternas bevismaterial. Domstolen ska 
då avgöra målet utifrån vad som är bäst för barnet i enlighet med artikel tre i FN:s 
barnkonvention och sjätte kapitlet FB. (Ewerlöf och Sverne, sid 68 ff) 
 
Tingsrätten inhämtar alltid upplysningar från socialtjänsten i familjerättsärenden. Finner 
rätten att det krävs ytterligare information i ärendet för att de ska kunna fatta ett beslut 
så kan de ge socialtjänsten i uppdrag att göra en vårdnadsutredning. Denna utredning 
kan se lite olika ut men den ska bland annat utreda hur föräldrarna kan fungera för 
barnet nu och i framtiden och vilken av föräldrarna som kan tillgodose barnets behov 
bäst. Under en vårdnadsutredning försöker socialtjänsten hjälpa föräldrarna att börja 
samarbeta. Från och med 12 års ålder tar också domstolen stor hänsyn till barnets vilja. 
Har barnet uppnått 15 års ålder har det i princip vetorätt. Rätten ger i detta fall 
socialtjänsten i uppdrag att utreda vad som är barnets vilja. Barn som inte vill ta 
ställning tvingas aldrig till det. Utredningen bildar sedan underlag för tingsrättens 
beslut. (Någon måste sätta ner foten, sid 50 ff samt Att skiljas när man har barn, sid 19 
ff) 
 
När domstolen fattar beslut vid familjetvister ska som tidigare sagts barnets bästa alltid 
sättas i första rummet. Det är dock inte sällan att barnet hamnar i skymundan i en 
rättsprocess. Rättsprocessens struktur är uppbyggd så att de bidrar till att det är de vuxna 
som står i centrum. Dessutom är advokaterna ofta mer utbildad på att vara skickliga i 
det juridiska spelet än i kunskaper om barns behov och vad som är barns bästa. En 
rättegång kännetecknas ofta av två parter som står i motsatsförhållande till varandra 
med krav och argument, sedan de intagit fasta positioner och strävar efter att vinna över 
motparten. (Lidell, sid 117, Att skiljas när man har barn, sid 19 ff samt Öberg, sid 289) 
 
I DN skrev en ledare 2002-01-02 att par som drivit samarbetsproblem till domstol 
snarare fördjupar sina svårigheter än löser dem. Krigsföringen går över i ett annat skede, 
där parterna med hjälp av sina advokater försöker hitta svagheter för att dislegitimera 
den andra parten för fortsatt föräldraskap. Det säger sig självt att det gräver djupa sår 
och försvårar djupare kontakt i framtiden, oavsett vilket utfallet än blir i domstolen. 
(Någon måste sätta ner foten, sid 7) 
 
 
4.1.1 Föräldrarna och barnen i rättsprocessen 
 
När föräldrarna är i konflikt med varandra skapar det ofta problem för barnen som 
kommer i kläm mellan föräldrarnas gräl och önskan att stå på någons sida. Det är inte 
lätt för ett barn att hantera en sådan situation och det leder inte sällan till att barnet 
istället blir splittrat och tillbakadraget och visar tecken på osäkerhet och nedstämdhet. 
Om barnet upplever att han eller hon inte kan leva upp till de förväntningar som 
föräldrarna ställer kan barnet istället reagera genom att förlora respekten till och vända 
en förälder ryggen, eller rent av båda föräldrarna. Vad som är viktigt för föräldrar att ha 
i åtanke är att det inte går att dölja sina verkliga åsikter och känslor inför barnen. Barnen 
märker med största sannolikhet sådant och blir därav också påverkade av dessa 
undantryckta åsikter och attityder. I detta ligger det en risk genom att barnen reagerar 
destruktivt när det märker att det som föräldrarna förmedlar verbalt inte stämmer 
överens med det som föräldern samtidigt förmedlar genom sina handlingar och genom 
sitt kroppsspråk. Det är också viktigt att förklara för barnen hur situationen är och att 
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inte lämna dem ensamma med sin oro och sina fantasier. (Att skiljas när man har barn, 
sid 3 samt Piper, sid 138 ff) 
 
En skilsmässa orsakar inte sällan känslomässig frustration och ilska gentemot sin 
motpart. Som tidigare påpekats så är det inte sällan barnen som blir mest lidande av 
detta. Det finns därför en del frågor, för barnens bästa, som föräldrarna bör fundera på 
vid en konflikt mellan varandra; (James, sid 113) 
 
• Hur viktiga är båda föräldrarna för ditt barn? 
 
• Vad är det som kan få dig i sån obalans att du förlorar insikten om vad som är bäst 

för dina barn, hur ska du motverka detta? 
 
• Vad behöver dina barn av dig just nu? 
 
• Var kan du få hjälpfull rådgivning? 
 
 
4.1.2 Ombuden i rättsprocessen 
 
Många föräldrar vänder sig till ett ombud (en advokat) när de har hamnat i en konflikt 
med varandra. De förbereder sig för en domstolsprocess. Det händer inte allför sällan att 
parterna med sina advokater i spetsen försöker lösa konflikten själva genom 
förhandling. Flera konflikter löses också på detta sätt. Nackdelen är dock att konflikten 
flyttas från föräldrarna till deras advokater vilket gör att de inte har någon chans att 
kommunicera direkt med varandra. Det ligger i och för sig med i beräkningen med att 
anlita en advokat, men vid konflikter inom familjen är det inte alltid speciellt lyckat 
eftersom kommunikation är en grundläggande faktor för en framtida hållbar lösning. 
Vidare anser ofta advokaterna att de är anlitade för att skydda just "sin" klients 
intressen. Detta gör att förhandlingen kommer att baseras på vad de tror att en domare 
skulle ha beslutat i fallet. Den tävlingsinriktade inställningen som kan uppstå mellan 
advokaterna kan accelerera konflikten eller leda till att skapa en hårdare stämning 
mellan parterna. (Friedman, sid 16 ff) 
 
En annan nackdel med att inte föra sin egen talan är att parterna har lagt 
beslutanderätten hos sina advokater istället för hos sig själva. Advokater representerar 
självfallet sina klienters intressen men det finns en risk för att de tror att de vet vad 
klientens intresse är utan att egentligen ha undersökt saken. Vidare motverkar vissa 
regler i rättegångsbalken intressebaserade strategier genom att förutsättningarna för att 
vidga talan är begränsad, både i RB 13:3 och i RB 14:e kapitel. Den största nackdelen i 
det långa loppet kan bli att den av advokaterna framförhandlade lösningen förmodligen 
inte kommer att bli den mest funktionella och skräddarsydda för den aktuella familjen i 
fråga. (Aa, sid 16 ff samt Lidell, sid 118) 
 
  
4.2 Samarbetssamtal inom socialtjänsten 
 
En skilsmässa är ofta en svår situation för många föräldrar och barn. Det är viktigt att de 
får en möjlighet att bearbeta den kris som uppstått och som eventuellt utvecklas till en 
rådande konflikt. Det är inte alltid lätt att försöka lösa en konflikt på egen hand. 
Socialtjänsten kan därför erbjuda föräldrar stöd och hjälp till självhjälp genom så 
kallade samarbetssamtal. För även om föräldrarna ska skiljas från varandra så kommer 
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de alltid att tvingas samarbeta när det gäller barnen. En grundläggande faktor för att ett 
samarbete mellan tvistande föräldrar ska kunna ske på ett konstruktivt sätt är att de 
kommunicerar med varandra. Föräldrar kan frivilligt söka till samarbetssamtal men 
även domstolen har möjlighet att begära samarbetssamtal mellan tvistande föräldrar. 
Det är inte tvingande för parterna men ofta ser de förslaget som en möjlighet. Ju tidigare 
samarbetssamtal kommer igång desto större möjlighet att lösa tvisten. Om föräldrarna 
kommer överens om en lösning här så meddelas tingsrätten och vårdnadsutredningen 
upphör och överenskommelsen enligt samarbetssamtalet börjat gälla. (Att skiljas när 
man har barn, sid 18 samt Ewerlöf och Sverne, sid 64 ff) 
 
Definitionen av samarbetssamtal från 1995 lyder;  
 
Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som i samband med eller efter en 
separation är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad och umgänge. 
Samarbetssamtalet bygger på frivillighet och erhålls av socialförvaltningen i 
hemkommunen, vilken är skyldig att ge samarbetssamtal vid önskemål kostnadsfritt 
sedan 1991. Syftet med samarbetssamtal är att föräldrarna ska finna former för ett 
fungerande samarbete kring barnen och att kunna se och komma förbi de hinder som 
finns för detta. Vidare ska samarbetssamtal hjälpa föräldrarna att göra 
överenskommelser kring barnet. Denna överenskommelse ska ta hänsyn till barnets 
behov. (Emtestam, sid 16, Kinnman, sid 25 samt Öberg, 278)  
 
Enligt en rapport som gjordes 1998 kunde det påvisas att 80 % av de frivilliga 
samarbetssamtalen löstes och en tvist kunde undvikas. Rapporten visade även att 56 % 
av de samarbetssamtal som gjordes efter en domstolsprocess kunde lösas. Detta 
bekräftas av en enkätundersökning som jag genomförde 2002, se bilaga 4 eller sid 39. 
(Ewerlöf och Sverne, sid 64) 
 
Samarbetssamtalen leds ofta av två socialsekreterare som kallas samtalsledare. 
Samtalsledarna försöker få föräldrarna att se de hinder som föreligger varför ett 
samarbete dem emellan inte fungerar, sedan är det föräldrarna med samtalsledarna som 
stöd som måste finna sin egen lösning på konflikten. (Kinnman, sid 25 ff) 
 
Samarbetssamtal sker alltid i samråd med föräldrarna utifrån vad de vill. Som regel är 
båda föräldrarna närvarande vid samarbetssamtal, enskilda samtal sker i undantagsfall. 
(se bilaga 4 eller sid 39 för ytterligare information). Även barnet kan komma till tals i 
samarbetssamtal om båda föräldrarna är med på det. Vid dessa tillfällen träffas i regel 
samtalsledarna barnet själva och informerar sedan föräldrarna om vad som framkommit 
under samtalet. Om samtycke ges kan även föräldrarnas eventuella nya partners 
medverka vid samarbetssamtal. Konflikten mellan föräldrarna tenderar att bli extra 
inflammerad just när en ny partner kommer in i bilden.  (Aa, sid 25 ff)   
 
 
4.2.1 Sekretess 
 
En viktig förutsättning för att samarbetssamtal ska bli konstruktiva är att föräldrarna 
litar på samtalsledarna. De ska våga öppna sig utan risk för att det de säger under 
samarbetssamtalet sedan används emot dem i en vårdnadsutredning. Det är därför bra 
om inte samtalsledarna har rollen som vårdnadsutredare också. Att hålla sig opartisk 
tenderar att bli ett problem i mindre kommuner som inte har personal nog för att dela på 
rollen.  (Ewerlöf och Sverne, sid 65) 
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Samtalsledarna ska vid första mötet informera föräldrarna om hur samarbetssamtal går 
till och vilken sekretess som gäller. Det finns två olika sorts sekretess som gäller för 
samtalsledarna beroende på vilken tjänst de har på socialförvaltningen; 
familjerådgivningssekretess och socialtjänstsekretess. De socialtjänstsekreterare som 
enbart arbetar med samarbetssamtal har familjerådssekretess. Detta innebär att de inte 
på något villkor får föra vidare vad som framkommit under samtalen. Inte ens om de 
blir inkallade att vittna i domstol. De socialsekreterare som dessutom arbetar med 
handläggningen av umgänges- vårdnads- och boendefrågor har en annan och mindre 
omfattande sekretess, socialtjänstsekretess. Detta är vanligt förekommande i mindre 
kommuner med färre anställda inom socialtjänsten. Under denna sekretess kan 
socialtjänstsekreterare bli skyldiga att vittna om vad som framkommit under 
samarbetssamtalen. Samtalsledarna för inte någon form av protokoll av vad som 
framkommit under samarbetssamtalet. Minnesanteckningar kan dock förekomma som 
förstörs när ärendet avslutas. Modellen med familjerådgivningssekretess har visat sig ha 
störst utsikt att lyckas genom att föräldrarna kan lämna ut sig själva utan risk för att 
uppgifterna används emot dem i framtiden. (Samarbetssamtal vid vårdnads- och 
umgängestvister – redovisning av enkät, sid 21 samt Kinnman, sid 25 ff) 
  
 
4.2.2 Nackdelar med samarbetssamtal 
 
Ett problem av genomförandet av samarbetssamtal uppstår när föräldrarna bor i olika 
kommuner långt bort ifrån varandra. Här är det idag oklart på vilken kommun det 
ekonomiska ansvaret ligger. (Ewerlöf och Sverne, sid 66) 
 
Från domarhåll har det kommit kritik på att samarbetssamtal bidrar till att förlänga 
skilsmässokonflikten. Värdet av de lyckade samarbetssamtalen där föräldrarna enas och 
börjar samarbeta är dock så stort att man bör godta att det ibland kan dra ut något på 
rättsprocessen. (Aa, sid 67) 
 
 
4.2.3 Genomförda undersökningar och studier om samarbetssamtal 
 
Norrköpings socialförvaltning, familjerätten, genomförde 1998 en studie angående 
samarbetssamtal. Genom resultaten från studien påvisades stora vinster med 
samarbetssamtal både mänskligt och samhällsekonomiskt. (Samarbetssamtal i 
Norrköping, sid 1)1 
 
Ett syfte med studien var att se om hypotesen att samarbetssamtal är mer framgångsrika 
ju tidigare man kommer in i separationsprocessen var korrekt. Ett annat syfte med 
studien var huruvida en överenskommelse vid samarbetssamtal håller över tid samt hur 
samarbetssamtalen upplevdes av föräldrarna. Vidare diskuterade de barns medverkan 
vid samarbetssamtal eller inte. (Aa, sid 1 ff) 
 
Vad gäller barns insatser vid samarbetssamtal eller ej menade författarna att det inte 
finns några hinder för att involvera barn i samtalet, tvärtom. I studien framkommer det 
att det ofta var lättare för samtalsledarna att återkoppla diskussionen till fokusering på 
barnet efter att ha samtalat med barnet enskilt. Om barnet hade uttryckt bestämda 
önskemål så lyssnade föräldrarna i regel på detta och anpassade sig därefter och innebar 
i flera fall en vändpunkt i samtalen med föräldrarna. (Aa, sid 10) 
 
                                                           
1 Rapporten kan rekommenderas för vidare läsning. 
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Genom studien påvisades det även vad föräldrarna hade iakttagit för reaktioner på sina 
barn under konfliktens gång. Föräldrarna beskrev några av barnens reaktioner med ofta 
negativa termer. Föräldrarna menade att barnen tar på sig föräldrarnas bekymmer och 
att barn blir oroliga vid familjegräl. Vidare hade föräldrarna uppmärksammat att barnen 
hamnade i en lojalitetskonflikt många gånger. Andra vanligt förekommande termer var; 
tvivel mot någon förälder, ilska, längtan, sorg, oro och utagerande. Drygt en tredjedel 
(27 stycken par) av föräldrarna i undersökningen menade att barnen var oberörda av 
föräldrakonflikten. Författarna hade dock vissa tveksamheter inför riktigheten i dessa 
uppgifter och menade att föräldrarna ofta är så upptagna av sina egna konflikter så att de 
inte inser hur konflikten påverkar barnen. Vidare förklarar författarna dessa uppgifter 
som riktiga i sig men att det inte är ovanligt att barn reagerar först när föräldrarna 
återhämtat sig. Ett tydligt mönster som författarna ville betona var hur uppenbart 
mycket viktigare föräldrarnas förmåga att kommunicera var för barnets välbefinnande 
än folkbokföringsadress och umgängestimmar. (Samarbetssamtal i Norrköping, sid 10 ff 
och sid 19) 
 
För att återkoppla till studiens huvudfråga huruvida överenskommelsen håller i tid 
visade resultatet att 89 % av föräldraparen kom fram till en gemensam lösning och 
undvek en rättslig process. Sex månader efter överenskommelsen genomfördes en 
utvärdering där författarna kunde konstatera mycket små förändringar. Eftersom paren 
fortfarande befinner sig i en process efter sex månader pekar dock författarna på att det 
skulle vara intressant att även göra en uppföljning långt senare och att resultaten då 
skulle variera mer. (Aa, sid 12 ff)  
 
Författarna fann även svar på sin andra huvudfråga huruvida tidsaspekten spelar in i 
lösningen på en konflikt. Resultatet visade att flera av de föräldrar som försökte lösa 
konflikten inom ett år efter den uppstått nådde en överenskommelse med ett fungerande 
system för samarbete. För de par som sökt hjälp senare än ett år efter konflikten uppstått 
var antalet mycket lägre. Författarna är eniga om att tidiga kontakter underlättar 
konfliktlösningen men antyder samtidigt att ”tidiga beslut” inte alltid är bra. Ibland 
måste processen mot en gemensam konfliktlösning ta tid. En viktig effekt av tidiga 
kontakter är dock att föräldrarna får ett naturligt forum att vända sig till vid kommande 
problem. (Aa, sid 13 ff och sid 19) 
 
Vad gäller studiens tredje huvudfråga fann författarna övervägande positiva synpunkter 
och optimism från föräldrarna. Det som föräldrarna ansåg var det bästa med 
samarbetssamtal var att föräldrarollen blev tydligare när barnen hamnade i fokus;  
 
”Eftersom man i kris lätt glömmer bort att man måste fortsätta att vara förälder”  
 
Det framkom även önskemål om att det skulle vara obligatoriskt att medverka vid 
samarbetssamtal för alla föräldrar som separerar. Vidare framhöll många värdet av att få 
information och få vetskap om vad lagtexten säger. Slutligen uttryckte föräldrarna att 
uppföljningen var värdefull för att påminnas att hålla överenskommelsen.  (Aa, sid 16 ff 
och sid 19) 
 
Avslutningsvis ville författarna även visa på faktorer som kan försvåra ett 
samarbetssamtal och en överenskommelse. Det resultat som framkom genom studien 
visade på att det var mycket svårt att komma fram till tillfredsställande lösningar när 
föräldrarna bodde långt ifrån varandra. Vidare försvårades samarbetet ofta av att en av 
föräldrarna hade en ny partner. Till sist fungerade samarbetssamtalen mycket dåligt när 
det fanns någon form av missbruk i familjen. (Aa, sid 17) 
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Ett antal undersökningar om samarbetssamtal har även genomförts av socialstyrelsen. I 
de utvärderingar som Socialstyrelsen gjorde -86 och -95 om samarbetssamtal ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv visade sig vara ekonomiskt klart lönsamma för 
samhället. Därtill kommer den positiva effekten samarbetssamtal ofta får på relationen 
mellan föräldrarna och som i sin tur påverkar barnet positivt. De inblandade parterna 
vinner alltså på samarbetssamtal i lika stor utsträckning som samhället gör. Denna 
effekt har visat sig gälla både på kort och på lång sikt. De stora samhällsekonomiska 
vinsterna kan vara ett motiv för staten att på olika sätt stimulera kommuner att ge fler 
föräldrar tillgång till samarbetssamtal och att göra dem effektivare. (Lönar sig 
samarbetssamtal?, sid 7 och sid 30 samt Samarbetssamtalet – Socialt arbete med 
föräldrar, sid 3) 
 
