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Abstract 
The purpose of the study was to increase the understanding of, and extend the knowledge 
about realization of mediations and its consequences on family law divisions and family 
centres. Within this area, organisational, methodical, relational and social preventative aspects 
of mediations were illustrated. This scope was judged to be of major importance, as recent 
studies show that children often suffer psychologically due to parents’ lack of cooperation. 
Mediations are considered as a way of getting parents to agree. To fulfil the purpose, six 
qualitative interviews were conducted, three on each function. A multidimensional tool for 
interpretation was used, containing organization analysis, social constructionist theories, 
system theories with focus on roles, and a cognitive perspective. Several important 
circumstances concerning mediations could be identified, like the importance of flexibility 
and voluntariness, focus on the children, combination of mediations and complimentary 
parental support and also the importance of meeting families on an early stage. The results 
showed that mediations are a preventative way of working with families with children, and 
that family centres are considered to have greater possibilities of designing mediations 
according to the above-mentioned circumstances. Furthermore it was showed that mediations 
are a functional way of recreating the characteristic of the nuclear family triad mother-father-
child.  
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1 Inledning 
Knappt tre fjärdedelar av barnen (0-17 år) i Sverige idag växer upp med båda sina föräldrar. 
Andelen barn som växer upp med separerade föräldrar är således betydande. Forskning visar att 
denna grupp av barn lider av föräldraseparationen om föräldrarna inte kan samarbeta kring 
barnets vardagliga behov. Studier visar även att majoriteten av separerade föräldrar har 
bestående konflikter som försvårar eller omöjliggör samarbetet kring barnen flera år efter 
separationen. I och med detta ökar risken för barnen att utveckla svårigheter som kan komplicera 
livet och leda till omfattande sociala problem (Barnombudsmannens årsrapport, 2004:59). Det 
finns lagstadgat i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]) och i 6 kap. 17a, 18 §§ 
föräldrabalken (1949:381 [FB]) att separerande föräldrar vid behov har rätt till hjälp i form av 
samarbetssamtal. Sedan den 1 mars 1991 är kommunerna skyldiga att erbjuda föräldrar 
kostnadsfria samarbetssamtal. Dessa skall hjälpa föräldrarna att nå enighet kring frågor som rör 
deras barn samt vid behov sluta avtal kring detta. I detta avseende kan lyckade samarbetssamtal 
spela en avgörande roll för barnets välmående och därmed förebygga uppkomsten av sociala 
problem, d.v.s. vara en viktig komponent i ett förebyggande socialt arbete med barn och familjer. 
Det finns ett uttalat syfte att med hjälp av samarbetssamtal förebygga uppkomsten av 
psykosociala problem hos barn med separerade föräldrar. Samarbetssamtal kan därmed 
definieras som en form av förebyggande socialt arbete. Enligt tradition genomförs 
samarbetssamtal på familjerätten. I flera kommuner har samarbetssamtalen dock flyttats från 
familjerätten till andra verksamheter som familjerådgivningen, resurs- och insatsteam m.m. och i 
begränsad omfattning även till den förebyggande socialtjänsten på familjecentraler 
(Socialstyrelsen, 2003:108,110; SoS-rapport 2000:7:9-13,62). Mot bakgrund av ovanstående kan 
det anses viktigt att undersöka och fördjupa den i dagsläget förhållandevis begränsade kunskapen 
om samarbetssamtalens genomförande för att på sikt kunna vidareutveckla detta ytterligare. På 
så sätt är förhoppningen att samarbetssamtalen ännu bättre skall fylla sin funktion och möta 
individernas behov. Då familjecentraler har ett uttalat förebyggande syfte i sin verksamhet 
bedöms det som intressant att undersöka samarbetssamtalens utformning på dessa samt på 
familjerätten. 

2 Problemställning 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen av och fördjupa kunskapen om samarbetssamtalens 
genomförande och betydelse inom ramen för socialt arbete. 

2.2 Forskningsfråga 
Hur kan samarbetssamtal te sig när det genomförs inom familjerätten respektive 
familjecentralen?  

Inom ramen för denna huvudfråga skall följande temata belysas: 

• Organisatoriska aspekter på samarbetssamtal (tema 1). 