Undersökningen visar även på en vinst med uppföljningssamtal efter en viss tid och 
rekommenderar regelmässiga sådana. Genom intervjuer framkom det att föräldrar 
uppfattade uppföljningssamtalen som ett stöd och ett visat intresse i resultatet från 
myndighetens sida. Tiden tenderar att ha en gynnsam effekt på de inblandades 
upplevelser och känslor vilket i sin tur leder till konstruktiva uppföljningssamtal. 
(Samarbetssamtalet – Socialt arbete med föräldrar, sid 62 ff) 
 
Vid en annan undersökning som genomfördes av Socialstyrelsen -88 framkom det att 
flertalet samarbetssamtal, ca 70 %, skedde på frivillig väg. I ca 80 % av dessa kunde en 
rättslig tvist undvikas. Därtill kom ca 30 % av familjerna till samarbetssamtal efter 
remiss från domstol. I flertalet kommuner var samtalsledarna socionomer. I 45 % av 
kommunerna hade de även någon form av påbyggnadsutbildning. 12 kommuner, av 217 
redovisade, angav i undersökningen att de har någon form av försöksverksamhet eller 
projekt på gång angående samarbetssamtal. (Samarbetssamtal vid vårdnads- och 
umgängestvister – redovisning av enkät, sid 7) 
 
Av undersökningen framgår att samtalsledaren och utredaren i många kommuner är 
samma person. Detta är ett problem som uppstår på grund av personalbrist. Ett förslag 
på lösning till problemet med rollkonflikter i mindre kommuner skulle kunna vara att 
använda externa samtalsledare och att arbete över kommungränserna borde ske i större 
utsträckning. (Aa, sid 24 och 28 ff) 
 
I resultaten till undersökningen efterlystes en skräddarsydd utbildning för samtalsledare 
och regelbundet återkommande kurser för att diskutera och finslipa metoden för 
samarbetssamtal. (Aa, sid 25) 
 
Familjerättsbyrån i Göteborg genomförde även de en studie inom ämnet 
samarbetssamtal. De fann problem med samarbetssamtal genom dess variation på 
modeller vilket gjorde arbetet med samarbetssamtal tungarbetat. De startade därför ett 
projekt där de i fyra par under en tid testade varsin strukturerad modell och sedan 
analyserade och jämförde resultaten. (Familjerättsbyrån i Göteborg, kapitel: bakgrund 
och syfte) 
 
Slutsatsen av projektet blev att de olika modellerna fungerar tillfredställande allihop 
men att samtalsledarna bör ha i åtanke att alla familjer är unika och behöver olika 
insatser för att bli hjälpta. Vissa modeller uppfyller vissa familjers behov bättre än 
andra. Varje möte mellan familj och samtalsledare är också unikt och kan därför inte 
formaliseras. Sammanfattningsvis ville gruppen lyfta fram att kunskaper, strukturerade 
modeller och en passande samarbetspartner ger goda förutsättningar för lyckade 
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samarbetssamtal. (Familjerättsbyrån i Göteborg, kapitel: slutsatser och Emtestam, sid 
71) 
 
Vidare har Peter Hante, medlare för länsrätter i mål mellan tvistande föräldrar, i en 
uppsats undersökt hur samarbetssamtal används idag och effekterna av detta. Han menar 
att samarbetssamtal i första hand är inriktad att lösa praktiska frågor, och inte att 
underlätta för föräldrarna att lägga en grund för en fungerande föräldrafunktion. 
(Hanthe, sid 1)2  
 
Hante menar att avgörandet av familjekonflikter i domstol är en utdragen process. Om 
någon av föräldrarna inte är nöjd med tingsrättens dom så kan domen överklagas till 
nästa instans för att få ett ”bättre” domslut, vilket gör att hela vårdnadsprocessen startar 
om på nytt. Utdragna processer leder inte bara till att föräldrarna får allt svårare att 
komma överens, barnen hamnar också i kläm under denna tid. Vidare leder det till att de 
ekonomiska kostnaderna för såväl föräldrar som samhälle rasar i höjden. (Aa, sid 6 ff) 
 
Hante pekar på likheterna mellan samarbetssamtal och sakorienterad medling. Med 
sakorienterad medling menar han att medlingen är inriktad på problemlösning och att 
fokus är på framtiden och inte på det förflutna. Hanthe skulle istället föredra att 
samarbetssamtalen istället var transformativ. Här ligger fokus på relationen mellan 
föräldrarna och deras hänsyn och empati för varandra och inte på problemlösning. Hans 
slutsats i uppsatsen är att samarbetssamtal idag alltså inte är effektiva just av den 
anledningen att de är problemlösningsfokuserad och inte transformativa. Hanthe pekar 
på en del förbättringar som skulle kunna lösa fler familjekonflikter. Han föreslår att 
modellen för konfliktlösning vid familjetvister bör vara transformativ först för att 
förbättra relationen mellan föräldrarna och sedan sakorienterad för att nå en 
överenskommelse. (Aa, sid 17, 21 och 26)  
 
Intressanta resultat från ytterligare en undersökning, som genomfördes -98, visade på att 
flertalet föräldrar som genomgått en skilsmässa önskade sig mer information från 
samhällets sida. Exempelvis önskade paren lättillgänglig information om hur det går till 
vid en separation och vad det finns för hjälp att tillgå. (Emtestam, sid 2) 
 
Relationen mellan föräldrarna tenderar, som tidigare sagts, att bli mer komplicerad när 
någon av föräldrarna får en ny partner. Emtestam menar att med antalet ombildade 
familjer är det nästan nödvändigt att vid samarbetssamtal arbeta med hela familjen och 
ibland även släkten. Faktum är att förutom föräldrarna och barnen är det många andra 
inblandade i föräldrarnas situation. Emtestam provade denna metod och fann att alla 
inblandade parter upplevde mötena som mycket givande och konstruktiva. Här ser man 
individen som del av ett större kontaktnät och det underlättar att hjälpa individen om 
nätverket ingår i arbetet. Fördelen med denna metod visade sig vara flera. Konflikten 
normaliserades genom de anhörigas medverkan. Dessutom ledde det till stöd och hjälp 
med barnen och att genomföra överenskommelsen som nätverket kommit förhandlat 
fram under samtalen. Genom undersökningen har det inte kunnat påvisas några föräldrar 
eller familjer där nätverkssamtalen inte kunnat genomföras. Denna metod är dock 
resurskrävande för socialtjänsten men genom de resultat som kan uppnås menar 
Emtestam att det är väl använda resurser. (Aa, sid 2 och sid 27 ff) 
 
 
 
 
                                                           
2 Uppsatsen kan rekommenderas för vidare läsning. 
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4.3 Familjerådgivning 
 
Familjerådgivningen finns i alla kommuner och kan bistå föräldrar som har 
äktenskapsproblem med råd och stöd. Den första familjerättsbyrån i kommunal regi 
tillkom 1951 och startades som en fristående social verksamhet. 1960 utvecklades 
myndigheten till att kallas Allmän familjerådgivning och statsbidrag infördes. Även 
idag ligger verksamheten på kommunen. (Familjerådgivning – Samarbetssamtal, sid 15 
och 21 samt Öberg 2, sid 162 ff ) 
 
Familjerådgivningen arbetar med behandling av problem, konflikter och krissituationer 
inom äktenskapet samt andra samlevnadsformer. Den vänder sig i första hand till par 
men tar även emot ensamstående. Vid familjerådgivningsbyrån kan föräldrarna be om 
hjälp av familjerådgivaren som aktivt ska medverka till att konflikter och missförstånd 
reds ut så att föräldrarna kan fortsätta leva tillsammans. Arbetet inriktas till stor del på 
dåtid, vad som har hänt och hur de har kommit till den punkt att de vänder sig till 
familjerådgivningen. Personalen vid familjerådgivningen är vanligen socionomer med 
vidareutbildning. Verksamheten bygger på frivillighet och föräldrarna som vänder sig 
till familjerådgivningen kan välja att vara anonyma. (Informationsfolder från 
Familjerådgivningen i Skellefteå samt Familjerådgivningen i Skellefteåkommuns 
verksamhetsberättelse 2001, Familjerådgivning – Samarbetssamtal, sid 15 och 21 samt 
Öberg 2, sid 162 ff ) 
 
 
4.4 Sammanfattning 
 
Vid alla avgöranden gällande barn ska föräldrarna och myndigheterna beakta vad som 
är barnets bästa.  
 
Möjligheten för föräldrar att gå till domstol och söka om ensam vårdnad vid en 
separation försvårar deras möjligheter att komma överens. För att vinna i domstolen 
måste den andra föräldern diskvalificeras. Själva rättegången bidrar till osämja mellan 
föräldrarna och bidrar inte sällan till att konflikten ökar. ”Det uppstår en paradoxal 
situation när domstolen ska bedöma och fatta beslut som uteslutande ska ta hänsyn till 
vad som är det bästa för barnet, samtidigt som själva förfaringssättet utan tvekan måste 
vara menligt för barnet” skriver Emtestam. De flesta föräldrar som blir part i en 
rättegång är generellt sett lämpliga föräldrar båda två. De föräldrar som är olämpliga tar 
ofta inte strid om vårdnaden.  
 
När föräldrarna väljer att separera hamnar barnen ofta i kläm och blir en 
förhandlingsvara i konflikten. De vanligaste konflikterna mellan föräldrarna handlar om 
vårdnaden, umgänge och underhåll. Dessa konflikter passar inte att avgöras i en 
domstolsprocess när det där inte ger någon möjlighet, ur ett tidsperspektiv, att utreda 
problemet tillräckligt noga för att kunna veta vad som är barnets bästa. Skilsmässor är i 
första hand ett känslomässigt relationsproblem inte ett juridiskt problem. Därför borde 
de insatser som skilsmässofamiljer har behov av istället inriktas på att tillgodose de 
relationsmässiga aspekterna av skilsmässan och först därefter de praktiska juridiska. I de 
flesta fall vore det bättre för alla inblandade parter om konflikten löstes på annat sätt. Ett 
mer passande alternativ vid konfliktlösning inom familjen är samarbetssamtal genom 
socialtjänsten. Samarbetssamtal är friviliga och bygger på kommunikation mellan 
föräldrarna. I motsats till en domstolsprocess måste föräldrarna kommunicera med 
varandra och fatta sina egna beslut, som de sedan trots allt ska leva med. Detta leder till 
att föräldrarna i större utsträckning efterlever överenskommelsen och att de dessutom 
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lär sig hantera relationen mellan varandra i framtiden, se figur 2.3 sid 12. En relation 
som de onekligen kommer att tvingas ha vare sig de vill eller inte.  
 
Ytterligare en positiv aspekt av samarbetssamtal är de samhällsekonomiska och 
mänskliga vinster det genererar. Samarbetssamtal är klart lönsamma jämfört med en 
domstolsprocess visar en rad undersökningar. Även de författare som är verksamma 
inom området hävdar samma sak. Vidare finns det mänskliga faktorer som också kan 
ses som en vinst genom att välja samarbetssamtal istället för en rättsprocess. Relationen 
mellan föräldrarna främjas och konflikten löses genom konstruktiv kommunikation. 
Härtill finns den kanske största vinsten av dem alla, en sund relation mellan föräldrarna 
som ger barnet en chans att få växa upp i harmoni och trygghet. 
 
En viss kritik riktas dock mot samarbetssamtal av Peter Hante, medlare i Länsrätter vid 
familjetvister. Han hävdar att samarbetssamtal i första hand är till för att lösa praktiska 
frågor istället för att underlätta en framtida fungerande föräldrarelation. Alltså att 
samarbetssamtalet endast är problemlösningsfokuserat och inte transformativt. Mina 
resultat visar dock på motsatsen. Genom att "guida" föräldrarna till kommunikation och 
förståelse för att sedan nå en överenskommelse innefattar samarbetssamtalet båda 
delarna.  
 
Det som stämmer bra överens med Peter Hantes observationer är att samarbetssamtal 
inte direkt är utvecklat för att se bakåt. Har någon av föräldrarna fastnat i något som har 
hänt tidigare är familjerådgivningen att föredra framför samarbetssamtal på 
socialtjänsten. Familjerådgivningen inriktar sig på föräldrarnas förflutna. Föräldrarna 
får se bakåt på det som har hänt och får professionell hjälp med att bearbeta det. Det 
som har hänt tidigare är ett arbetsområde för familjerådgivningen, psykologer eller 
andra liknande yrkeskategorier inte socialtjänsten eller domstolen. 
 
Slutligen vill jag understryka att för barnens skull måste graden av konflikt mellan 
föräldrarna hållas så låg som möjligt och graden av stöd och förståelse så hög som 
möjligt. Därför skulle kanske den mest passande metoden som samhället borde erbjuda 
de tvistande föräldrarna, i första hand, vara medling på grund av dess konstruktiva 
karaktär. Samhället måste stå till buds med att hjälpa föräldrarna till ett hållbart 
samarbete vid en skilsmässa. Som jag redovisat ovan så finns det redan en del 
alternativa metoder till konfliktlösning att välja på idag. Som förespråkare för medling 
vill jag dock undersöka hur det fenomenet skulle fungera som konfliktlösningsmetod 
vid familjetvister. För att kunna göra det så börjar jag med att redogöra för vad medling 
är och hur det fungerar. 
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5. Medlingsteori 
 
 
Detta kapitel är baserat på Jan Normans bok Medling - och andra typer av ADR 
(alternative dispute resolution) introduktion och handbok och som ligger till grund för 
all text där annan hänvisning saknas. 
 
Traditionell konfliktlösning genom en domstolsprocess är ett misstag och måste rättas 
till, hävdar Chief Justice Warren E. Burger (Ret.) U.S. Supreme Court. Han menar att 
domstolsprocessen tvingar parterna att slåss till sista bloddroppen och att kostnaderna i 
en traditionell rättsprocess har en tendens till att okontrollerat kunna öka. Till viss del 
beror detta på den juridiska djungel som råder i dagens rättssystem och som tycks 
motverka snabba konfliktlösningar. Detta har gjort att efterfrågan från samhället på nya 
vägar att lösa konflikter har växt sig starkare. (Internet 3) 
 
I delar av världen är medling den främsta metoden för konfliktlösning och den har 
gamla anor. Medlingen är idag på stark frammarsch även i Sverige. Medling baseras på 
principer om problemlösning som inriktar sig på de inblandade parternas behov och 
intressen samt rättvisa, sekretess och självbestämmande. Med medling som 
konfliktlösningsmetod försöker man hitta det bästa gemensamma alternativet för de 
inblandade parterna. (Saposnek, sid 339 samt Norman)   
 
Medling har karaktären av gemensam problemlösning och bygger på frivillighet. En 
part har rätt att avbryta medlingsprocessen när som helst, av vilken anledning som helst, 
även om vissa typer av medling kan vara obligatorisk. Medling skulle kunna beskrivas 
som "organiserad förhandling" där en eller flera opartiska och neutrala medlare försöker 
få parterna att komma fram till en gemensam, tillfredställande överenskommelse. 
(Norman, Internet 3 och Internet 4)  
 
Medling bygger bland annat på principen att konflikter inte bara behöver ses som ett 
problem utan att det också kan vara en möjlighet för de inblandande parterna till 
växande och förändring genom enpowerment och bekräftelse. Detta leder 
förhoppningsvis till att parterna kommer ut från processen som helare människor även 
om en överenskommelse eventuellt uteblir. Medlingen kan även ha terapeutisk funktion. 
Norman skriver att vissa utövare är av den uppfattningen att området terapi ska lämnas 
till yrkesmän inom det specialområdet. Själv menar han att det faktum att en tvist 
"flyttas över" från parterna till en tredjeman, med exklusiv uppgift att hjälpa båda 
parterna, har en lugnande effekt på parternas känslor. Detta underlättar att nå en 
överenskommelse och även att få förståelse för sin egen roll i konflikten.  
 
"Att bli sedd, hörd och bekräftad och få vara delaktig i det som sker är grundläggande 
behov hos alla människor och har en läkande effekt på många problem".  
 
Medlingens terapeutiska effekter bör därför inte underskattas och kan vara ett 
övervägande skäl till att välja just medling i valet mellan olika konfliktlösningsmetoder.  
 
Till skillnad från den traditionella rättsprocessen som kräver en formell och relativt 
utdragen genomgång av bland annat bevismaterial och vittnesförhör grundar sig 
medlingsprocessen på en konstruktiv kommunikation och diskussion mellan parterna. 
En annan skillnad jämfört med en rättsprocess är att en medlingsprocess endast kräver 
deltagande av parterna, medlaren och eventuellt deras ombud. Genom dess informella 
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karaktär är det möjligt att det i vissa fall endast tar en dag att lösa konflikten. Dessutom 
ska ingen information som parterna avslöjar vid en medlingsprocess användas vid en 
domstol, detta är en av grundpelarna i medling vars syfte är att parterna öppet och 
förbehållslöst ska kunna kommunicera med varandra. (Internet 3 och Friedman, sid 35) 
 
 
5.1 Medlingens mål 
 
Till skillnad från exempelvis den traditionella domstolsprocessen efterforskar man inte 
vem av parterna som har rätt eller vem som har fel i en medlingsprocess. Naturligtvis 
söker man inom ett medlingsförfarande grunder för en rättvis uppgörelse, men målet för 
medling är att nå en gemensam tillfredsställande lösning för inblandade parter. Detta 
försöker man åstadkomma genom att efterforska vad deras behov och intressen är och 
sedan tillgodose dessa, så långt det är möjligt.  
 
En av medlingens huvuduppgifter är att återställa förtroendet mellan parterna och att 
hitta lösningar som båda parter kan leva med och som innebär att relationen kan 
bibehållas. Det senare, menar Norman, kan vara det verkliga och bestående värdet av 
medlingen, dels att relationen fortsätter men dels att man också funnit verktyg för att 
hantera en framtida relation. Det kan också förebygga, och vara till hjälp att lösa, 
framtida konflikter.  
 
När medlingen fungerar som bäst kan den också vara mycket mer än detta. Parter som 
aktivt har deltagit och genomfört en lyckad medlingsprocess har, baserat på en 
undersökning, funnit stor tillfredställelse dels med utgången och dels med processen i 
sig. Detta har för parterna sedan lett till ökat självförtroende och till känslan av ökat 
självbestämmande. (Internet 4) 
 
"Utöver att lösa den konkreta konflikten och förbättra relationen har medlingen 
potential att förändra människors liv, till exempel genom att ge en större känsla av 
effektivitet och kontroll över sina liv (empowerment) samt en större öppenhet och 
acceptans för personen på andra sidan bordet (recognition)" skriver Jan Norman. 
 
 
5.2 Varför medling och när? 
 
I den traditionella rättsprocessen söker domarna lösningar som avses vara förenliga med 
gällande rätt och som av den anledningen upplevs vara rättvisa. Rättvisa är dock ett 
subjektivt begrepp som kan upplevas olika av parterna. Här finns det även en risk för att 
en lösning inte får gehör eller efterlevs just på grund av den anledningen att den inte 
kommer från parterna själva. Detta problem anses vara lättare att överkomma vid 
medling som grundar sig i parternas verklighet. Det som parterna inledningsvis ger 
uttryck för är fastlåsta positioner och inte verkliga intressen. Det är ofta en ståndpunkt 
som en part har stålsatt sig att hålla, ett förhandlingsbud, fastän denne i slutändan 
egentligen kan vara beredd att acceptera en helt annan lösning. En part slåss kanske om 
vårdnaden om sitt barn endast i syfte att åstadkomma ett lågt framförhandlat underhåll.  
 
Att använda sig av medling vid konfliktlösning innebär en rad fördelar framför både 
förhandling och domstolsavgörande. Medan förhandlingen lätt kan bli prestigeladdad, 
överhettad och positionsinriktad innesluter medlingen så gott som alla fördelar med 
kontroll över process och utgång, möjlighet till direktkontakt, möjlighet till närvaro av 
ombud, kontroll över kostnader och tid och inte minst närvaro av en opartisk och neutral 
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tredjeman. I jämförelse med domstolsprocessen innebär medlingen en betydligt större 
kontroll över processen och utgången. Det har som sagt även visat sig att parternas vilja 
och ambition att implementera överenskommelsen blir större när parterna tagit fram 
resultatet tillsammans.  
 
Är medling då alltid användbar som konfliktlösningsmetod? Norman menar att det inte 
är det. Medlingen lämpar sig troligen allra bäst för situationer som kännetecknas av 
maktbalans mellan parterna och av frivillighet. Han tillägger dock att även situationer 
där medling är obligatorisk har visat framgångsrika resultat.  
 
Det finns dock flera situationer där medling inte bör användas på grund av att den skulle 
vara föga framgångsrik eller till och med skadlig. Ett sådant tillfälle är exempelvis när 
något allvarligt inträffat som gör att parterna är för upprörda för att kommunicera med 
varandra på ett meningsfullt sätt. Likaså kan medling vara meningslös om en part verkar 
ha svårt att lyssna eller inte kapabel att kunna förhandla fram ett fungerande avtal. 
Vidare bör medlingen stå tillbaka för ett domstolsförfarande om styrkeförhållandena är 
så ojämlika mellan parterna att det skulle vara orättvist eller om parterna anser att 
konflikten kräver öppenhet och offentlig behandling. Medling bör också undvikas när 
huvudpersonerna inte vill medverka eller när en part helt enkelt befaras använda 
medlingsförfarandet endast i syfte att på något vis eskalera eller förlänga konflikten. 
(Norman samt Roberts, sid 130) 
 
Enligt förarbetena bör medling reserveras för mål som kan antas kräva stora resurser i 
det traditionella rättegångsförfarandet. Vidare framkommer det i förarbetena att mål 
som rör rena rättsfrågor generellt sett anses som olämpliga för medling. Likaså gäller 
för mål med omfattande bevisning. Vidare är det inte lämpligt med medling där 
prejudikat beträffande en viktig principiell fråga eftersträvas. (Prop 1986/87:89 s 207 
samt Lidell, sid 121) 
 
Ibland uppstår dödlägen vid medling när parterna undviker konflikten av olika orsaker 
eller att båda parterna saknar kraft eller makt att driva frågan framåt. Dödlägen kan även 
uppstå när det saknas förtroende för varandra, om kommunikationen är dålig eller om 
parterna inte vill samarbeta. Här får medlaren försöka hitta på lösningsförslag och 
lösningsstrategier för att komma vidare. Förändrar det inte parternas inställning och 
engagemang kanske medling inte passar just här. (Lidell, sid 99 f) 
 
 
5.3 Medlarens roll 
 
Vid användning av medling som konfliktlösningsmetod står de tvistande parterna 
självklart i centrum. Den som har en lika betydande roll i processen är medlaren. Det 
ställs stora krav på denne för att framgångsrikt kunna "leda" de tvistande parterna till att 
kommunicera konstruktivt och att försöka lösa konflikten. För att lyckas med detta 
krävs det att medlaren kan stå så känslomässigt och materiellt obunden att processen 
kan drivas på ett rationellt, kreativt och konstruktivt sätt. ”Dessutom att samtidigt kunna 
vara igenkännande och bekräftande utan att därför inge part känslan av att man också 
nödvändigtvis delar deras materiella inställning av konflikten”, skriver Jan Norman. Att 
vara medveten av sitt eget sätt att fungera och om sina fördomar är också nödvändigt för 
att ha den vakenhet som krävs av en framgångsrik medlare.  
 
Grundläggande termer för en framgångsrik medlare är opartiskhet och neutralitet. Vid 
användning av medling som konfliktlösningsmetod är medlaren skyldig att förhålla sig 
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opartisk gentemot alla inblandade parter. Med opartiskhet menas att medlaren inte ska 
göra någon åtskillnad i sitt sätt att bemöta och behandla parterna. Vidare är det att 
föredra att medlaren förhåller sig neutral gentemot de inblandade parterna, i den 
bemärkelsen att medlaren inte bör ha anknytning till någon av parterna och om så är 
fallet öppet redogöra för relationens innehåll. Om medlaren har haft detta och känner att 
det kan vara ett störande moment för de övriga inblandade vid medling bör medlaren 
frånsäga sig ansvaret för medlingsprocessen. (Saposnek, sid 304 ff och Internet 4)       
 
Medlaren måste också påminna parterna om att försöka se hela bilden av konflikten och 
inte bara fokusera på mindre viktiga juridiska eller faktiska småsaker. Detta hindrar 
endast parterna från att se de huvudsakliga problemen till konflikten och deras egentliga 
mål. Medlaren har alltså en pådrivande roll när det gäller att komma fram till en lösning 
på konflikten. Positiva egenskaper som energi, entusiasm och framtidstro smittar av sig 
på parterna och underlättar konfliktlösning. "Konflikten och dess lösningar tillhör i och 
för sig parterna, men just att de kommer till medling är för att få hjälp med att finna 
tillräckligt kreativa lösningar eller vägar för att få en framtida fungerande relation" 
menar Jan Norman. (Norman och Internet 1) 
 
Medlarens roll är svår att generellt sett definiera och definitionen "neutral 
problemlösare" gör rollen inte rättvisa just på grund av alla de olika skepnader medlaren 
måste ikläda sig beroende på situationen. Medlaren är till exempel analytiker när han 
eller hon hjälper parterna att se problemet på att annat, nytt sätt, katalysator när 
medlaren initierar kommunikationen parterna emellan. Vidare tillkommer vanligen 
rollen att definiera konflikten på ett sådant sätt att parterna kan förstå den samt att finnas 
där som känslomässigt bollplank, vilket är betydelsefullt och nyttigt för parterna vid 
konfliktlösning. Lika viktig är rollen som tolk mellan parterna där medlaren kan 
tydliggöra och förklara parternas olika synsätt och uppfattningar för varandra. Dessutom 
fungerar medlaren som sammanfattare när han eller hon förvissar sig om att båda 
parterna förstått vad som sagts och att överenskommelsens innebörd är densamma för 
alla inblandande parter.   
 
Medlaren fungerar även som motor som håller igång processen, etablerar grundregler 
och ser till att dessa följs. Medlaren är också den som avgör när medlingen inte kommer 
längre och kan då avsluta processen. Medlaren måste fundera över vilken roll han eller 
hon bör spela beroende på situation, och måste ibland iklä sig flera av dessa roller 
samtidigt.  
 
En nyttig egenskap hos en medlare är också förmågan att kunna se de bakomliggande 
faktorerna i parternas uttalanden och positioner (den dolda agendan, se sidan 13). 
Vidare är timing en egenskap som underlättar arbetet för en medlare. Visst är kunskap 
om strukturer, tekniker och strategier viktiga för en medlare men utan timing har de 
egenskaperna minimal effekt vid konfliktlösning. (MQ 1995 11:1 sid 10 f) 
 
 
5.4 Sammanfattning 
 
Medling anses vara en konstruktiv konfliktlösningsmetod genom att den ger parterna en 
chans till att tillsammans lösa sin konflikt och därmed inflytande över sitt eget liv. Detta 
har även visat sig lett till att överenskommelser efterlevs och respekteras i större 
utsträckning än i en rättsprocess. 
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Att använda sig av medling innebär en rad fördelar. Det ökar chansen att relationen 
bibehålls eller förbättras mellan föräldrarna. Vidare utrustas föräldrarna med verktyg för 
att hantera en framtida relation och liknande konflikt. Melding passar dock inte i alla 
situationer och det är upp till medlaren att avgöra detta.  
 
Enligt förarbetena passar medling i mål där det kan antas att stora kostnader kan tänkas 
uppstå. Det är bra men den personliga vinsten i ett medlingsförfarande som inte kan 
redovisas i kronor bör dock inte förbises. Det kan inte nog understrykas hur värdefulla 
dessa vinster är. 
 
Vid en medlingsprocess har medlaren en viktig roll. Skillnaden mellan en domare och 
en medlare behöver dock inte vara särskilt stora men oftast är så fallet. Det finns bland 
annat en principiell viktig skillnad och det är att vid medling talar parterna med 
varandra, medlaren ”guidar” parterna till kommunikation medan vid rättegång talar 
parterna till domaren, som sedan ska döma vem som har rätt och fel. Vid en rättegång 
utvidgar inte heller domaren tvisten för att se om det finns lösningar eller underliggande 
intressen. Gör en domare det kan talan komma att behöva ändras och det är en process i 
sig. (Lidell, sid 114) 
 
Genom dess konstruktiva och mjuka karaktär finns det speciellt ett konfliktområde där 
medling passar mycket bra som konfliktlösningsmetod och det är vid familjekonflikter. 
Inom detta område har det utvecklats en medlingsmetod kallad familjemedling. 
Familjemedling är dock inte något fristående medlingsfenomen utan bara en mer 
utvecklad och preciserad anpassning av den ovanstående redovisade medlingsteorin. 
 
I nästa kapitel får du en djupare genomgång av familjemedling som alternativ 
konfliktlösningsmetod för att lösa konflikter inom familjen. 
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6. Familjemedling som konfliktlösningsmetod 
 
 
Generellt sett skiljer sig inte riktlinjerna vid familjemedling sig nämnvärt från desamma 
vid traditionell medling. Vad som skiljer sig mest mellan familjemedling och 
traditionell medling är hur medlaren bör vara och dennes kunskaper om ämnet i fråga, 
jämför kapitel 5. (Internet 2) 
 
Med familjemedling menas en familjecentrerad konfliktlösningsprocess där en opartisk 
tredjepart vägleder parterna att förhandla fram en gemensam uppgörelse som är 
tillfredsställande för alla inblandade. Ansvaret att förhandla till sig en överenskommen 
uppgörelse ligger på föräldrarna. Familjemedling är ett sätt att avsluta ett äktenskap utan 
att avsluta relationen familjen emellan. (MQ 1991 8:3, sid 199 och Saposnek, sid 339) 
 
Medling som konfliktlösningsmetod vid familjetvister har blivit allt populärare de 
senaste åren. Möjligheterna för en domstol att använda medling vid en process finns 
reglerade i FB kapitel 21. Undersökningar har visat att föräldrar som kommit till en 
lösning genom medling var mer tillfredsställda med resultatet och hade en mer 
harmonisk relation gentemot den andre föräldern än de som löst konflikten genom en 
traditionell rättsprocess. Likaså visade det sig att hållbarheten på lösningen var betydligt 
bättre. (MQ 1991 8:3, sid 199 samt Att dela ett barn, sid 65) 
 
En annan viktig faktor när det gäller familjemedling är den speciella situation som de 
inblandade parterna befinner sig i. Hur det än går och vad parterna än gör så kommer de 
ändå alltid som föräldrar att tvingas ha en relation till varandra efter konflikthanteringen 
som de, eller medlaren, inte kan bortses ifrån. Familjemedlingsförfarandet bör, förutom 
vad som generellt gäller för ordinarie medling, styras av medlaren så att parterna 
kommer därifrån med minskad bitterhet och med ökad förståelse och samarbetsförmåga. 
(Stintzing, sid 34 f)       
 
Medling är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för en familj vad gäller valet av 
konfliktlösningsmetod. Vid vissa tillfällen passar helt enkelt inte medling som 
konflitlösningsmetod. Ibland kan behovet hos den aktuella familjen bäst tillfredställas 
genom terapi, rådgivning eller liknande. (Internet 2).  
 
Det har dock visat sig att familjemedling är ett värdefullt alternativ för många familjer 
vid en tvist genom att det: (Internet 2 och James, sid xii) 
 
1. ökar parternas självbestämmanderätt och samtidigt deras vilja och förmåga att 

kommunicera, 
 
2. främjar individernas värdighet, privatliv och ömsesidiga respekt för varandra, 
 
3. tillåter båda föräldrarna att ha aktiva roller i barnens liv, självbestämmande inför 

framtiden samt tillåter föräldrarna att dela gemensamma resurser på ett sätt som de, 
inte en domare, anser rättvist, 

 
4. verkar för barnens bästa genom att skydda dem från en utdragen process med 

smärtan att se föräldrarna i konflikt, 
 
5. minskar de ekonomiska och känslomässiga kostnader som följer i fotspåren för alla 

inblandade i en tvist inom familjen, samt 



Konfliktlösning vid familjetvister                                                                                           

 34

 
6. medling är en flexibel metod och parterna undviker situationen vinna/förlora. 
 
Även om medling handlar om att se framåt så tillåter medlingen föräldrarna att 
konstruktivt blicka tillbaka på vad som hänt i syfte att reda ut alla "varför". Detta är 
viktigt så de sedan kan fokusera sig på framtiden och försöka reparera skadorna som 
konflikten har orsakat istället, medlingens terapeutiska funktion syns tydligt ur detta 
perspektiv även om medling i sig inte är terapi. Medlingen är dessutom betydligt mer 
flexibel än en domstolsprocess och ger utrymme för föräldrarnas egna förslag och 
lösningar på konflikten. Vidare så är det lättare att åstadkomma vinna-vinna situationer 
för familjen i fråga genom en medlingsprocess. (Goldberg, Sander and Rogers, sid 300)       
 
Trots de påstådda fördelarna med medling som konfliktlösningsmetod vid familjetvister 
är det alltså inte alltid självklart att det passar under alla omständigheter. Det finns en 
viss faktor som bör tas i beaktande just vid familjemedling och det är den 
känslomässiga berg- och dalbanan som oftast parterna befinner sig i efter ett uppbrott. 
Detta kan få negativa konsekvenser om det inte uppmärksammas och timing är viktigt 
för att få en lyckosam medlingsprocess. Det är inte ovanligt att förändringar i parternas 
humör och inställningar växlar snabbt och utan förvarning eller att de är så sårade och 
arga så att rationella förslag förskjuts. Dessutom tenderar den parten som blivit lämnad 
att vara mer motvillig till medling än den andra parten vilket gör att denne anses vara 
mer "drivande" och måste därför inse att den kanske bör "sakta ner" för att 
överhuvudtaget nå en medlingsprocess. Vidare föreligger det hinder för en 
medlingsprocess vid familjetvister så länge inte båda parter har accepterat skilsmässa. 
Har de inte gjort det är det svårt att förhandla om skilsmässo- eller vårdnadsvillkoren. 
Är parterna däremot villiga att kommunicera med varandra och villiga att visa var de 
står i förhållande till varandra, med en tredje part till hjälp, passar ett 
medlingsförfarande mycket bra. (Friedman, sid 17 ff och James, sid 41)  
 
 
6.1 Barnen i familjemedling 
 
En fråga som aktualiseras vid familjemedling är om barnen till de tvistande föräldrarna 
bör delta i medlingsprocessen eller inte. Vissa medlare anser att förhandlingen bör 
hållas endast mellan föräldrarna, utan barnen, därför att det är föräldrarna som i 
slutändan ändå bestämmer och som har ansvaret över barnets förehavanden och 
välbefinnande. Det är inte en enig medlarkår som går på den linjen, vissa medlare ser 
tvärtom en värdefull tillgång i att ha barnen med i processen, dock inte direkt vid 
förhandlingen. (MQ 1996 14:2, sid 147) 
 
1995 gjordes det en enkätundersökning angående detta där frågan var huruvida medlare 
tillät barnen delta i medlingsprocessen, 77 % av medlarna gjorde det. Barnen hade 
främst två roller att spela vid medlingsprocessen enligt medlarna. Den första var att 
konsultera och diskutera utgången med barnen och höra vad de tycker och tänker om 
föräldrarnas föreslagna lösning. Den andra rollen som barnen hade i medlingsprocessen 
var som kompletterande informationskälla. (Aa, sid 147) 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att låta barn delta vid medlingen och 
medlaren måste ta hänsyn till detta och överväga deltagandet från fall till fall. För att 
låta barn delta vid en medlingsprocess bör insatsen vara meningsfull och tillföra 
processen något. Är det inte nödvändigt bör medlaren inte utsätta barnen för den press 
det ändå blir för barnen att delta. Det är exempelvis inte nödvändigt att låta väldigt unga 
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barn delta när det kan ifrågasättas om deras insats kommer att tillföra processen något. 
Det är heller inte konstruktivt om föräldrarna inte alls är överens om vad som är bäst för 
barnet eller om en förälder helt enkelt inte har något intresse i barnet. Det bör dock 
uppmärksammas att medlaren som arbetar med barn på detta sätt bör vara speciellt 
utbildad att arbeta effektivt och säkert med barnen. (MQ 1996 14:2, sid 148) 
 
En viktig faktor att tänka på om barnen ska medverka vid familjemedling är att 
lösningen inte enbart kan byggas på vad barnet har sagt och önskar. Självklart ska 
barnens medverkan tas på allvar och föräldrarna bör ta hänsyn till barnens önskan men 
med viss tillförsikt. Önskvärt vore om barnen kunde säga hur de tycker att lösningen ska 
se ut men det finns två problem med det. Det första är att de inte alltid är tillräckligt 
kompetenta nog att själva besluta om sin framtid. Detta beror på att barn vid 
familjetvister tenderar att säga vad de tror att föräldrarna vill att de ska säga eller rent av 
talar osanning för att så långt det går undvika att såra någon av sina föräldrar. Det andra 
problemet ligger i barns ombytliga natur och i att barnen inte mår bra om alltför stora 
beslut läggs på dem. Barnen behöver föräldrarnas förmåga att fatta beslut så de slipper 
leva i ovisshet. Dessutom är det inte lätt för ett barn att fatta avgörande beslut inför 
framtiden när de ofta ändrar åsikt och uppfattningar om vad de tycker och vill. (Piper, 
sid 139)    
 
Vare sig barnen medverkar själva vid en medlingsprocess eller inte så finns det fördelar 
för barnen med att föräldrarna har valt medling. En undersökning har visat att föräldrar 
som använder sig av familjemedling tenderar att välja gemensam vårdnad för barnen, 
vilket (oftast) betraktas positivt för barnen. Vidare har det också påverkat barnens 
vardag på ett positivt sätt eftersom föräldrarnas relation har visat sig bli bättre och mer 
harmonisk efter medling. Barnen ser sina föräldrar respektera varandra vilket även 
påverkar deras egen framtida förmåga att hantera relationer.  (MQ 1991 8:3, sid 207) 
 
  
6.2 Föräldrarna i familjemedling 
 
Att föräldrar som är i skilsmässa känner ilska och sorg är inte alltid negativt. Hanteras 
känslorna på rätt sätt så att frustration undviks kan en ventilering av dessa vara ett steg i 
den psykologiska bearbetningen av konflikten. En anledning till att föräldrarna söker sig 
till medling är ändå att bearbeta sådana känslor så att de senare kan börja kommunicera 
med varandra på ett konstruktivt sätt. (Aa, sid 185 ff) 
 