• Metodiska aspekter på samarbetssamtal (tema 2). 

• Relationella aspekter på samarbetssamtal (tema 3). 

• Socialt förebyggande aspekter av samarbetssamtal (tema 4). 

2.3 Centrala begrepp 
Samarbetssamtal kan kortfattat definieras som ”Samtal under sakkunnig ledning som syftar till 
att föräldrar ska nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.” (Statistik Socialtjänst 
2006:5:12). 
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Organisatoriska aspekter definieras av författarna i detta sammanhang som hur respektive 
verksamhets organisatoriska inramning av samarbetssamtal ter sig. Under detta tema innefattas 
bl.a. eventuella regler för samtalens inledande och handläggningen av dessa. 

Metodiska aspekter definieras av författarna i detta sammanhang som vilket/vilka grundläggande 
teoretiska perspektiv som ligger till grund för samtalen och hur samtalen genomförs rent konkret, 
d.v.s. vilka metoder som används. Vidare avses frågan om det är både enskilda samtal och 
parsamtal som kommer i fråga samt vilken omfattning kontakterna har. Även barns eventuella 
deltagande i samtalet, frågor kring avtal, uppföljande samtal och neutralitet innefattas under detta 
tema. 

Relationella aspekter definieras av författarna i detta sammanhang som hur de professionella 
(d.v.s. de yrkesverksamma som leder samarbetssamtalen) upplever relationen mellan den/de 
professionella och klienterna (d.v.s. de föräldrar och barn som deltar i samtalen). Detta tema 
innefattas även av hur de professionella upplever att ett frivillig deltagande påverkar denna 
relation. 

Socialt förebyggande aspekter definieras av författarna i detta sammanhang som hur de 
professionella tänker kring samarbetssamtalens socialt förebyggande funktion. Vidare avses hur 
dessa tänker kring förutsättningar (hos respektive verksamhet) som kan gynna den förebyggande 
aspekten i arbetet med samarbetssamtalen. 

Barnets bästa grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), vilken 
behandlar det enskilda barnets rättigheter och ger en universell definition av vilka rättigheter som 
borde gälla för barn i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. 
Barnperspektivet utgår från barnkonventionen där barnens rätt och principen om barnets bästa 
således framgår (Barnombudsmannen; Barnkonventionen [online]). 

2.4 Undersökta verksamheter 
2.4.1 Familjerätten 
Kommunernas ansvar inom familjerättens område regleras i FB och SoL. 

Till detta ansvar hör att 

- utreda och fastställa faderskap  
- verkställa utredningar om vårdnad, boende och umgänge  
- lämna yttrande i ärenden om nationella adoptioner  
- genomföra utredningar om medgivande till internationella adoptioner  
- erbjuda samarbetssamtal samt  
- lämna s.k. snabbupplysningar (Statistik Socialtjänst 2006:5:7). 

Särskilda familjerättsenheter eller specialiserade familjerättssekreterare finns inom socialtjänsten 
i de flesta större kommuner. I mindre kommuner är det vanligt att socialsekreterare samtidigt har 
hand om familjerättsliga frågor och andra uppgifter enligt SoL. Många familjerätter har 
fortfarande hand om samtliga samarbetssamtal, både frivilliga och sådana som sker på remiss 
från domstol, medan andra familjerätter endast har hand om samarbetssamtal i anledning av ett 
domstolsförfarande (förf.anm.). Familjerätten är viktig för de föräldrar som har svårt att utveckla 
nya former för föräldraskap efter en separation och har till syfte att underlätta kommunikation 
och förhandling om föräldraskap utan normativa inslag (Hydén & Hydén, 2002:56; SoS-rapport 
2000:7:12-13; Statistik Socialtjänst 2006:5:7). 
2.4.2 Familjecentralen 
Undersökningar visar att barn som växer upp i socioekonomiskt resurssvaga hem uppvisar en 
sämre fysisk och psykisk hälsa. Utifrån denna verklighet arbetar familjecentralerna för mer 
jämlika livsvillkor i samhället och kan ses som en del av samhällets formella förebyggande stöd 
till barnfamiljer med samverkan och helhetssyn som centrala begrepp (Bak & Gunnarsson, 
2000:7-8,13-16; SOU 2000:91:58-59). 
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Enligt Föreningen För Familjecentralers Främjanden (FFFF) definieras en familjecentral på 
följande sätt: 

En familjecentral bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn. Den är hälsofrämjande, stödjande, 
generell och tidigt förebyggande. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 
förskola och en förebyggande socialtjänst. På en familjecentral arbetar olika yrkesgrupper tillsammans kring 
barnfamiljen...(FFFF [online]; även citerad i Bing, 2005:18). 

Den främsta vinsten med samverkan mellan flera yrkeskategorier kring barn och föräldrar är att 
den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer och skräddarsy 
lösningar för specifika behov. Socialtjänstens klassiska utrednings- och behandlingsinriktade 
arbete hör inte hemma på en familjecentral. Familjecentralens uppgift är att skapa goda 
förutsättningar för föräldraskapet, öka ett barns skyddsfaktorer och i största möjliga mån 
eliminera riskfaktorerna. Frivillighet, delaktighet och empowerment är viktiga ledord för 
familjecentralernas arbete. Familjecentralen arbetar för att stärka familjers egna resurser, men 
har i regel knappa ekonomiska resurser till sitt förfogande samt hotas av nedskärningar (Bing, 
2005:18,22-32,47,86-88; Wikander, 2006:31,35,51-54,57). 

3 Forskningsområdet och kunskapsläget 
För att förstå samarbetssamtalens betydelse och funktion bedöms det av författarna som viktigt 
att inledningsvis kort beskriva hur föräldrar och barn kan reagera vid separationer. Då 
samarbetssamtal är socialt förebyggande bedöms det även som nödvändigt att kortfattat belysa 
det förebyggande sociala arbetet, för att därefter mer ingående beskriva samarbetssamtal.   

3.1 Föräldrar och barn vid separationer 
Sveriges nästan två miljoner barn i åldrarna 0-17 år utgör drygt en femtedel av Sveriges 
befolkning. Varje år splittras 25 000 barnfamiljer i Sverige. Minst en fjärdedel av dagens 
svenskfödda 17-åringar har under sin barndom upplevt en separation mellan föräldrarna. En 
undersökning av Barnombudsmannen visar att de allra flesta barn uppger relationen till sina 
föräldrar som den för dem viktigaste relationen. Enligt Barnkonventionen har ett barn rätt att 
regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, 
utom när detta strider mot barnets bästa. Något som uppmärksammats i forskningen är vikten av 
s.k. sociala resurser eller ”socialt kapital”. I detta ingår bl.a. att ha ett socialt nätverk som utgör 
ett stöd vid problem av olika slag. Att ha en god kontakt med sina föräldrar är en betydande 
resurs för barn. Barn har ett utpräglat behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 
även när dessa har flyttat isär. För att barnet skall kunna ha denna kontakt är en förutsättning att 
föräldrarna kan samarbeta kring barnet. Detta samarbete försvåras eller omöjliggörs om 
föräldrarna inte har klarat upp konflikterna sinsemellan (Barnombudsmannen; Barnkonventionen 
[online]; Barnombudsmannen rapporterar br2005:06:5; Barnombudsmannens årsrapport, 
2004:59,64,70; SOU 2001:55:83-88; Statistiska Centralbyrån. Demografiska rapporter 
2005:2:13). 