De som i verklig mening vet vad som är det bästa för ett barn är föräldrarna. En domstol 
eller en socialtjänsteman har inte förmågan eller resurser att tillfredsställande undersöka 
och bestämma vilka specifika behov ett barn har. Därför kan ett medlingsförfarande 
vara att föredra vid familjetvister när det ger föräldrarna möjlighet, genom medlarens 
guidning, att själva lägga fram den information som behövs för en tillfredställande 
lösning för dem själva och samtidigt det bästa för deras barn. Genom att ge föräldrarna 
ansvaret ökar chanserna att barnets bästa tillgodoses. Den lösning som föräldrarna 
förhandlar fram vid medlingen är skapad av dem och de har därför ansvar för att den 
följs, till skillnad från en dom. Just därför att föräldrarna själva har stått för lösningen 
och därför själva är ansvarig för utgången har visat sig positivt i den bemärkelse att de 
lättare och mer villigt följer överenskommelsen. (Piper, sid 12) 
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6.3 Ombuden 
 
Vid ett medlingsförfarande kan det hända att någon av parterna inte anser kunna hävda 
sig själv mot den andra parten så att förhandlingen blir rättvis, då är det ett alternativ att 
anlita ett ombud. Om en part gör det så är det dock mycket troligt att den andra parten 
istället kommer att känna underläge och i sin tur anlita ett eget ombud. Parterna behåller 
i och för sig fortfarande beslutanderätten, men en nackdel med detta drag är att komm-
unikationen och problemlösandet flyttas från parterna till ombuden. (James, sid 24) 
 
Medling är inte sällan ett nytt sätt att lösa konflikter på för många jurister. Även om 
metoden är på frammarsch så är det fortfarande något nytt och relativt oprövat för 
många jurister. I och med att både medling och familjemedling som 
konfliktlösningsmetod ökar har antalet jurister som någon gång kommit i kontakt med 
medling också successivt ökat. I en undersökning som författaren redovisar i denna 
artikel påpekar hon att de flesta ombud vill medverka med sina klienter vid 
familjemedling. En anledning till detta är att ombuden vill se till att ett avtal sluts 
mellan föräldrarna (73,8%). En annan anledning till att de ville medverka var för att 
hjälpa och skydda sina klienter från sig själva (52,3%) och från sin motpart (49%) samt 
från motpartens ombud (46,3%). Undersökningen visade att få ombud inte trodde att 
klienterna klarade sig själva vid medlingen och var ovilliga att släppa ifrån sig ansvaret 
för utgången av medlingsprocessen på klienterna. Undersökningen visade också att 
flertalet jurister var skeptiska till ett medlingsförfarande tills de själva provat på och sett 
fördelarna med familjemedling jämfört med en rättsprocess. (MQ 1995 12:4, sid 369) 
 
Vad kan då ombudet göra som inte medlaren kan? Ett problem som eventuellt kan 
uppstå vid medling är att medlaren "endast" kan hjälpa parterna att tillsammans nå en 
lösning på konflikten men på grund av medlarens neutralitet så kan han eller hon inte 
vara rådgivande huruvida lösningen är rättvis eller inte, det kan däremot ett ombud. 
Ombudet ska se saken ur parternas ögon och försöka ta hänsyn till deras intressen och 
behov och därefter råda parterna huruvida nästa drag mest effektivt bör se ut. Dessa råd 
bestämmer parterna själva om de är värdefulla att följa men med tanke på den 
"känslomässiga dimma" som parterna eventuellt befinner sig i kan det vara nyttiga råd 
att lyssna till. Chansen att det ska bli värdefullt att anlita ett ombud vid ett 
medlingsförfarande beror på vilken syn advokaten i fråga har på medling som alternativ 
konfliktlösningsmetod. Har det aktuella ombudet en negativ syn på medling och 
egentligen förespråkar en domstolsprocess som konfliktlösningsmetod kan det vara föga 
givande att anlita honom eller henne för just det ändamålet. (James, sid 47 och 51) 
 
Ett ombud kan dock tillföra en hel del vid medling utan att direkt delta vid 
sammanträdena, menar James. Bland annat pekar författaren på vikten av experthjälp 
vid slutande av avtal samt rådgivare vad gäller uppgörelser och rättsregler. Detta bör 
inte medlaren se som sin arbetsuppgift utifrån sin roll som neutral och opartisk guide till 
parternas egen överenskommelse. (Aa, sid 46 ff) 
 
Vad som har stor betydelse vid val av ombud vid familjetvister är dennes inställning till 
medling och en mer rådgivande roll än en ”stridande” roll. (Aa, sid 52 ff) 
 
 
6.4 Medlarens roll 
 
Att lära sig kommunicera med barn och föräldrar handlar till stor del om teknik men 
framför allt om erfarenhet. Att kunna inse när en konflikt inte bör medlas är lika viktigt 
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som någon annan egenskap en familjemedlare bör ha. Vissa saker kan en medlare lösa 
medan andra saker bäst hanteras hos experter av andra slag. Det är sådant som gör en 
medlare framgångsrik. (Coulson, sid 131) 
 
Dessutom bör en familjemedlare ha vissa kunskaper, utöver de vanliga, när denne ska 
medla mellan föräldrar som går igenom en skilsmässa. För att kunna utföra sin uppgift 
på ett tillfredsställande sätt måste medlaren kunna hjälpa föräldrarna att, i sin konflikt 
mellan varandra, även ta hänsyn till en tredje part, nämligen barnet. (MQ 1995 13:2, sid 
125) 
 
Medlaren bör påminna föräldrarna som är i stridens hetta om att barn har känslor, 
önskningar, rättigheter och att de kommer att minnas denna händelse väldigt länge. 
Även mycket små barn förstår att något händer när föräldrarna går igenom en 
skilsmässa, och att det inte alltid är något positivt. Får medlaren föräldrarna att inse 
detta och att deras beteende i hög grad påverkar barnen har ett stort steg tagits mot att 
uppfylla kriteriet ”barnets bästa”. (Coulson, sid 131) 
 
Som medlare i familjemedling är det också en fördel att kunna kommunicera med barn. 
Ibland är det värdefullt att enskilt prata med barn (efter föräldrarnas godkännande) för 
att utröna huruvida barnet ser på föräldrarnas förslag och vad barnet tycker generellt sett 
om vårdnadsfrågan mm. Förekommer detta vid en medlingsprocess bör medlaren vara 
medveten om att dennes jobb inte är att få barnet till att välja mellan föräldrarna eller 
försöka lösa konflikten efter barnets åsikter. Däremot är medlarens jobb att skaffa sig en 
uppfattning om huruvida ett förslag skulle vara att föredra framför ett annat. Vad än 
barnet berättar krävs det en viss finess och diplomatisk förmåga hos medlaren när denne 
lägger fram detta för föräldrarna. Inget som skulle kunna såra eller på något annat vis 
sätta barnet i en lojalitetskonflikt bör avslöjas av medlaren, poängen med att inkludera 
barnet i processen skulle då försvinna. Det är viktigt att medlaren uppmuntrar barnets 
neutralitet inför föräldrarna så att deras relation inte på något sätt äventyras. (Aa, sid 
131) 
 
För att familjemedling ska bli effektiv krävs det också att medlaren är kvalificerad för 
sin uppgift och väl insatt i familjerätt eftersom denne kommer att guida parterna genom 
en snårskog av relevanta familjerättsliga problem och bestämmelser. Förutom vad som 
gäller för en medlare i traditionell medling så bör, som tidigare sagts, familjemedlaren 
också vid ett beslutsfattande ta hänsyn till om parterna i sin tur tagit hänsyn till barnens 
bästa. Vidare bör en familjmedlare vara uppmärksam på, och försöka finna tecken på, 
om det föreligger risk för att barnet skulle kunna ha varit utsatt för våld från sina 
föräldrar. (Internet 2 och James, sid 30)  
   
I förarbetena framkommer det att en medlare normalt inte behöver tveka att säga sin 
åsikt om sak- och rättsfrågor eller om att lägga förlikningsförbud. Prop 1986/87:89, sid 
208.  Vad gäller sekretess för en medlare så gäller definitionen enligt sekretesslagen 1:6 
för uppdragstagare hos myndighet att en medlare har tystnadsplikt i frågor som är 
sekretessbelagda enligt sekretesslagen. En medlare kan idag utifrån gällande lag kallas 
som vittne i en rättegång som han/hon tidigare försökt att medla i. Vetskapen om detta 
kan försvåra medlingen utifrån att parterna kan få svårt med att vara helt öppen och 
ärlig. Emellertid om parterna har avtalat om strängare sekretess så bör detta avtal 
respekteras av domstolen. (Lidell, sid 121, 126 samt 135) 
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6.5 Sammanfattning 
 
Med familjemedling menas en familjecentrerad konfliktlösningsprocess där en opartisk 
tredjepart vägleder föräldrarna att förhandla fram en gemensam uppgörelse som är 
tillfredsställande för alla inblandade. Att förhandla sig till en överenskommen 
uppgörelse är dock föräldrarnas ansvar. Familjemedling är ett sätt att avsluta ett 
äktenskap utan att avsluta relationen familjen emellan. 
 
I teorin skiljer sig inte traditionell medling och familjemedling sig nämnvärt åt. De 
skillnader som finns ligger till största delen hos medlaren och dennes egenskaper. Den 
speciella situation som parterna befinner sig i måste tas i beaktning. Oberoende 
utgången kommer föräldrarna alltid att ha en relation med varandra efter 
medlingsprocessen. Vidare måste familjemedlaren besluta huruvida barnen bör 
medverka vid medlingen eller inte. Det finns inga direkta svar på den frågan utan 
medlaren måste överväga detta från gång till gång. 
 
En skillnad mellan familjemedling och en rättsprocess är ombudens roll och betydelse. 
Ombud kan innebära både fördelar och nackdelar vid en medlingsprocess. Nackdelen 
med ombud är att kommunikationen och problemlösandet flyttas från parterna själva till 
deras ombud. De kan dock samtidigt tillföra en nyttig rådgivande roll som medlaren inte 
kan ge genom dennas opartiskhet och neutralitet. 
 
Beträffande medlarens opartiskhet och neutralitet ställer sig förarbetena tvärtemot de 
allmänna grundreglerna för hur en medlare ska agera. Jag tycker ordalydelsen "att en 
medlare normalt inte behöver tveka att säga sin åsikt om sak- och rättsfrågor eller om att 
lägga förlikningsförbud" är motstridig all annan doktrin angående ämnet. Detta är inte 
förenligt med att vara opartisk och neutral. 
 
Familjemedling som konfliktlösningsmetod har visat positiva resultat. Undersökningar 
har visat att föräldrar som kommit till en lösning genom medling är mer tillfredställda 
än föräldrar som löst konflikten genom en traditionell rättsprocess. Vidare visade sig 
hållbarheten av överenskommelsen vara bättre. 
 
De resultat som jag hittills kommit fram till tyder på att både familjemedling och 
samarbetssamtal är två konfliktlösningsmetoder som passar bra och upplevs som 
konstruktiva av de inblandade vid familjetvister. Metoderna kompletterar varandra och 
idag används familjemedling som en metod inom samarbetssamtal. Det är dock en fråga 
som fortfarande är mycket intressant att fundera över; finns det behov av att utveckla 
familjemedling och samarbetssamtal? Skulle de kunna utvecklas och bli ännu bättre och 
i så fall hur? Dessa frågor ska jag titta lite närmare på i nästa kapitel. 
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7. Framtida konfliktlösningsmetoder vid familjetvister och enkät-                                 
     resultat 
 
 
Genom enkäten jag genomförde 2002 (se bilaga 4) framkommer det att 
socialsekreterarna önskade en utveckling av arbetsmetoden samarbetssamtal. I svaren 
specificerar de behov av allt från att komma in tidigare i ärendena till mer genomgående 
och utvecklade metoder och vidareutbildning för personalen. 
 
Innan jag presenterar enkäten mer ingående så vill jag säga att jag är mycket tacksam 
för den insats alla personer har gjort som har besvarat denna enkät, trots den höga 
arbetsbelastning som råder på socialförvaltningarna runt om i Sverige idag. 
 
Tack! 
 
 
7.1 Enkätresultat 
 
Av undersökningen framgick det att samarbetssamtal är en vanlig företeelse i arbetet 
med familjer i konflikt och att det ofta leder till någon form av överenskommelse 
mellan föräldrarna. Resultatet av överenskommelsen är bestående till ca 52 %. Vid de 
tillfällen en överenskommelse inte lyckas nås beror det ofta på föräldrarnas inbördes 
relation. Det kan vara allt från en alltför nylig separation till ekonomiska oenigheter som 
inte har kunnat bemästras. 
 
Beträffande utformningen av samarbetssamtal är de vanligast att de leds av två personer 
samtidigt, att träffarna tar ca 1-2 timmar/gång och att man ofta träffas flera gånger, 
vilket varierar utifrån föräldrarnas behov. Det är mindre vanligt att barnen involveras. 
Detta varierar dock utifrån barnens behov och ålder, med utgångspunkt i en viss 
försiktighet från socialsekreterarens håll. Det finns olika former för att involvera barnen 
i processen. En socialsekreterare förklarar att de erbjuder barnsamtal parallellt med 
samarbetssamtalen i deras kommun. I en annan kommun involveras barnen så att 
socialsekreteraren träffar barnen enskilt för att diskutera föräldrarnas förslag och sedan 
återföra barnens inställning till föräldrarna, efter dennes godkännande om vad som får 
återföras.     
 
Genom enkätsvaren framkom det att en stor del av föräldrarna, 78 %, upplevde 
resultaten av samarbetssamtal positiva. Ett antal ärenden fortsätter dock till domstol 
efter samarbetssamtal för att lösas i en traditionell rättsprocess. Samarbetssamtal 
initieras oftast på frivillig väg genom föräldrarna själva men ca 25 % kommer genom 
remiss från domstol. Det kan konstateras att de föräldrar som sökt sig till 
samarbetssamtal på frivillig väg oftare når en överenskommelse. 
 
Beträffande samtalsledarna så kan deras utbildning variera men vanligast är att de är 
utbildade till socionomer. De har ofta någon form av vidareutbildning, till exempel 
kurser inom samarbetssamtal som anordnats genom arbetsgivaren. En tydlig önskan 
framkom dock i enkätsvaren. Där efterfrågades mer utbildningar för att få ännu större 
och bredare kompetens vid arbetet inom samarbetssamtal. Bland annat efterfrågades 
ytterligare vidareutbildningar i samtalsmetoder, barnsamtal, medling, generell 
metodutveckling och metodutveckling vid samarbetssamtal med mångkulturella 
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familjer. Denna önskan är något som kommunerna i landet borde ta fasta på och som 
visar på engagemang och en vilja att utvecklas och bli bättre från deras sida.  
 
Vad gäller utveckling av samarbetssamtal så visade det sig att ca 25 % av kommunerna 
någon form av utvecklingsprojekt. Detta resultat är glädjande för även om 
samarbetssamtal idag redan är konstruktiva och funktionella så kan det alltid förbättras 
ytterligare i metod och utförande. Önskvärt vore ju om 100 % av kommunerna hade en 
sådan strävan och jag hoppas att utvecklingstendensen ökar mer och mer i framtiden. 
Detta är samtidigt en önskan som nästan alla av de socialsekreterare som svarat på 
enkäten instämmer i (se bilaga 4 fråga 31). För att detta ska kunna vara möjligt kan det 
vara nödvändigt med ökade resurser. Som svar på frågan om det behövs mer tid och 
resurser för att samarbetssamtal ska fungera på ett önskvärt sätt svarade ca 60 % av 
socialsekreterarna ja. Och de konstaterade vidare att fler familjekonflikter skulle lösas 
genom samarbetssamtal med ökade resurser. Vidare konstaterade en nästan enig kår av 
socialsekreterare att ju fler konflikter som löses genom samarbetssamtal, ju större 
besparing för samhället på sikt samt inte helt oviktigt en bättre livssituation för många 
barn. 
 
Beträffade mina frågor om medling framkommer det att myndigheten sällan 
tillhandahåller någon utbildning i medling men att ca 25 % av socialsekreterarna ändå 
använder sig av metoden vid samarbetssamtal. Resultatet av undersökningen visar dock 
på att de flesta känner till medling och har den uppfattningen att medling till viss del 
används idag vid samarbetssamtal men mer som en utvecklad metod i konfliktlösning. 
 
Slutligen har jag reflekterat över en del kommentarer jag fått på sista frågan i enkäten 
som jag vill lyfta fram (bilaga 4, fråga 33: övrigt). Till exempel önskar en 
socialsekreterare en lagförändring så att familjerättsmål inte handläggs vid domstolar 
alls, inte minst för barnens bästa. Vidare reagerar en annan socialsekreterare över 
känslan att vara amatör inom konfliktlösning eftersom ingen egentlig utbildning krävs 
samtidigt som de sen ska agera proffs utåt. Dessutom framkommer det kritik mot att 
uppfattningen av de rättsliga principerna och termerna inte är förankrade i 
befolkningens uppfattning. Till exempel så har många föräldrar sin egen uppfattning om 
vad delad vårdnad innebär. Detta gör socialarbetarnas jobb mer tungarbetat då parterna 
inte "talar samma språk". En annan socialsekreterare tycker det är viktigt att belysa ett 
glesbyggdsperspektiv. De vill säga de särskilda behov som uppstår på små förvaltningar 
där socialsekreterarna nästan alltid har någon form av relation med de inblandade. 
Slutligen finns det önskningar på att någon borde föra fram den enskildes upplevelser 
och erfarenheter av samarbetssamtal. 
 