Enligt svensk forskning kommer de flesta föräldrar överens om vårdnaden av och umgänget med 
barnen vid en separation utan inblandning av utomstående. Men i en del fall behöver föräldrarna 
hjälp för att nå en samförståndslösning. En separation är en smärtsam upplevelse för alla 
inblandade, inte minst för barnen. Forskningen visar dock att barn klarar av föräldrars separation 
bra i ett långsiktigt perspektiv om föräldrarna kan samarbeta och fungera som föräldrar. Däremot 
kan barn som lever i en konflikt på olika sätt påverkas negativt. Det är viktigt att både barn och 
föräldrar får möjlighet att bearbeta den kris som separationen innebär. Barn som haft möjlighet 
att bearbeta föräldrarnas separation har ett bättre utgångsläge än barn vars föräldrar inte själva 
har tagit ansvar för separationen och dess följder. Under de senaste årtiondena har det alltmer 
uppmärksammats vilka risker barn utsätts för vid en separation mellan föräldrarna. Sambandet 
mellan föräldrars separation och försämrad fysisk och psykisk hälsa för barn och föräldrar är 
påvisad även i internationell forskning. Denna beskriver att en separation mellan föräldrar 
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innebär ett stort ingrepp i barns liv, och att alla barn mer eller mindre tar skada av separationen 
(för vidare läsning se Amato, 2000; Hansagi, Brandt & Andreasson, 2000; Kiernan, 2004). Barn 
försätts i en mycket svår konfliktsituation när föräldrarna inte kan komma överens. Att välja 
mellan mamma eller pappa är en svår lojalitetskonflikt som för barnen är omöjlig att lösa. Ofta är 
fortgående konflikter föräldrarna emellan skälet till att vårdnads- och umgängesfrågor skapar 
tvister långt efter separationen. En ny studie, genomförd av psykologen och forskaren Helena 
Willén, visar att endast i vart tredje fall där föräldrarna har separerat fungerar vardagen bra och 
föräldrarna har en god kontakt med varandra samt delar ansvaret om barnen. En tredjedel av 
familjerna där föräldrarna separerat har dock svåra konflikter kring barnen så långt som fem år 
efter separationen. Studien visar också att många föräldrar behöver stöd i samband med en 
separation och behöver tala om sina känslor med någon utomstående för att kunna gå vidare. Ett 
delat föräldraskap utan osämja kommer inte alltid automatiskt, utan det ligger ett medvetet arbete 
bakom (Bratt, 2005:5; Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004:65-67; Regeringens proposition 
1997/98:7:102). 

3.2 Förebyggande socialt arbete 
Samhällets organiserade insatser för barn som far illa betecknas social barnavård, där 
socialtjänsten har huvudansvaret. Ambitionen för socialtjänsten är att på frivillig väg kunna 
hjälpa barnet och föräldrarna. En ökad satsning på förebyggande arbete och fokus på barns 
sociala nätverk är tydliga tecken på att en betydelsefull metodutveckling ägt rum inom den 
sociala barnavården under de två senaste decennierna. Sedan den nya socialtjänstlagen trädde i 
kraft skall socialtjänstens verksamhet vara mindre präglad av tvång än tidigare och lämna mer 
utrymme för förebyggande arbete. Ny kunskap har visat hur lite som egentligen behövs för att 
vända destruktiva processer i relationen föräldrar-barn om hjälpen sätts in tillräckligt tidigt. 
Denna kunskap har fört med sig att det idag fokuseras mer på att tidigt komma in i en familj som 
är på gång att utveckla problem. Med tidigt menas i detta sammanhang såväl i ett tidigt skede av 
den problematiska utvecklingen som tidigt i ett barns liv. För att kunna motverka och förebygga 
bristfälliga förhållanden mellan omsorgspersoner och barn är det viktigt att ha kunskap om de 
processer som främjar respektive hindrar utvecklingen av ett bra förhållande mellan föräldrar och 
barn. Relationen föräldrar-barn har en avgörande betydelse för barnets fysiska, emotionella, 
intellektuella och sociala utveckling och är ett bra skydd mot både aktuella och framtida 
belastningar. En grundläggande strävan i förebyggande socialt arbete med barn är därför att 
stärka förhållandet mellan föräldrar och barn samt att uppmärksamma de faktorer som påverkar 
detta (Bing, 2005:22-23; Hessle, 2003:17-18; Killén, 2000/2002:12,20,28,42-43; Lundberg, 
2005:40; Molin, 2005:156-157; SOU 2000:91:48). 

3.3 Samarbetssamtal 
3.3.1 Samarbetssamtalets historia 
I början av 1970-talet introducerades samarbetssamtal som en metod för att hjälpa föräldrar att 
lösa vårdnads- och umgängestvister. Samarbetssamtalen var till en början terapeutiska 
familjesamtal där föräldrarna fick hjälp med att bearbeta sin konflikt och på så sätt även lärde sig 
att samarbeta kring barnen. Samtalen har utvecklats till att bli mer strukturerade samtal där 
föräldrarna lär sig att förhandla och träffa överenskommelser kring barnen. I betänkandet 
Barnets rätt (SOU 1987:7) betonas värdet av samförståndslösningar och att samarbetssamtal bör 
anordnas i barnens intresse om föräldrarna samtycker till det. Sedan samarbetssamtalens 
tillkomst har vårdnadsutredningar fått minskad betydelse och samtalen har visat sig ha positiva 
effekter i ett förebyggande arbete för barns uppväxtförhållanden. Ett viktigt inslag i reformen 
1991 om vårdnad m.m. var en ökad satsning på samarbetssamtal. Den utvärdering som 
Vårdnadstvistutredningen sedan har gjort av reformen visar att samarbetssamtal är ett bra 
instrument för att lösa konflikter. Om föräldrarna på ett tidigt stadium får tillfälle att resonera 
kring sina problem under sakkunnig ledning, är utsikterna goda att en överenskommelse kan nås. 
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Idag har samarbetssamtal en viktig samhällelig funktion och behovet av institutionellt stöd till 
föräldrar i konflikt har även uppmärksammats internationellt. Ökad information om 
samarbetssamtal och en förbättrad tillgänglighet kan vara sätt att få fler föräldrar att frivilligt 
söka sig till samtalen. Det bedrivs arbete med att utveckla samarbetssamtalens kvalitet och 
tillgänglighet (Hydén & Hydén, 2002:15,56,60-61; Regeringens proposition 1997/98:7:36-41; 
Regeringens proposition 2005/06:99:34-35; Sjösten, 1999:121-123; Öberg & Öberg, 2004:173). 
3.3.2 Samarbetssamtal till barnets bästa 
När frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs skall barnets bästa vara avgörande. Vid 
bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att 
barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort, hålls 
kvar eller annars far illa. Vidare skall särskild vikt sättas vid barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder 
och mognad (6 kap. 2a § FB). Lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge präglas av en 
strävan efter samförståndslösningar eftersom dessa kan antas vara bäst för barnet samt markerar 
tydligt barnens rättigheter när familjer upplöses. Det läggs även vikt vid att båda föräldrar skall 
ha ett lika stort föräldraansvar även efter separationen, vilket är en klar markering av att barn 
behöver båda sina föräldrar för att må bra. Barn har även behov av att kunna påverka sin 
situation och att kunna utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans. Detta 
förutsätter en flexibilitet och lyhördhet från föräldrarnas sida, en vilja och en förmåga att utifrån 
barnets behov bidra till förändringar i dess situation (Hydén & Hydén, 2002:55; Regeringens 
proposition 1997/98:7:36,46-48; Regeringens proposition 2005/06:99:38-40; SoS-rapport 
2000:7:11,13; Wickström & Komujärvi, 2005:95; Öberg & Öberg, 2004:176). 
3.3.3 Samarbetssamtalets syfte 
Utgångspunkten i FB är att samarbetssamtal bör vara den första åtgärd som vidtas om föräldrar 
inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Dessa samtal bör vara 
kostnadsfria och kan begäras av föräldrarna. Det är numera vanligt att föräldrar, innan de vänder 
sig till domstol, har försökt att komma överens inom ramen för samarbetssamtal på eget initiativ. 
När föräldrarna väl har kontaktat domstolen använder sig även denna i stor utsträckning av 
möjligheten att remittera föräldrarna till att delta i samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 