 
7.2 Aktuella och framtida insatser 
 
Som ett led i utvecklingen av samarbetssamtal menar författaren Emtestam att 
samarbetssamtal i nätverksform är en framtida metod för samarbetssamtal och att 
samtalsledare bör utbildas i denna form att föra samtal. Detta förekommer inte i någon 
större utsträckning idag men Emtestams idéer får stöd genom mitt enkätresultat där 
utvidgade samarbetssamtal med flera från det sociala kontaktnätet önskas. (Emtestam, 
sid 27 och 65)  
 
Vidare vore det kanske nyttigt att införa program för föräldrar som ligger i skilsmässa. 
Konfliktlösnings- och skilsmässoprogram för familjer, föräldrar och barn har visat sig 
vara effektiva för att lösa konflikter på ett mer långsiktigt och konstruktivt sätt. 1998 
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genomfördes en undersökning riktade sig till ett antal medlare i USA för att se om det 
förekom några program för utbildning av föräldrar vid skilsmässa och i så fall om det 
gett resultat. Hälften av medlarna svarade att de hade sådana utbildningar. Fördelarna 
med detta var att fokus flyttades från föräldrarna och deras inbördes konflikt till barnen 
och ett gemensamt samarbete dem emellan. Vidare kunde medlarna urskilja en bättre 
förmåga hos föräldrarna att kommunicera med varandra vilket medförde en mindre 
tidsåtgång för att lösa konflikten. Genom kunskapsinriktade föreläsningar och rollspel 
ska utbildningarna få föräldrarna att lära sig se och förstå barnens behov vid en 
skilsmässa. Förvånansvärt många föräldrar har ingen kunskap om hur en skilsmässa 
påverkar barnet på kort och lång sikt. Föräldrarna lärde sig dessutom olika tekniker att 
kommunicera med varandra, vilket medlarna såg resultatet av vid lösningen av den 
aktuella konflikten men även på lång sikt. Resultaten visade också att föräldrarna bar på 
mindre ilska samt att de i mindre omfattning använde barnen som vapen emot varandra 
jämfört med föräldrar som inte genomgått utbildningen. Föräldrarna visade också på en 
större vilja att barnet skulle ha tillgång till båda föräldrarna. (MQ 1998 15:3 samt MQ 
1995 12:3) 
 
Öberg önskar en utveckling inom socialtjänsten som borde ha en fortsatt kontakt med 
föräldrarna även efter utredningstiden. Detta för att kunna gå in med stödjande åtgärder 
så länge det finns behov hos föräldrarna. Vidare borde det finnas företrädare för barn 
vid familjetvister som är utbildade med speciella kunskaper, anser Öberg. (Öberg, sid 
280 samt sid 289) 
 
Ett problem idag i det nuvarande systemet vid familjeärenden är att 
handläggningstiderna ofta är alldeles för långa. En genomsnittlig vårdnadsprocess tar ca 
två år. Alf Widmark, arbetsledare inom familjerätten på Värmdö kommun, har föreslagit 
ett djupare samarbete mellan familjerätt och tingsrätt för att minska 
handläggningstiderna. Målet är att minska den totala handläggningstiden från två år till 
sex månader. Detta skulle leda till både mänskliga och samhällsekonomiska vinster. 
(Någon måste sätta ner foten, sid 8 ff och 26 ff) 
 
Vad gäller framtida utveckling av familjemedling och konfliktlösningsmetoder visar 
Annika Rejmer på intressanta resultat från en enkätundersökning som hon gjorde 1996. 
Enkäten skickades ut till 96 domare, 123 advokater och 83 familjerättssekreterare. 
Svaren visade att synen på samarbetssamtal är mycket positiv och att de flesta anser att 
det är genom samarbetssamtal som en hållbar lösning enklast uppnås. Rejmer visade på 
att en klar majoritet, 87 % av familjerättssekreterarna, 78 % av domarna och 67 % av 
advokaterna instämde i påstående att samarbetssamtal bör vara obligatoriska. Tilltron 
till samarbetssamtal gäller i första hand när de inletts på föräldrarnas initiativ. Av 
enkäten framkom det även att begreppet ”barns bästa” är ett mångtydigt begrepp och att 
domarna, advokaterna och familjerättsekreterarna alla hade olika definitioner av vad 
”barns bästa” egentligen var och hur det skulle uppfyllas.  Vidare visade resultatet att 
alla tre kategorierna hade önskemål och idéer hur vårdnadstvister skulle kunna 
handläggas på ett mer effektivt och konstruktivt sätt. Familjerättssekreterarna ansåg att 
vårdnadstvister borde avgöras i en särskild familjedomstol eller familjenämnd inte i en 
domstolsprocess. Förutom detta kunde ytterligare två förslag urskiljas; (Att dela ett 
barn, sid 23 ff och 29 ff) 
 

• Föräldraansvaret ska lyftas fram, dels i förebyggande arbete till exempel genom 
föräldrautbildning och kurser i konflikthantering, dels att föräldrarna själva får 
sluta avtal om vårdnad och umgänge. 
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• Samtalshjälpen till föräldrarna bör utökas och göras mer flexibel och eventuellt 
obligatorisk. 

 
Av advokaternas förslag kunde två alternativ urskiljas: (Att dela ett barn, sid 29 ff) 
 

• Samarbetssamtal bör utökas och intensifieras. De ska pågå i upp till ett år och 
föräldrarna ska få möta olika experter. 

• Handläggningen bör professionaliseras genom att till exempel en familjedomstol 
införs och att nämndemännen byts ut mot experter. 

 
Av domarnas förslag kunde utläsas att de ville att: (Att dela ett barn, sid 29 ff) 
 

• Möjligheten till omprövning och överprövning begränsas och förändringar i 
lagtexten görs för att minska incitamenten att driva konflikten. 

• Metoderna för samarbetssamtal och medling utvecklas och används i större 
omfattning. Ett stort antal domare anser att samtal och medling ska vara 
obligatoriskt och ske före domstolsförfarandet. 

 
Dessa förslag kompletterar varandra och tyder på en insikt i att dagens förfaringssätt vid 
domstol inte är anpassat för familjetvister. Vidare tyder det på ett intresse från dessa 
myndigheters sida att förbättra situationen, vilket är glädjande.  
 
 
7.2 Framtida instanser 
 
Ska familjeproblem av ovan nämnda slag behandlas på ett annorlunda sätt än vad som 
görs idag? Frågar sig Öberg i Pappa – se mig. Han föreslår att en speciell nämnd eller 
ett team bestående av kvalificerade personer som har goda kunskaper i barns och 
familjers funktionssätt, och jurister som är insatta i den familjerättsliga lagstiftningen 
ska sköta familjerättsärenden. En sådan nämnd skulle inte ha som uppgift att värdera de 
olika beskyllningar som framförs av föräldrarna. Nämnden skulle istället i en dialog 
med föräldrarna arbeta sig fram till ett beslut som tar sikte på vad som kan vara det 
bästa för barnet. Vidare skulle föräldrarna genom att ha valt en sådan nämnd som 
instans acceptera dess beslut. Det skulle alltså inte finnas några möjligheter att 
överklaga. (Öberg, sid 290) 
 
Forskarna Anna Singer och Annika Rejmer har utarbetat en teoretisk modell för 
konfliktlösning vid familjetvister – Byrån för barns bästa. Modellen innebär att tvistade 
föräldrar måste vända sig till Byrån för barns bästa, som ska finnas i varje kommun, där 
de ska få varsin mentor. Mentorn ska hjälpa föräldrarna med att bearbeta krisen i 
samband med skilsmässan. Om föräldrarna behöver ytterligare hjälp, till exempel av en 
psykolog, för att kunna komma fram till en lösning ska detta kunna erbjudas. För barnet 
utses en god man som får rätt att ingripa om föräldrarna inte klarar av att ge barnet en 
stabil livsmiljö. Om det ändå, trots både praktisk och psykologisk hjälp, inte kan nås en 
lösning får hela gruppen gripa in och tillsammans utarbeta ett förslag som ska gälla på 
prov en viss tid. Alla beslut ska utvärderas efter utsatt tid och om några 
missförhållanden kvarstår återupptas samtalen. Anna Singer tror att 9 av 10 par skulle 
kunna lära sig samarbete genom det stöd ovanstående förslag skulle ge. (Någon måste 
sätta ner foten, sid 9 och sid 37 ) 
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7.3 Sammanfattning 
 
Alla metoder vi arbetar med i samhället behöver ständigt utvecklas. De dåliga 
metoderna för att bli bra och de bra metoderna för att bli ännu bättre. Både 
samarbetssamtal och medling är idag väl fungerande konfliktlösningsmetoder. 
Utveckling önskas och behövs ändå och kommer alltid att behövas i takt med att 
samhället går framåt.  
 
De båda metoderna är i stora delar likartade men som du har upptäckt skiljer vissa 
viktiga faktorer dem åt. Metoderna kan användas var för sig men samtidigt är det 
vanligt att de kompletterar varandra.  
 
Utifrån Annika Rejmers omfattande enkätundersökning framkommer det att de idag 
verksamma inom familjerättsmål är medvetna om de brister dagens rättssystem har. De 
visar också ett intresse i frågan om barns bästa och har flera förslag som jag ser skulle 
leda till en förbättrad handläggning av familjerättstvister.  
 
Vidare har en rad författare uppmärksammat problemet med dagens handläggning, 
bland annat Öberg, och önskar att utvecklingen går mot en domstolsfri familjeprocess 
eller obligatorisk medling innan domstolsförfarandet vid en skilsmässa. Jag hoppas vi 
kommer att få se förverkligande av dessa förslag i framtiden. 
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8. Avslutande diskussion 
 
 
Först och främst vill jag säga att jag inte har för avsikt att framställa separerade 
föräldrar som någon form av problemmänniskor. Den grupp föräldrar jag skriver om i 
min uppsats är dock dem som hamnat i konflikt med varandra och behöver någon form 
av insats som hjälp. Det är därmed inte sagt att det inte finns lyckliga skilsmässor. I 
vissa fall är ett beslut om skilsmässa ett nyttigt beslut för de inblandade som kan leda 
till en bättre grund för framtida samarbete om det gemensamma barnet. 
 
Vad som framkommit under arbetets gång och som jag även vill lyfta fram här är att 
familjerättsmål inte borde avgöras inom rättsväsendet. Som Öberg uttryckte det; 
domstolen bör ej bestämma över barnets vardag. Att handlägga dessa tvister i domstol 
är inte förenligt med "barnets bästa". Genom enkätundersökningen jag genomförde 
2002, se bilaga 4 eller sid 39, framkommer det önskemål från socialsekreterares håll att 
en lagändring borde komma till stånd så att familjerättsmål inte ska handläggas i 
domstol. Återigen hänvisande till "barnets bästa", ett kriterium i svensk lagstiftning och 
FN:s barnkonvention som vi måste följa. 
 
Genom mitt arbete så har det även kunnat påvisas både mänskliga och ekonomiska 
vinster genom att använda sig av samarbetssamtal, istället för en rättsprocess, vid 
familjetvister. De stora samhällsekonomiska vinsterna kan vara ett motiv för staten att 
på olika sätt stimulera kommuner att ge fler föräldrar tillgång till samarbetssamtal och 
att göra dem effektivare. Detsamma gäller för medling när det skapar ett mindre hotfullt 
förhandlingsklimat och är därför en bättre modell för framtida konfliktlösning. Medling 
leder till en ökad vilja att arbeta för att skapa en, för barnet, så bra och lycklig miljö som 
möjligt.  
 
Vad gäller samarbetssamtal och medling så är de båda metoderna lika i stort. Båda 
främjar kommunikationen mellan föräldrarna samtidigt som de måste ta eget ansvar för 
en uppgörelse. En uppgörelse som de ska leva med en längre tid. Detta leder till att 
överenskommelsen i större utsträckning efterlevs samtidigt som föräldrarna lär sig 
samarbeta. Detta gynnar i slutändan barnen varför jag anser att dessa metoder uppfyller 
kriteriet "barnets bästa"! 
 
Den negativa sidan av samarbetssamtal är dock att om en lösning inte nås så faller 
ärendet på domstolen att lösa. Här finns det behov av utveckling och förändring. En 
utveckling skulle påskyndas med ökade resurser. Vidareutbildning, metodutveckling, 
möjlighet till marknadsföring, samarbete mellan kommunerna, utvidgade 
samarbetssamtal, uppföljningssamtal och kompetenshöjning av personalen efterfrågas 
idag av socialsekreterares håll runt om i landet. Detta borde lagstiftarna ta fasta på, för 
det kan bara förverkligas genom ökade resurser från statens sida. Vidare skulle jag 
personligen vilja se en utveckling emot att socialsekreterare utbildas i medling. Som jag 
sagt tidigare så utesluter inte samarbetssamtal och medling varandra, tvärtom. Medling 
är en konfliktlösningsmetod som skulle passa mycket bra inom familjerätten. Medling 
ger ytterligare verktyg till att lösa en konflikt och att nå en överenskommelse. Tyvärr 
kan dock inte de som arbetar med samarbetssamtal likställas med en medlare när de 
sällan kan vara opartiska och neutrala på grund av organisationen och resursbristen 
inom socialtjänsten.  
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Samarbetssamtalet skulle alltså kunna utvecklas och bli en ännu bättre 
konfliktlösningsmetod än vad den är idag. Jag tycker att i stort sett alla familjetvister 
borde lösas genom medling och samarbetssamtal inom socialtjänsten och i den minsta 
möjliga mån inom domstolsväsendet. De mål som idag passar minst bra för 
samarbetssamtal, mål där våld har förekommit, skulle säkert även de kunna handläggas 
inom socialtjänsten om de fick möjlighet och resurser att utveckla metoder för detta. 
 
Mina sammanfattade kommentarer är att det idag finns flera förslag på förbättringar av 
samarbetssamtalet som konfliktlösningsmetod, se kapitel sju, och det glädjer mig. Nu är 
det bara upp till de beslutande organen att bestämma sig om de vill börja uppfylla 
"barnets bästa" och samtidigt spara resurser genom att flytta familjerättsmålen från de 
mycket tid- och resurskrävande domstolarna till socialtjänsten. Det överskott som 
genereras borde investeras i en upprustning och utveckling av socialtjänsten i enlighet 
med de förslag som socialsekreterarna presenterade genom enkäten. Jag ser inget hinder 
för detta. För hur det än går så är det i alla fall en strävan emot ett samhälle för barnens 
bästa, och det kan inte vara fel. 
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SFS nr: 2001:453                                                 Bilaga 1 
      
Rubrik: Socialtjänstlag (2001:453) 
 
Utfärdad: 2001-06-07 
 
 
 ----------- 
 
 
1 kap. Socialtjänstens mål 
 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas 
 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet. 
 
2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje 
människa under 18 år. 
 
3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga. 
 
 
3 kap. Socialnämndens uppgifter 
 
1 § Till socialnämndens uppgifter hör att 
 
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 
 
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra 
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja 
goda miljöer i kommunen, 
 
- informera om socialtjänsten i kommunen, 
 
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, 
 
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och 
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 
enskilda som behöver det. 
 
2 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga 
på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att 
påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 
kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler 
och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt 



tillgängliga för alla. 
 
Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka 
att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda 
förhållanden för barn och ungdom, äldre och andra grupper som 
har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i 
sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad 
och utbildning. 
 
3 § Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. 
 
För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. 
 
4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa 
om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. 
När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra 
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 
 
5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och 
genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i 
samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och 
andra föreningar. 
 
När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt 
det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja 
med beaktande av dess ålder och mognad. 
 
6 § Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller 
annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo 
hemma och att ha kontakt med andra. 
 
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom 
rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour 
eller annan därmed jämförlig verksamhet. 
 
Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en 
familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller 
hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde 
begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 
år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare 
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får 
kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller 
samtycker till det. 
 
7 § Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka 
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. 
 
Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper 
och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om 
skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. 
 
 
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper - Barn och unga 
 
1 § Socialnämnden skall 
 
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 



förhållanden, 
 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 
utveckling hos barn och ungdom, 
 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och 
ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling, 
 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland 
barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel 
eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, 
 
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de 
behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet, 
 
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda 
behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller 
ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts. 
 
2 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda 
eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem 
inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 
 
Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till 
särskilda omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas 
emot i hemmet. 
 
3 § Kommunen skall sörja för 
 
- att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i 
syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och 
umgänge (samarbetssamtal) samt 
 
- att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 
14 a § andra stycket eller 15 a § andra stycket föräldrabalken. 
 
Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens 
försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan 
erbjudas dem som begär det. 
 
Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i  
samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden 
och familjer. 
 
 
15 kap. Tystnadsplikt 
 
1 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag 
får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta 
om enskildas personliga förhållanden. 
 
2 § Den som är eller har varit verksam inom enskild 
familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en 
enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i 
samband med rådgivningen. 
 
3 § I det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen(1980:100). 



SFS nr: 1949:381                                                 Bilaga 2 
      
Föräldrabalk (1949:381) 
 
Utfärdad: 1949-06-10 
 
 
 
----------- 
 
 
6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 
skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 
Lag (1983:47). 
 
2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, 
om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att 
barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. 
 
Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § 
blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att 
barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, 
utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får 
tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att 
barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare 
svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga 
åtgärder vidtas. 
 
Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden 
finns bestämmelser i 9-15 kap. Lag (1994:1433). 
 
2 a § Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande 
enligt detta kapitel av alla frågor som rör vårdnad, boende och 
umgänge. 
 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas 
avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt 
med båda föräldrarna. Risken för att barnet utsätts för 
övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars 
far illa skall beaktas. Lag (1998:319). 
 
2 b § Vid avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör 
vårdnad, boende och umgänge skall hänsyn tas till barnets vilja 
med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (1998:319). 
 
Vårdnadshavare 
 
3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om 
dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår 
föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den 
tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har 
anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare. 
 



Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet 
även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma 
vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter 
domen på äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, 
skall rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam. 
Lag (1994:1433). 
 
4 § Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill 
föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem 
båda förordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad 
är uppenbart oförenlig med barnets bästa. 
 
Föräldrarna kan få gemensam vårdnad också genom registrering hos 
skattemyndigheten efter anmälan av dem båda 
 
1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en 
faderskapsbekräftelse, eller 
 
2. till skattemyndigheten under förutsättning att förordnande om 
vårdnaden inte har meddelats tidigare och att föräldrarna och barnet 
är svenska medborgare. Lag (1991:487). 
 
5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av 
dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten 
efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden skall 
vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. 
 
Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna  
motsätter sig det. 
 
Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på 
talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskaps- 
skillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet 
åt en av föräldrarna, om gemensam vårdnad är uppenbart 
oförenlig med barnets bästa. Lag (1998:319). 
 
6 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av 
dem, får de avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att 
en av dem skall ha vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, om 
det är skriftligt och socialnämnden godkänner det enligt andra 
stycket. 
 
Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall 
socialnämnden godkänna avtalet, om det inte är uppenbart 
oförenligt med barnets bästa. Innebär avtalet att en av 
föräldrarna skall ha ensam vårdnad, skall nämnden godkänna 
avtalet, om det som har överenskommits är till barnets bästa. 
Lag (1998:319). 
 
6 a § har upphävts genom lag (1998:319). 
 
7 § Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör 
sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt 
brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående 
fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta 
om ändring i vårdnaden. 
 
Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som 
sägs i första stycket en av dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den 
andra föräldern ensam. Brister också den föräldern i omsorgen om barnet på 



det sätt som sägs i första stycket, skall rätten flytta över vårdnaden till 
en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
 
Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i 
fall som avses i första stycket flytta över vårdnaden till den 
andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare. 
 
Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på 
talan av socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om 
äktenskapsskillnad mellan föräldrarna eller i andra mål enligt 
5 §. Lag (1998:319). 
 
8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat 
enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet 
att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över 
till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, 
skall rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade 
vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet. 
 
Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas 
på talan av socialnämnden. Lag (1994:1433). 
 
9 § Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem 
dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda 
föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när 
förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare. 
 
Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den 
föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller 
på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern 
eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare. Lag (1994:1433). 
 
10 § Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare och vill någon av barnets föräldrar 
eller båda få vårdnaden överflyttad till sig, skall rätten 
besluta efter vad som är bäst för barnet. Rätten får inte 
flytta över vårdnaden till föräldrarna gemensamt, om båda 
föräldrarna motsätter sig det. 
 
Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket 
prövas på talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på 
talan av socialnämnden. Lag (1998:319). 
 
10 a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon 
som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. 
Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare. 
 
Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är 
Gifta med varandra eller bor tillsammans under äktenskapsliknande 
förhållanden. 
 
För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte 
särskilda skäl talar mot det. 
 
Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och 
föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till 
vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är 
olämpligt. Lag (1994:1433). 



 
10 b § En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på begäran 
bli entledigad från uppdraget. 
 
Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av 
dem vill att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten 
på talan av en av dem eller båda anförtro vårdnaden åt en av dem 
efter vad som är bäst för barnet. Rätten kan också i mål om 
äktenskapsskillnad mellan vårdnadshavarna utan yrkande förordna om 
vårdnaden enligt vad som nu har sagts, om gemensam vårdnad är 
uppenbart oförenlig med barnets bästa. Lag (1994:1433). 
 
10 c § En särskilt förordnad vårdnadshavare skall entledigas, om 
han eller hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk 
eller försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig 
som vårdnadshavare. 
 
Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och den ena 
entledigas eller dör, skall den andra ensam ha vårdnaden. Om båda 
vårdnadshavarna entledigas eller dör, skall rätten utse en eller två 
andra personer att vara särskilt förordnade vårdnadshavare. 
 
Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas efter 
ansökan av socialnämnden. Lag (1994:1433). 
 
10 d § har upphävts genom lag (1998:319). 
 
Vårdnadens utövande 
 
11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor 
som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall 
därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt 
större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47). 
 
12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, 
men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får 
självt säga upp avtalet och, om barnet har fyllt sexton år, utan nytt 
samtycke avtala om annat arbete av liknande art. 
 
Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar 
verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller 
skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får 
barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke. 
 
Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan 
att ha rätt till det finns bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. Lag 
(1983:47). 
 
13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad 
som sägs i 11 eller 12 § gälla dem tillsammans. 
 
Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller 
annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som 
inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne 
får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets 
framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Lag (1983:47). 
 
14 § Om rätten för barn och vårdnadshavare att få stöd och hjälp hos 
socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453). 
Socialnämnden förmedlar kontakter med andra rådgivande samhällsorgan.  
Lag (2001:456). 



 
Barnets boende 
 
14 a § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får 
rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av 
föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. Avgörande skall 
vara vad som är bäst för barnet. Föräldrarna får avtala om 
barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och 
socialnämnden godkänner det. Avtalet skall godkännas, om det 
som har överenskommits är till barnets bästa. Lag (1998:319). 
 
Umgänge 
 
15 § Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det 
inte bor tillsammans med. 
 
Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets 
behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor 
tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Särskilt 
förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar. 
 
Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av 
umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt 
möjligt tillgodoses. Om barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna och skall umgås med en förälder som det inte bor 
tillsammans med, skall den andra föräldern lämna sådana upplysningar  
om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot  
det. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare  
eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall upplysningar 
enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren. Lag (1998:319). 
 
15 a § Rätten skall besluta om umgänge efter vad som är bäst 
för barnet. Talan om umgänge får föras av en förälder som vill 
umgås med sitt barn. Om umgänge begärs av någon annan, får 
talan föras av socialnämnden. 
 
Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, 
får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet 
inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om det är 
skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet skall 
godkännas, om det som har överenskommits är till barnets bästa. 
Lag (1998:319). 
 
15 b § Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall 
den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds 
av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall 
ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas 
ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. 
 
En dom eller ett avtal om kostnaderna för resor kan jämkas av 
rätten för tiden efter det att talan har väckts, om ändring i 
förhållandena föranleder det. Lag (1998:319). 
 
Förfarandet i mål och ärenden om vårdnad m.m. 
 
16 § Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för 
föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av 
skattemyndigheten i den region där barnet är folkbokfört. Anmälan 
skall göras skriftligen av båda föräldrarna. 
 
Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos valfri 



skattemyndighet eller allmän försäkringskassa. 
 
Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 
Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften 
att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. 
Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten. 
Lag (1998:713). 
 
17 § Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten 
i den ort där barnet har sitt hemvist. Sådana frågor kan tas 
upp även i samband med äktenskapsmål. Om det inte finns någon 
behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt. 
 
Frågor om vårdnad som avses i 4, 5, 7, 8 och 10 §§ samt 10 b § 
andra stycket samt frågor om boende och umgänge handläggs i den 
ordning som är föreskriven för tvistemål. Frågan om fördelning 
av resekostnader enligt 15 b § skall anses som en del av frågan 
om umgänge. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller 
en av dem och är föräldrarna överens i saken, får de väcka 
talan genom gemensam ansökan. 
 
Övriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för 
domstolsärenden. 
 
I mål om vårdnad och boende kan underhållsbidrag för barnet 
yrkas utan stämning. Lag (2000:174). 
 
17 a § Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen 
(2001:453) få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och 
umgänge. 
 
Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om 
ett avtal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra stycket 
eller 15 a § andra stycket skall godkännas. 
 
Vid sin prövning av föräldrarnas avtal skall socialnämnden se 
till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt 
utredda. Utan hinder av sekretess enligt 7 kap. 4 § första 
stycket sekretesslagen (1980:100) är en annan socialnämnd som 
har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för 
frågans bedömning skyldig att lämna sådana upplysningar på 
begäran av den socialnämnd som skall pröva avtalet. 
 
Socialnämndens beslut enligt andra stycket får inte överklagas. 
Lag (2001:456). 
 
17 b § Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall 
ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till 
 
1. skattemyndigheten i den region där barnet är eller senast 
har varit folkbokfört, 
 
2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala 
studiestödsnämnden, 
 
3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. 
socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende 



avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall 
ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till 
den försäkringskassa som modern tillhör. Lag (1999:806). 
 
18 § Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen 
(2001:453) genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i 
frågor om vårdnad, boende och umgänge. 
 
I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt 
socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse 
anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan 
föräldrarna. 
 
Om rätten lämnar uppdrag enligt andra stycket, kan den förklara 
att målet skall vila under en viss tid. Detsamma gäller om 
samarbetssamtal redan har inletts och fortsatta samtal kan 
antas vara till nytta. Om det finns särskilda skäl, kan rätten 
förlänga den utsatta tiden. Lag (2001:456). 
 
19 § Rätten skall se till att frågor om vårdnad, boende och 
umgänge blir tillbörligt utredda. 
 
Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende 
eller umgänge skall socialnämnden ges tillfälle att lämna 
upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan 
vara av betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att 
lämna rätten sådana upplysningar. 
 
Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, 
får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att 
utse någon att verkställa den. Rätten får fastställa riktlinjer 
för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen 
skall vara slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. 
Rätten skall se till att utredningen bedrivs skyndsamt. 
 
Den som verkställer utredning skall, om det inte är olämpligt, 
söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. 
 
Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det 
och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. 
Lag (1998:319). 
 
20 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får 
rätten besluta om vårdnad, boende eller umgänge för tiden till 
dess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som 
har vunnit laga kraft eller föräldrarna har träffat ett avtal 
om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden. Rätten 
skall besluta efter vad som är bäst för barnet. 
 
Innan beslut enligt första stycket meddelas skall motparten få 
tillfälle att yttra sig i frågan. Rätten kan inhämta 
upplysningar från socialnämnden i frågan. Har rätten meddelat 
ett beslut som ännu gäller när målet eller ärendet skall 
avgöras, skall rätten ompröva beslutet. 
 
Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt 
som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som 
helst ändras av rätten. Lag (2000:174). 
 
21 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge kan 
rätten, i samband med att den meddelar dom eller beslut i saken 



och om det finns särskilda skäl, på yrkande av en part 
förelägga motparten vid vite att lämna ifrån sig barnet. Har 
vite förelagts i samband med beslut som avses i 20 § första 
stycket, kan rätten förordna att föreläggandet skall gälla 
omedelbart. 
 
Beslut om föreläggande enligt första stycket får överklagas 
endast i samband med överklagande av domen eller beslutet om 
vårdnad, boende eller umgänge. 
 
Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av länsrätten på 
ansökan av den part som har begärt föreläggandet. 
Lag (1998:319). 
 
22 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge 
gäller i fråga om rättegångskostnader andra och tredje styckena 
i stället för 18 kap. 1-7 §§ rättegångsbalken. 
 
Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. En part kan 
dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes 
rättegångskostnad, om han eller hon har förfarit på ett sådant 
sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken eller om 
det annars finns särskilda skäl. 
 
Skall en part enligt andra stycket helt eller delvis ersätta 
motpartens rättegångskostnad och har partens ställföreträdare, 
ombud eller biträde förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 
kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken och därigenom vållat 
kostnaden helt eller delvis, kan han eller hon förpliktas att 
tillsammans med parten ersätta kostnaden. Rätten kan besluta om 
detta även om någon part inte yrkar det. 
 
Denna paragraf tillämpas också när målet eller ärendet 
handläggs i högre rätt. Lag (1998:319). 
 



                                                                 Bilaga 3 
FN:s konvention om barnets rättigheter  
antagen av FN s generalförsamling den 20 november 1989 
 
Inledning  
Konventionsstaterna,  
 
som anser att, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta nationernas
stadga, erkännandet av den inneboende värdigheten hos alla medlemmar av
människosläktet och av deras lika oförytterliga rättigheter utgör grundvalen för frihet,
rättvisa och fred i världen, som beaktar att Förenta nationernas folk i stadgan på nytt 
bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna och beslutat främja
sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet, som erkänner att 
Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i
de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit
överens om att envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan 
åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan
uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt,
som erinrar om att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna proklamerat att barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp, som är 
övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den
naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och
välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt
ansvar i samhället, som erkänner att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och
harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en
omgivning av lycka, kärlek och förståelse, som anser att barnet till fullo bör 
förberedas för ett självständigt liv i samhället och uppfostras enligt de ideal som
proklamerats i Förenta nationernas stadga, och särskilt i en anda av fred, värdighet,
tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet, som beaktar att behovet att ge barnet 
särskild omvårdnad fastslagits i 1924 års Genèvedeklaration om barnets rättigheter
och i deklarationen om barnets rättigheter, vilken antogs av generalförsamlingen den
20 november 1959, och erkänts i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (särskilt artiklarna 23 och 24), den internationella konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (särskilt artikel 10) samt i stadgar och 
tillämpliga instrument för fackorgan och internationella organisationer som ägnar sig
åt barnens välfärd, som beaktar att, såsom anges i deklarationen om barnets 
rättigheter, "barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt 
skydd och särskild omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före som
efter födseln", som erinrar om bestämmelserna i deklarationen om sociala och
rättsliga principer rörande skydd av och omsorg om barn, särskilt med hänsyn till 
nationell och internationell placering i fosterhem och adoption; Förenta nationernas
minimistandardregler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet (Pekingreglerna)
samt deklarationen om skydd av kvinnor och barn i nödsituationer och vid väpnad
konflikt, som erkänner att det i alla länder i världen finns barn som lever under
exceptionellt svåra förhållanden och att sådana barn kräver särskild uppmärksamhet,  
som tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks traditioner och kulturella värden
när det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling, som erkänner betydelsen av 
internationellt samarbete för att förbättra barns levnadsvillkor i varje land, särskilt i
utvecklingsländerna, har kommit överens om följande: 



 
Artikel 1 
 
I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir
myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 
 
Artikel 2 
 
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 
oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk,
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung,
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.  
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars,
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter 
eller tro. 
 
Artikel 3 
  
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ,
skall barnets bästa komma i främsta rummet.  
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som
har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt
behörig tillsyn. 
 
Artikel 12 
 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 
den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet. 
 
Artikel 16 
 
1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och 
familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin
heder och sitt anseende.  
2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. 
 



Artikel 18 
  
1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 
principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och
utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret
för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta 
rummet.  
2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall
konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de
fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av 
institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn.  
3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till
förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade
till. 
 
Artikel 41 
 
Ingenting i denna konvention skall inverka på bestämmelser som går längre vad gäller
att förverkliga barnets rättigheter och som kan finnas i  
(a) en konventionsstats lagstiftning; eller  
(b) för den staten gällande internationell rätt. 
 
 

 
 
 



                             Bilaga 4 
 
Detta resultat avser 103 stycken besvarade enkäter om samarbetssamtal. 
Enkäten skickades ut i april 2002 till socialkontor i Sveriges 290 
kommuner. Det var tillåtet att sätta flera kryss vid en och samma fråga. 
 
1. Hur ofta förekommer samarbetssamtal vid handläggningen av familjetvister?  
      Alltid (  5  ) Oftast (  74  ) Ibland (  6  ) Sällan (  2 ) Aldrig (  0  ) Antal/år (     )  
      Vet ej (  3  ) 

 
Fråga 1, kommentar:  
• När någon av parterna begär det och den andra samtycker eller om vi lyckas övertala 

någon av parterna att delta. 
 

 
2. Vem handlägger dessa ärenden på myndigheten? Svar:  
• Familjerättssocionomer ( 6 )  
• Familjerättsekreterare ( 51 ) 
• Handläggarna på familjerättssektionen ( 3 ) 
• Familjeterapeuter (  3) 
• Socialsekreterare ( 35 ) 
• Familjebehandlare ( 1 ) 
• Särskild familjerättsgrupp ( 2 )  
• Familjeenhetens behandlingsgrupp ( 2 ) 
• Familjerådgivningen ( 3 ) 
• Barn- och familjeenheten ( 1 ) 
• Vård- och biståndsgruppen ( 1 ) 
• Familjerättsgruppen ( 1 ) 

 
 

3. Vad inriktas samtalen oftast på?  
Umgänge (  93  ) Vårdnad (  48  ) Underhåll (  8  ) Boende (  78  ) Föräldrarnas 
relation (  44  ) Historik (  9  )  Framtiden (  45  ) Annat, se nedan (  6  ) 
 

Fråga 3, kommentar: 
• Pratar med barnen och belyser deras situation. 
• Samtalen fokuseras alltid mot barnen. 
• Vad föräldrarna anses vara viktigt att prata om. 
• Vi försöker arbeta lösningsfokuserat och mycket blir därför riktat på hur föräldrarna 

vill ha det, vad är till nytta för deras barn, barnen ska märka en konkret skillnad av att 
deras föräldrar jobbar med samarbetsavtal. 

• Med hjälp av familjerätten får föräldrarna själva hitta en lösning. 
• Aktuell eller tidigare relation mellan föräldrarna. 
• Samtalen fokuserar på barnens relation. 
• Beror på behovet, går inte att generalisera. 
• Samtalet mellan föräldrarna. 
• Närvaro av kontaktman. 

 



 
4. I vilken mån blir föräldrarna överens?  

Alltid (  1  ) Oftast (  62  ) Ibland (  45  ) Sällan (  1  ) Aldrig (  0  ) Vet ej (  2  )  
 

Fråga 4, kommentar: 
• Oftast: de gör åtminstone någon form av överenskommelse genom samarbetssamtalen.   
• Oftast: 67% 
• Det beror på vad du menar med att komma överens. Så gott som alla kommer en bit på 

väg. En del par har inte förutsättningar att komma fram till ett fullständigt 
samförstånd. Ett schema för umgänge som följs helt strikt kan vara så långt man kan 
komma i många fall. Ett fåtal uppnår en sådan kontakt att de kan ha en helt avspänd 
kontakt med varandra. 

• Överens om något men inte i alla frågor, från båda föräldrarnas sidor. 
 
 

5. I vilken utsträckning består enigheten efter samarbetssamtal där en lösning har 
nåtts?  
Alltid (  0  ) Oftast (  51  ) Ibland (  16  ) Sällan (  0  ) Aldrig (  5  ) Vet ej (  26  )  

 
Fråga 5, kommentar: 
• Ibland: de har i bästa fall funnit en form för hur de kan nå en överenskommelse. 
• Inget svar: vi har inte någon uppföljningsmodell utarbetad men funderar på hur vi ska 

kunna bygga in det i arbetet. Vår kontakt upphör ju när föräldrarna tycker att de har 
nått så långt att de är OK tillsammans. 

• Oftast: till dess förhållandena förändras t ex flytt, nya arbetstider, barns ålder och 
barns egna önskemål mm. 

 
 

5.a Hur dokumenteras överensstämmelserna som eventuellt nås?  
Muntlig överenskommelse ( 66 ) Enkel skriftlig överenskommelse (  61  ) Skriftligt  
juridiskt bindande avtal (   67  ) Vet ej (   4  )  
 

Fråga 5 a, kommentar:  
• Det beror på i första hand om samarbetssamtalen är förordnade av Tingsrätten eller om 

det är frivilligt ifrån parternas sida. 
• Inget svar: olika, men inte många fullföljer med juridiskt bindande avtal. 
• Svarat alla tre alternativ men oftast skriftligt juridiskt bindande avtal. 
• Inget svar: dokumenterar inte alls för det mesta. 
• Olika efter parternas behov. 
• Olika, parterna avgör. 
 
 
5.b Sker uppföljning av avtalens implementering/genomförande? 

Alltid (   3  ) Oftast (  16   ) Ibland (  48   ) Sällan (  22   ) Aldrig (  11   ) Vet ej (  3   )  
 

Fråga 5 b, kommentar:  
• Ibland: enbart på begäran av föräldrarna. 
• Aldrig: har aldrig fått det önskemålet framfört. 

 



 
6. Vilka är de vanligaste orsakerna till att samarbetssamtal inte når någon lösning?  

Umgänge (  15   ) Vårdnad (  7  ) Underhåll (  7  ) Boende (  17  ) Föräldrarnas relation 
(  80  ) Historik (   26  )  Framtiden (  0   ) Annat (  8  )  
 

Fråga 6, kommentar: 
• Svårt att veta. Förmodligen ingen skillnad 
• Annat: personliga problem hos den ene eller hos båda, tex. psykiska problem eller 

missbruk.  
• Föräldrarnas relation: bristande samarbetsförmåga/vilja. 
• Annat: olika samverkande orsaker. 
• Annat: olika orsaker t ex nyligen separation, lättare komma överens om separationen 

är avlägsen. 
• Annat: konflikten mellan föräldrarna, ekonomin. 
• Annat: beror snarare på graden av oenighet än innehållet i tvisten. 
• Någon av föräldrarna drar sig ur. 
• Närvaro av kontaktman. 
• Indirekt ekonomi/ barnbidrag och underhåll. 

 
 

7. Finns skillnader mellan kvinna och man angående synen på samarbetssamtal?  
      Ja (   20  ) Nej (   49  ) Vet ej (  33   )  
 
Fråga 7, kommentar: 
• Enligt min mening handlar det mer om inställningen man har som person än om man 

är man eller kvinna. 
• Kvinnorna mest positiva till en början, männen bli positivt överraskade. 
 
 
8. Hur lång tid håller samtalen på i genomsnitt?  

           1-2 timmar (  98   ) 2-3 timmar (   0  ) 3-4 timmar (  3   ) Mer (  1   ) Vet ej (  0   ) 
 
 
9. Hur många träffar innefattar samarbetssamtalen?  

1 träff (   17  ) 2 träffar (   30  ) 3 träffar (   44  ) Flera träffar (   54  ) Vet ej  (  5   )  
 

Fråga 9, kommentar:  
• Föräldrarna väljer själva från gång till gång om de vill träffas igen. 
• 2 träffar: vi har gjort statistik, i snitt 1.83 samtal/uppdrag. 
• Det varierar. 
• Kan variera oerhört mycket i omfattning och tidslängd. 
• 1-7 träffar i snitt. 
• 1-7 träffar, ibland mer. I genomsnitt 3-4 träffar.  
• Det kan se olika ut efter behoven men i genomsnitt 3 tillfällen. 
 
 
10. Medverkar barnen vid samarbetssamtal?  

Alltid (   1  ) Oftast (  2   ) Ibland (   36  ) Sällan (  50   ) Aldrig (   16  ) Vet ej (  1   )  
 



Fråga 10, kommentar: 
• Aldrig: däremot erbjuds ofta särskilda barnsamtal parallellt med samarbetssamtalen.  
• Ibland: Vid enstaka behov beroende på barnets ålder. 
• Ibland: mer än ibland. 
• Nej, däremot har jag träffat barnen enskilt för att kunna återföra deras inställning till 

föräldrarna, men först efter barnens godkännande vad jag får återföra och inte.  
 
 

11. Hur finner ni att parterna upplever samarbetssamtal?  
Oftast positivt (  72   ) Alltid olika (  18   ) Oftast negativt (  0   ) Vet ej (   12  )  

 
Fråga 11, kommentar: 
• Oftast positivt: mitt personliga svar, bättre än förväntat men olika mellan parterna, 

beror oftast på vem som tagit initiativet och i vilket sammanhang. 
• Oftast positivt: men också olika. 
• Föräldrarna väljer själva att efter varje tillfälle tacka ja till nästa samtal. Tycker de inte 

att de leder nån vart avbryts samtalen. 
 
 

12. Hur många ärenden fortsätter i vårdnadsutredning?  
      ca 25% (   51  ) ca 50% (   4  ) ca 75% (   3  ) Vet ej (  42   ) 
 
Fråga 12, kommentar: 
• Färre än 25% 
• Vi har ingen statistik på det. 
• Mycket mindre än 25% 
• Mindre än 25% 
• Mindre än 25% 
• Färre än 25% 
• Mindre än 25% 
• Mindre än 25% 
• Mindre än 25% 
• Någon enstaka % 
• En mycket liten del. 
• Det är olika, ibland 50% ibland 100% 
• Mindre än 25% 
• Mindre än 10 träffar. 
• Föräldrainitierade samtal registreras inte. 
 
 
13. Hur många ärenden med samarbetssamtal kommer in på frivillig väg? 
      ca 25% (  3   ) ca 50% (   10  ) ca 75% (  77   ) Vet ej (  10   )  

 
Fråga 13, kommentar: 
• Fler än 25% 
• Ca 2/3 av samtalen sker på frivillig väg. 
• Mer än 75% 
• Mycket med än 75% 
• Ca 90% 



• Alla 100% 
• Mer än 90% 
• Mer än 85% 
• Fler än 75% 
• Mer än 75% 
• De flesta kommer in på frivillig väg, ett fåtal kommer in på remiss från tingsrätten. 
• Mer än 90% 
• 93% 
• Mer än 90% 

 
 

14. Hur många ärenden med samarbetssamtal kommer in genom remiss från 
Tingsrätten?  

      ca 25% (  79   ) ca 50% (  6   ) ca 75% (   2  ) Vet ej (   12  )  
 
Fråga 14, kommentar: 
• Mindre än 25% 
• Ca 1/3 är remisser från tingsrätten. 
• Mindre än 25% 
• Mycket mindre än 25% 
• Ca 10% 
• Ca 5% 
• Mindre än 25% 
• Mindre än 10%, på de senaste två åren har vi haft ett ärende. 
• Ca 15% 
• Färre än 25% 
• Mindre än 25% 
• Mindre än 25% 
• Mindre än 5% 
• 7% 
• Knappt 10% 
 
 
15. Kan det konstateras någon skillnad i ärendenas utgång om dessa kommit in på 

frivillig väg eller genom remiss?  
Ja, de frivilliga löses oftare (  74   ) Ja, de genom remiss löses oftare (  7   ) Nej (   8  )      
Vet ej (  17   )       
 

 Fråga 15, kommentar: 
• Bättre förutsättningar när de kommer frivilligt men å andra sidan har föräldrarna större 

press på sig när de gått till domstol. 
• Anmäler föräldrarna själva ett intresse så har ju samtalet en annan förutsättning och 

konflikten i bästa fall inte lika infekterad. 
 
 
16. Finner parterna att det/de informationssamtal som hålls före samarbetssamtalet 

är tillräckligt?  
Ja, alltid (  10  ) Ja, oftast (  46  ) Nej, inte alltid (  10  ) Nej, aldrig (  8  ) Vet ej (  27  )  
 



Fråga 16, kommentar: 
• Vilka informationssamtal? 
• Vi tillämpar inte informationssamtal. 
• Förekommer inte informationssamtal enbart. 
• Jag har inte fått någon indikation på att informationen inte skulle vara tillräcklig, 

däremot kan det övervägas hur mycket information man är mottaglig för och tar in när 
den andra parten sitter i samma rum och det kanske är första gången man försöker 
resonera kring de bekymmer man har, tillsammans med en tredje part närvarande.  

 
 

17. Om nej, vad skulle kunna göras? Svar:  
• Information ges oftast/telefon vid förfrågan. 
• Inget att göra. Handlar mer om att de i sina affekterade tillstånd har svårt att ta in 

annan information än den de vill höra. 
• Utvärdering. 
• Har inga informationssamtal. 
• Erbjuda familjerådslag för att ta hjälp av sitt sociala nätverk. 
• Har inga informationssamtal. 
• Vi tycker att vi har en bra metod för informationssamtalen. Föräldrarna har andra 

förväntningar på att saker ska lösas på en gång, helst igår. Det får vi nog leva med. Vi 
tar upp deras förväntningar i samarbetssamtalen. 

• Vi har inga speciella informationssamtal utan informerar i samband med 
telefonkontakt när föräldrarna beställer tid och i samband med första besök. 

• Fortsätta samtalen. 
• Det är svårt att nå fram med informationen beroende på att föräldrarna är upptagna av 

sin konflikt alt. är i kris. Informationen av vårt mandat, att vi inte tar rollen av 
skiljedomare t ex förstår att vi av våra kundenkäter att flera föräldrar inte förstått och 
därför är missnöjda med utgången. 

• Broschyr eller annan skriftlig kompletterande information. 
• Informera bättre, skapa mer realistiska förväntningar. 
• Skriftlig information, svårt att informera när parten är i konflikt/kris. 
 
 
18. Hur leds samarbetssamtalen?  

            Av en person (   26  ) Av två personer samtidigt (   73  ) Flera (  2  ) Varierar (  27  )  
            Vet ej (  0 )  
 

Fråga 18, kommentar: 
• Oftast en som har huvudansvaret och en som compar. 
• I särskilda fall är vi två personer närvarande. Här finns det endast en tjänst som 

familjerättssekreterare. I ett fåtal ärenden närvarar även arbetsledaren som 
samarbetspartner. 

 
 

19. Är samtalsledaren och informatören samma person?  
Ja, alltid (  45   ) Ja, oftast (   40  ) Sällan (   9  ) Nej, aldrig (   0  ) Vet ej (  2   )  

 
Fråga 19, kommentar: 

 



• Båda informerar och leder samtalet. 
• Vi har inte särskilda informationssamtal. Ges per telefon i samband med anmälan av 

intresse och vid det första samtalet. 
 
 

20. Vilka kvalifikationer fodras hos samtalsledaren(na), vilken utbildning har dessa? 
Socionom (   102  ) Jurist (  2   ) Psykolog (   1  ) Ingen viss examen (  0   )  

      Utan erfarenhet (   0  ) Vet ej (   1  ) Annan (   9   ) 
 

Fråga 20, kommentar: 
• Socialpedagog. 
• För tillfället socionom och en som kan sägas ha likvärdig kompetens grundad på lång 

erfarenhet. 
• Familjeterapiutbildning (systemteoretisk). 
• Familjeterapiutbildning samt en mängd kurser om samarbetsavtal. 
• Kurs i familjerättens juridik och gärna någon vidareutbildning, exempelvis 

familjeterapi eller kurs i socialt arbete. 
• Magisterexamen i socialt arbete t ex. 
• Specialpedagog. 
• Påbyggnad i samarbetssamtalsteknik. 
• Socionom med beteendevetenskaplig utbildning, psykoterapi. 
• Personliga kvalifikationer. 
• Handläggare med utbildning inom familjerätt. 
• Familjeterapeut. 
• Socialpedagog. 

 
 

21. Har de någon vidareutbildning som samtalsledare vid samarbetssamtal?  
Ja, alltid (  30  ) Ja, oftast (   49  ) Sällan (  15   ) Nej, aldrig (  6   ) Vet ej (   3  )  
 

Fråga 21, kommentar: 
• Ja, oftast: Avser kortare kurser. 
• Vi deltar oftast i de kurser som erbjuds. 
• Har gått utbildning i lösningsfokuserande samtal 1 år. 
• Familjerådgivarna har steg 1 kompetens i psykoterapi. 
• Jag har haft tjänsten i drygt ett år och kommer att gå en utbildning i samarbetssamtal 

inom kort. 
• En har familjeterapeut utbildning, vi två familjesekreterare har småkurser b l a 

Tjersland och Guldbrandsen. 
 

 
22. Används externa samarbetsledare?  

           Ja, alltid (  0  ) Ja, oftast (   3  ) Sällan (  39   ) Nej, aldrig (   60  ) Vet ej (   3  ) 
 

 
23. Samarbetar kommuner med varandra vad gäller ”utlåning” av samtalsledare?  

Ja, alltid (  1   ) Ja, oftast (   3  ) Sällan (  41   ) Nej, aldrig (  51   ) Vet ej (   7  )  
 

Fråga 23, kommentar: 



• Nej, aldrig: däremot om föräldrarna bor i olika kommuner. 
• Samarbetar vid samtal när parterna kommer från olika kommuner. 

 
 

24. Finns projekt med utvärdering, utveckling av samarbetssamtal eller annat i 
kommunen?  

      Ja (  23  ) Nej (   77  ) Vet ej (  4   ) 
 
24.a Om projekt finns, vilken typ av projekt? Svar:  
• Inget projekt, men utveckling pågår ständigt. 
• Samverkan mellan socialnämnd och barn- och ungdomsnämnd när det gäller 

verksamhet och personal. 
• Vi håller på att utvärdera inför slutrapport om projektet Rådgivningscentrum som ju 

innefattar mer än bara samarbetssamtalsdelen.  
• Utvärderingsenkät. 
• Håller på att utarbetas. Vi har just färdigställt ett kvalitetsdokument.  
• Inget för närvarande, men ständig utveckling. 
• Vi har vid en period utvärderat vad föräldrar anser om samarbetsavtal och om de 

tycker att de har fått hjälp m.m. Vi har ingen kontinuerlig uppföljning. 
• Just nu arbetar vi i ett projekt med samarbetssamtal där det förekommit våld mellan 

föräldrar. Vi har under 2001 genomfört ett projekt i Socialstyrelsens regi där en 
rapport kommer i april som ska lämnas till regeringen. I mars i år har vi fortsatt med 
ett metodutvecklingsprojekt med utvärdering som kommer att pågå i tre år. 

• Lösningsfokuserad utbildning. 
• Ja, inom ramen för FoU. 
• Beror på hur man definierar projekt men vi har för några år sedan gjort en större 

utvärdering av samarbetssamtalen med hjälp av kommunens utvärderingschef och 
håller nu på att utforma en enklare enkät för regelmässig utvärdering. 

• Nyckeltalsutvärdering mellan 6 stycken nätverkskommuner. 
• Familjerådgivningen gör regelbundna utvärderingar av sin verksamhet. Projekt med 

utåtriktad verksamhet skall börja under året.  
• Inte just för tillfället, men på gång. 
• Intern arbetsgrupp som utvecklar metoder för samarbetssamtal. 
• Kvalitetsprojekt i anknytning till mål- och verksamhetsplan. 
• Utvärderingsfrågor. 
• Brukarundersökning beträffande samarbetssamtal. 
• Har tidigare använt en enkät som skickades ut ca två månader efter det att samtalen 

avslutats. Har varit vilande en tid på grund av stor arbetsbelastning, ny personal som 
varit på utbildning. I datasystemet redovisas uppnått resultat. 

• Vi utvärderar under 2002 samtliga par dels med skriftlig enkät och några med 
intervjuer. 

• FoU-projekt.   
• Finns en utvärdering av samarbetssamtal 1996. 
• Ja, från 1998, alla föräldrar ombads efter sista samtalet fylla i en enkät i vilken de 

beskriver vad som varit bra och vad som kunde varit bättre. 
• Registrering över året hur samarbetssamtal fallit ut, det vill säga om man är överens, 

delvis överens eller ej överens. 
• Samverkan flera kommuner i FoU. 
 



25. Har ni någon specifik modell för samarbetssamtal?  
      Ja (   54  ) Nej (   46  ) Vet ej (  1   )  
 
Fråga 25, kommentar: 
• Ja: Tjersland-metoden 
• Ja: Alltid med fokus på barnens situation. 
• Ja: Systemteoretisk med reflekterande samtal. 
• Flera. 
• Varierar. 
• Vi anpassar metod efter förutsättningarna. 
• Vi försöker med Tjersland. 
• Flera. 

 
 

25.a Avbryts det gemensamma samarbetssamtalet ibland för samtal med parterna 
var för sig? 
      Ja, alltid (   1  ) Ja, oftast (  3   ) Sällan (  73   ) Nej, aldrig (   22  ) Vet ej (  3   )         
 
 
25.b Sker det en eller flera gånger under samtalet? 
       En gång (   33  ) Flera gånger (  3   ) Vet inte (   24  ) 
 
Fråga 25 b, kommentar: 
• Vid något enstaka tillfälle. 
• Man avbryter inte ett samtal för att tala med varje person enskilt. 
• Sällan, men parterna kan erbjudas enskilda samtal senare. 
• Inte under samtalet, enskild  tid i så fall. 
• Inte under samtalet. 
• Det har skett i några ärenden , vid något specifikt tillfälle vid enstaka behov. 
 
      
25.c Används enskilda samtal i ”förhandlingsstadiet” – det vill säga vid utformandet 
av uppgörelsen mellan parterna? 

Ja, alltid (  0   ) Ja, oftast (   7  ) Sällan (  57   ) Nej, aldrig (   29  ) Vet ej (   5  ) 
 

Fråga 25 c, kommentar: 
• Sällan: på telefon. 
• Sällan: om det förekommit våld i relationen. 
 
 
26. Medverkar juridiska ombud vid samarbetssamtal? 
      Ja, alltid (   0  ) Ja, oftast (   1  ) Sällan (  31   ) Nej, aldrig (   71  ) Vet ej (   4  ) 
 
 
26.a Vad tillför i så fall ombuden till samarbetssamtalen? Svar:  
• Enskilt stöd till föräldern samt ett förhandlande. 
• Håller klienten lugn. 
• Kan användas i slutfasen om det är aktuellt med avtal. Tryggt för parterna. 



• Har inte förekommit hos oss, men det skulle diskuteras om frågan kom upp, är det 
samarbetsavtal då? 

• Goda råd till sin klient. 
• Kan ej ge något svar på detta. 
• Oftast inget. 
• Viktigt att få med ombuden på tåget för att de inte ska driva sin egen linje och påverka 

deras klient att riva upp gjorda överenskommelser. 
• Deltar om det är nödvändigt om klienten kräver det och övriga deltagare ger accept. 
• De kan hjälpa sin klient fram till ett realistiskt ställningstagande. 
• Stöd och råd till parterna. 
• Är ombud och kan på ett annat sätt ge råd till sina klienter. 
• Främst personligt stöd till den enskilde. 
• De gånger jag har samarbetat med ombud har vi kunnat fokusera på barnets bästa. 

Föräldrarna litar i hög grad till de ombud de anlitar. 
• Ombud har blivit erbjudna men inte haft möjlighet att medverka. 
• Stöd för någon part. 
• Ingenting. 
• Ibland negativt då de skärper motsättningen istället för att medverka till en jämkning. 
 
 
26.b Hur upplever ni att juridiska ombud ser på samarbetssamtal?  
      Positivt (  59   ) Negativt (  2   ) Vet ej (   31  )  
 
Fråga 26 b, kommentar: 
• De tror oftast inte på det men en del gör det. 
• Kan inte uttala mig generellt, men ibland har jag upplevt att vissa är positiva, andra 

inte beroende på vilken klient de företräder och vad som gagnar deras egen roll i 
ärendet. 

 
 
27. Behövs mer tid och resurser till samarbetssamtal för att de ska fungera på 

önskvärt sätt?  
      Ja (  63   ) Nej (   32  ) Vet ej (   9  )  

 
Fråga 27, kommentar: 
• Vi har ont om resurser men det påverkar inte de enskilda samtalen. 
• Behoven i vår kommun varierar i tid. 
• Skulle vilja ha tillgång till manlig handläggare. 
• Eventuellt med utbildning. 
• Behovet är svårt att tillgodose för familjerådgivningen. Utökning av tjänster pågår för 

närvarande. Stor, ökad efterfrågan av familjerådgivare på senare år. 
• Fungerar bra hos oss, förbättringar kan göras. 
 

 
28. Skulle fler familjetvister lösas med ökade resurser ?  
      Ja (  60   ) Nej (  13   ) Vet ej (   33  ) 
 



Fråga 28, kommentar: 
• Vet ej, det är redan så få som går till huvudförhandling i domstol. Ökade resurser 

skulle nog inte förändra detta men barn skulle få det bättre om samtal kunde erbjudas 
snabbare. Sen är ju en del av familjetvisterna befogade och bör avhandlas i domstol. 

• Ja, möjligen skulle vi få fler att vända sig till oss med ”reklam”. 
• Förhoppningsvis. 
• Inte genom ökade resurser utan att man medvetet lägger resurser på samarbetssamtal, 

för det är genom det samtalet man verkligen kan åstadkomma en förändring som 
gagnar barnen. 

 
 
29. Kan det leda till ekonomiska besparingar för samhället om fler tvister löses 

genom samarbetssamtal?  
      Ja (   98  ) Nej (  0   ) Vet ej (  7   )  
 
Fråga 29, kommentar: 
• Ja: färre tvister, färre barn som skulle fara illa och begå brott eller behöva BUP-

kontakt till exempel.  
• Vet ej: alternativen är ju inte primärt samarbetssamtal eller huvudförhandling i 

domstol. Kommer målet upp i domstol är det ju ett sätt att klarlägga och 
uppmärksamma barns behov. De stora kostnaderna uppstår nog om oeniga föräldrar 
inte över huvudtaget vänder sig någonstans och missar att beakta barns behov vid 
separationer eller efter dessa. 

• Ja: men framförallt en bättre situation för många barn. Många barn lever idag med en 
avsaknad av en förälder eller framförallt, växer upp med två föräldrar som är i konflikt 
med varandra. 

 
30. Skulle samarbetssamtalen behövas utvecklas?  
      Ja (  89   ) Nej (   4  ) Vet ej (   10  )  
 
Fråga 30, kommentar: 
• Framförallt att man kom in tidigt i samband med separationen, eller funderingar på 

separation. Här skulle samtalen kunna utvecklas i riktning mot krishantering, och 
utveckling av kommunikationen mellan föräldrarna. 

• Ja, men då inte primärt som alternativ till domstolsavgöranden. 
• Ja, allt behöver utvecklas hela tiden. 
 
 
31. Om ja, på vilket sätt? Svar:  
• Mer genomgripande metod som hanterar både relation och barnens konsekvenser av 

vuxnas relation. 
• Bättre utarbetade metoder. Mera relationsbehandling typ makarna Öbergs tankar från 

början av 80-talet. Mera utbildning för samtalsledare, inte enbart kortkurser, utan 
något liknade ”steg 1”-utbildningar o.s.v. inom psykiatrin. 

• Nya metoder. 
• Vet ej. 
• Eventuellt varva föräldra- och barnsamtal. Låta barnen komma till tals mer. 
• Mer beprövad, utvärderad metod samt vidareutbildning för samtalsledarna.  
• Genom utvärdering. 



• Man kan säkert utveckla samarbetssamtal så att de blir bättre. 
• Lära oss mera om medling. 
• Hela tiden beroende på samhällsförändringar och familjetyp/kultur etc. 
• Mera utbildningar utifrån utvärderingar och forskning, som resulterat i utarbetade 

modeller. 
• Kan behövas utarbetas och utvecklas som annat socialt arbete. 
• Mera fokusering vid konfliktlösning. 
• Utveckling av samtalsmetoder och kunskaper om medling. 
• Skulle behövas mer information om vilket eget ansvar föräldrarna har för att lösa 

tvisten. Att samarbetssamtal bygger på att DE ska lösa sin tvist. Har ofta orealistiska 
förväntningar på att samtalsledaren ska lösa det åt dem genom att ta deras parti 
eftersom de har rätt. De flesta vill inte samarbeta och komma överens, de söker en 
utomstående med auktoritet som ska tala om för den andre föräldern att de har rätt och 
den andre ska ge sig. 

• Samarbetssamtal behöver ständigt utvecklas. 
• Vi får aldrig tid eller ork för att arbeta fram bättre metoder. Vi plockar lite här och lite 

där. 
• Metodutveckling/differentiering, uppföljning av resultaten över längre tid. 
• Metodutveckling och vidareutbildning. 
• Man kan alltid förfina metoder. Det handlar också om att anpassa metod efter 

situation. Exempelvis när det förekommit våld.  
• Allt behöver ständigt utvecklas/utvärderas man jag tror att vi skulle behöva en 

tydligare men flexibel metod/struktur för samarbetssamtal, sannolikt behöva 
fördjupade kunskaper i konfliktlösning/förhandlingsteknik. 

• Genom att samtalsledarna erhåller adekvat utbildning i konfliktlösning, 
samtalsmetodik, barnsamtal mm. 

• Genom utbildning. 
• Det sker en ständig utveckling. Det som behöver utvecklas är samarbetssamtal där 

våld förekommit i relationen, samarbetssamtal när föräldrarna inte vill träffas, 
samarbetssamtal där en eller båda föräldrarna är invandrare. 

• Genom utbildning av samtalsledare. Utveckling bör kontinuerligt ske av allt arbete. 
• Nyckelpersoner inom offentlig verksamhet och ansedda personer i människors nätverk 

skulle behöva få en ökad kunskap om de juridiska aspekterna på barns situation vid 
skilsmässa. Återupprätta tilltron till regelverken. Många myter florerar idag. 

• Man kan alltid utveckla sin egen förmåga som samtalsledare. 
• Tid och metoder för barns medverkan. 
• Behöver bli bättre på utvärderingar av olika slag. 
• Genom utbildning och handledning. 
• Alltid två vid samtal, uppföljning och utvärdering. 
• Metodutveckling. 
• Mer genomtänkt metodik, tydligare mallar. 
• En grupp som arbetar med frågan. 
• Utbildningsmässigt. 
• Exempelvis genom uppföljning och utvärdering och ökad kunskap om hur man leder 

samarbetssamtal när våld förekommit mellan föräldrarna. 
• Fortbildning. 
• Kompetensutveckling, utvärdering. 
• Något som är bra kan alltid bli bättre. 



• Svårt att upprätthålla kompetens i en liten kommun. 
• Vidareutbildning för samtalsledarna. 
• Alltid. 
• Kontinuerlig kompetensutveckling och metodutveckling är nödvändigt. 
• Utvärdering av hur föräldrarna upplevt samarbetssamtal och om överenskommelsen 

fungerar efter ett antal månader, så som vi gjort tidigare. 
• Genom vidareutbildningar, forskning, mer kunskap hur de enskilda upplever samtalen. 
• Metodutveckling. 
• Utveckling behövs hela tiden. 
• Genom att fråga paren kommer vi att få svar på detta. En sak är hur viktigt det är med 

samtalsledare av båda könen. Viktigt att inte bli så handlingsinriktade. Skall barnen bli 
mer involverade? Från vilken ålder? 

• Tydliggörande av vår roll, utvärdering av vad som varit effektivt, motivationsarbete 
med föräldrar, samverkan med andra som BUP och familjerådgivningen. 

• Ökad konflikthanteringskunskap. 
• Metodutveckling när det finns hot och våld med i bilden, mångkulturella familjer eller 

där ”kulturkrockar” finns med. Utveckling av barnsamtal. 
• Mer tid och utbildning. 
• Att vi som samtalsledare får en mer gedigen  kunskap/utbildning/metod så vi 

förhoppningsvis kan hantera samtalet på ett mer konstruktivt sätt och hjälpa 
föräldrarna framåt i mycket svåra ärenden. 

• En mer medveten samtalsmetod, mer kunskap om familjeekonomi. 
• Att som familjerättssekreterare bli bättre på metoder. 
• Olika metoder jämföras och utvärderas, utbyte av erfarenheter. 
• Förändra inställningen till samtal, betona föräldrarnas ansvar och skyldigheter. Flera 

alternativa metoder. 
• Det behövs en ständig metod- och kunskapsutveckling för att bibehålla hög 

kompetens. 
• Metodik b l a. 
• Utvidgande samarbetssamtal med flera från det sociala nätet. 
• Utvärdering, uppföljning. 

 
 

32. Känner ni till medling?  
      Ja (  74   ) Nej (   19  ) Vet ej (  9   )  
 
 
32.a Skiljer sig samarbetssamtal från medling?  
        Ja (   46  ) Nej (  8   ) Vet ej (   41  ) På vilket sätt?:  
 
Fråga 32 a, kommentar: 
• En mera utvecklad metod i konfliktlösning. 
• Medling praktiseras i en akut situation, t.ex. verkställighet av umgänge.  
• I de länder som inför medlingsförfarandet utgörs detta av den funktion som domstolen 

nu innehar, d.v.s. beslut fattas, men här sker detta genom att föräldrarna genom 
medling är tvingade att komma överens.  

• Om enligt lag som i Norge, tvingande mer för parterna för att försöka enas. 
• Det finns olika former av medling, t ex. den som kyrkan erbjuder.  



• Medlingsarbete hjälper inte föräldrarna se konflikten. Den ser mer vilka möjligheter 
till överenskommelser som finns.  

• Numera har vi nästan aldrig medlingsavtal. Skillnaden mellan sedvanliga 
samarbetsavtal och medling är att man har en annan roll som medlare. Medlaren enligt 
21 kap FB har ju som sin främsta uppgift att försöka förmå den förälder som inte följer 
domstolens beslut att följa domen. Det är möjligt att det kan göras vissa gemensamma 
överenskommelser, men i regel är situationen så laddad att det blir en medling under 
”bilan”. D v s för att undvika vitesföreläggande o s v går man med på att följa domen. 

• Samarbetssamtal och medling verkar ha stora likheter.  
• Medling utgår mer från ett konkret ärende, t ex. en umgängestvist, där medlaren 

konkret går in och försöker hjälpa föräldrarna, också inom ramen för länsrättens 
uppdrag. Medlaren har på så sätt en annan roll än vad vi har. 

• Medling är en typ av samarbetssamtal. I den anglosaxiska värden använder man 
begreppet medling och deras arbetssätt liknar det vi gör idag. Vi har gått utbildning för 
irländska medlare och använder oss av bl a deras metoder. 

• Enligt norsk modell är medling obligatoriskt till skillnad från svenska 
samarbetssamtal. 

• Medling är vanligast vid en tvist mellan två parter. Samarbetssamtal har fokus på 
barnet. 

• Ingår delar av denna metod. 
• Medling är en av flera tekniker som kan användas vid samarbetssamtal. 
• Beror på vilken typ av medling man talat om. Såvitt jag vet så brukar man skilja på 

sak- och relationsmedling. Jag tror att vi ofta pendlar i samarbetssamtalen med sak och 
relation/process vilket kanske är mer renodlat i medlingssammanhang. Om man utgår 
från principen att medling bygger på frivillighet mellan parterna, att de har 
resultatansvaret och äger frågorna, att vi skall vara opartiska/neutrala och behjälpliga i 
processen så skiljer sig inte samarbetssamtal från medling.  

• Ja, medling har mer handfast styrning, inslag av enskilda samtal osv. 
• Ja, medling har syfte gottgörelse, samarbetssamtal har mål överenskommelse. 
• Samarbetssamtalen hålls alltid samtidigt med båda parter. 
• Det finns likheter men samarbetssamtal är ofta inriktade även på föräldrarnas situation 

och med ett mer långsiktigt perspektiv när så behövs för att uppnå överenskommelser. 
• Bestämt uppdrag till medling. 
• Främst genom att vi för fram barnperspektivet, tillvaratar barns intressen, i övrigt finns 

likheter. 
• Som vi ser det är samarbetssamtal en form av medling. 
• Inget brottsoffer i samarbetssamtal. 
• För mig är medling ett steg vidare, då parterna inte alls kommer överens. 
• Mer förhandling än problemlösande samtal. 
• Vid samarbetssamtal mer fokus på föräldrarnas relation. 
• Parterna söker frivilligt. 
• Medling är en teknik som kan användas i samarbetssamtal. 
• Det är obligatoriskt att delta i medling vid skilsmässa. 
• Ja, från den tidigare lagstadgade medlingen. 
• Medling är ett begrepp som används för flera olika former av samtal och kan göras på 

många olika sätt. 
 
 

 



32.b Används medling i samarbetssamtal? 
        Ja (   26  ) Nej (   50  ) Vet ej (   22  )  
 
Fråga 32 b, kommentar: 
• Nej: Svår fråga, de som varit på föreläsningar i medling har ju kunskaper med sig. 
• Ja: Viss typ av medling förekommer, det vill säga att vi försöker hjälpa föräldrarna 

med förlikning. 
• Ibland till vissa delar. 
• Samarbetssamtal är en typ av medling i den meningen att medling klargör positioner, 

komma till gemensamma överenskommelser mm. 
 
 

32.c Har myndigheten utbildning inom medling? 
Ja (  27  ) Nej (  64   ) Vet ej (   12   )  
 

Fråga 32 c, kommentar: 
• Nej: enbart enstaka föreläsningar. 
• Familjerättssekreteraren har deltagit i del av medlingskurs. 
• En person 
• Lite grann, genom norska terapeuter. 
• Ja, en person. 
• Våra familjerättssekreterare har gått olika utbildningar i samarbetssamtal. 

 
33. Övriga kommentarer och upplysningar som du skulle vilja delge oss (skriv 

nedan): 
• Skriftlig information skickas hem till föräldrarna innan informationssamtalet. 
• Ser fram emot en lagförändring att familjerättsmål inte ska genomföras vid allmän 

domstol och välkomnar en förändring inom detta område, inte minst för barnens bästa. 
• Samarbetssamtal enligt SoL 5:3 eller FB 6:18 skall inte dokumenteras. 
• Hela tiden arbetar vi för att utveckla verksamheten. Samtliga familjerättare går på en 

högskoleutbildning på 20 p som är framtagen speciellt för familjerättare.  
• I en liten kommun är specialresurser begränsade, jag har själv endast arbetat med 

samarbetssamtal och familjerätt i mindre än tre månader.  
• Vår kommun har inte haft några ärenden med samarbetssamtal på de sista åren.  
• Det är viktigt att vara flexibel och inte skrämma bort föräldrar som inte passar in i 

gängse samarbetssamtalsmodeller, att vara ödmjuk och se till barnens bästa. 
• Jag kan ibland känna att när man ska arbeta med samarbetssamtal krävs ingen 

utbildning eller kompetens inom dessa frågor, man ska liksom bara klara av dessa 
svåra konfliktfyllda samtal med t ex en tvådagarskurs med Tjersland. Däremot inom 
familjerådgivningen när det söks tjänster är kvalifikationerna att man ska vara 
socionom, psykolog med helst stegtvå-utbildning. Ibland känns det som vi är amatörer 
som ska leka professionella. 

• Vi arbetar med en förhandlingsmodell med inledande informationssamtal, ett samtal i 
syfte att formulera grundproblemen och målet med arbetet. Barnet lyfts fram som en 
egen person. Ett samtal med målet att få fram en gemensam plan för vad samtalen ska 
handla om. Sedan kommer själva arbetsfasen. Max fem samtal. Vid behov brukar 
modellen kompletteras med delar av nätverksmodellen. Ska någon närstående bjudas 
in? Familjekarta? Ekonomin? Eller annat angeläget tema? Överenskommelse eller 
juridiskt avtal upprättas. Uppföljning. Arbetar på att utvärdering kommer igång igen. 



• Det stora kruxet verkar för närvarande vara att de rättsliga principerna runt barn och 
föräldrar inte speglar allmänt utbredda uppfattningar hos befolkningen. Den i lag 
reglerade familjerätten som skulle spegla värderingar och uppfattningar har skenat 
iväg. Berörda föräldrar hittar på egna regler som står i samklang med den egna 
”världsbilden”. Jag hör t ex ofta folk säga ”delad vårdnad” när de menar ”gemensam 
vårdnad” och själva innebörden i termen vårdnad verkar vara obekant för de flesta. 
Om det inte framgått tidigare så är jag starkt kritisk till mycket av det som omger 
detta. 

• Kvinnan är mest positiv före eller i början av samtalen medan mannen blir positiv 
oftare efter ett eller ett par samtal. 

• Medling ej familjerättsligt begrepp. 
• Bra om någon skulle vilja föra fram den enskildes upplevelser och erfarenhet av 

samarbetssamtal. 
• Försök att få med glesbygdsperspektiv. Det vill säga de särskilda behov som uppstår 

på små förvaltningar där man arbetar enligt helhetsprincipen och nästan alltid redan 
har en relation till åtminstone ena föräldern. 

• Vi är en liten kommun med få samtalsledare. 
 
 
 

 
Analys av enkätresultat 

 
Här följer kommentarer, tolkningar och reflektioner av resultatet på enkätundersökningen. 
 
Först och främst så vill jag bara säga att jag är mycket tacksam för den insats alla personer har 
gjort som har besvarat denna enkät, trots den höga arbetsbelastning som råder på 
socialförvaltningarna runt om i Sverige idag.  
 
Tack! 
 
 
Resultatet av undersökningen visade på att samarbetssamtal är en vanlig företeelse i arbetet 
med familjer i konflikt och att det ofta leder till någon form av överenskommelse mellan 
föräldrarna. Resultatet av överenskommelsen är bestående till ca 52 %. 
 
Vid de tillfällen en överenskommelse inte lyckas nås beror det ofta på föräldrarnas inbördes 
relation. Det kan vara allt från en alltför nylig separation till ekonomiska oenigheter som inte 
har kunnat bemästras. 
 
Beträffande utformningen av samarbetssamtal är de vanligast att de leds av två personer 
samtidigt, att träffarna tar ca 1-2 timmar/gång och att man ofta träffas flera gånger, vilket 
varierar utifrån föräldrarnas behov. Det är dock mindre vanligt att barnen involveras. Detta 
verkar dock också variera beroende på behov och barnens ålder, utifrån en viss försiktighet. 
 
Genom enkätsvaren framkom det att en stor del av föräldrarna, 78 %, upplevde resultaten 
positiva. Trots det fortsätter dock ett antal ärenden till domstol efter samarbetssamtal, se fråga 
12. Samarbetssamtal initieras oftast på frivillig väg genom föräldrarna själva men ca 25 % 
kommer genom remiss från domstol. Det kan dock konstateras att de föräldrar som sökt sig på 
frivillig väg når oftare en överenskommelse. 



 
Beträffande samtalsledarna så kan deras utbildning variera men vanligast är att de är utbildade 
till socionomer. De har ofta någon form av vidareutbildning, till exempel kurser inom ämnet 
genom arbetsgivaren eller liknande. Där efterfrågades bland annat ytterligare 
vidareutbildningar för socialsekreterare i samtalsmetoder, barnsamtal, medling, generell 
metodutveckling och metodutveckling vid samarbetssamtal med mångkulturella familjer. 
 
Vad gäller utveckling av samarbetssamtal så har ca 25 % av kommunerna någon form av 
utvecklingsprojekt. Detta resultat är glädjande för även om samarbetssamtal idag redan är 
konstruktiva och funktionella så kan det alltid förbättras ytterligare i metod och utförande. 
Önskvärt vore ju om 100 % av kommunerna hade en sådan strävan och jag hoppas att 
utvecklingstendensen ökar mer och mer i framtiden. Detta är samtidigt en önskan som nästan 
alla av de socialsekreterare som svarat på enkäten instämmer i, se fråga 31. För att detta ska 
kunna vara möjligt kan det vara nödvändigt med ökade resurser. Som svar på frågan om det 
behövs mer tid och resurser för att samarbetssamtal ska fungera på ett önskvärt sätt svarade ca 
60 % av socialsekreterarna ja. Och de konstaterade vidare att fler familjekonflikter skulle 
lösas genom samarbetssamtal med ökade resurser. Vidare konstaterade en nästan enig kår av 
socialsekreterare att ju fler konflikter som löses genom samarbetssamtal, ju större besparing 
för samhället på sikt samt inte helt oviktigt en bättre livssituation för många barn. 
 
Beträffade mina frågor om medling framkommer det att myndigheten sällan tillhandahåller 
någon utbildning i medling men att ca 25 % av socialsekreterarna ändå använder sig av 
metoden vid samarbetssamtal. Resultatet av undersökningen visar dock på att de flesta känner 
till medling och har den uppfattningen att medling till viss del används idag vid 
samarbetssamtal men mer som en utvecklad metod i konfliktlösning. 
 
Slutligen har jag reflekterat över en del kommentarer jag fått på sista frågan i enkäten som jag 
vill lyfta fram. Till exempel önskar en socialsekreterare en lagförändring så att familjerättsmål 
inte ska handläggas vid domstolar, inte minst för barnens bästa. Vidare reagerar en annan 
socialsekreterare över känslan att vara amatör inom konfliktlösning eftersom ingen egentlig 
utbildning krävs samtidigt som de sen ska agera proffs utåt. Vidare framkommer det kritik att 
uppfattningen av de rättsliga principerna och termerna inte är förankrade i befolkningens 
uppfattning. Till exempel så har många föräldrar sin egen uppfattning om vad delad vårdnad 
innebär. Detta gör en socialarbetares jobb mer tungarbetat då parterna inte "talar samma 
språk". En socialsekreterare tycker det är viktigt att belysa ett glesbyggdsperspektiv. De vill 
säga de särskilda behov som uppstår på små förvaltningar där socialsekreterarna nästan alltid 
har någon form av relation med de inblandade. Slutligen finns det önskningar på att någon 
borde föra fram den enskildes upplevelser och erfarenheter av samarbetssamtal. Detta håller 
jag med om, en mycket intressant infallsvinkel av samarbetssamtal och kanske blir det ett eget 
arbete i framtiden. 
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