§ SoL). En förutsättning är då att föräldrarna inte motsätter sig sådana samtal. Målet med 
samarbetssamtal är att föräldrarna skall kunna enas i frågor kring barnen utanför domstol och att 
förmågan att samarbeta som föräldrar skall förbättras. Föräldrarna skall genom samtalen kunna 
nå en rimlig och hållbar överenskommelse om barnen som båda kan respektera. Viktigt att 
samtala om är parterna som föräldrar och barnens situation. Barnen skall alltid vara i fokus i 
samtalen. Ju tidigare samtalen kommer till stånd, desto större är i regel möjligheten för 
föräldrarna att nå en överenskommelse. Detta indikerar samarbetssamtalens preventiva funktion. 
Samarbetssamtal är ett förebyggande sätt att arbeta med både förebyggande och behandlande 
inslag. Samarbetssamtalen kan i en del fall bidra till att framtida konflikter förebyggs, och i 
andra fall är samtalen en hjälp för att lösa problem som redan finns (Ewerlöf, Sverne & Singer, 
2004:68,72; Regeringens proposition 2005/06:99:62-63; Socialstyrelsen, 2003:108,110-111; 
SOU 2005:43:225,227; Sjösten, 1999:123-124). I studien Samarbetssamtal vid vårdnads- och 
umgängestvister dras slutsatsen att ”…samarbetssamtal är en ovärderlig form av förebyggande 
socialt arbete för barn och ungdom…” (Lindstein, 1993:151). 
3.3.4 Samarbetssamtalets genomförande 
Samarbetssamtal bör inledas inom två till tre veckor från det att kontakt med socialnämnden har 
tagits. Samtalen bör vara planerade, målinriktade samt koncentrerade och inte sträcka sig över 
flera månader utan påtagliga framsteg. Samarbetssamtal är således en tidsmässigt kort insats 
innehållande två till tre samtal, och kan leda till en muntlig eller skriftlig överenskommelse eller 
ett juridiskt bindande avtal mellan föräldrarna (6 kap. 6 § FB). Samarbetssamtal som begärs av 
föräldrarna registreras inte. Samtal som sker innan ett domstolsförfarande har inletts har visats ha 
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störst möjlighet att lyckas. I allmänhet genomförs samarbetssamtal av familjerättssekreterare på 
socialtjänstens familjerättsenhet. När kommunerna i början av 1990-talet gavs möjlighet att 
kunna erbjuda familjerådgivning uttalades även att familjerådgivningen borde kunna genomföra 
mer komplicerade samarbetssamtal. I familjerådgivningssamtal ligger fokus på relationen mellan 
parterna, medan fokus i samarbetssamtalen ligger på parterna som föräldrar och på barnens 
situation. Familjerådgivningens kompetens kring parrelationer skulle kunna vara en tillgång även 
vid samarbetssamtal. När familjerådgivningen genomför samarbetssamtal blir det även en tydlig 
åtskillnad mellan samarbetssamtal och eventuella senare vårdnadsutredningar. Samtidigt har 
familjerätten, till skillnad mot familjerådgivningen, mer fokus på barnen än på parrelationen, 
vilket samarbetssamtalen också syftar till. Familjerättssekreterarna har dessutom ofta mer vana 
av och kunskap om rättsliga och ekonomiska frågor kring vårdnad, boende och umgänge (Hydén 
& Hydén, 2002:15; Regeringens proposition 1997/98:7:41-42; Socialstyrelsen, 2003:109-
110,114,119,124-125; SoS-rapport 2000:7:33). 
3.3.5 Metoder för samarbetssamtal 
Det praktiska behovet av expertkunskap för att tillhandahålla hjälp vid separationer har utvecklat 
metodiken för samarbetssamtal. Utifrån olika förutsättningar vad gäller resurser, kompetens och 
erfarenhet används och utvecklas olika metoder. Metoder som används är psykodynamisk 
familjeterapi, systemisk/systemteoretisk och strukturell familjeterapi, förhandlingsorienterande 
och problemlösningsorienterade samtal m.m. Det finns således ingen enhetlig metod för 
samarbetssamtal, det är snarare önskvärt med flexibilitet och anpassning till de enskilda 
föräldrarnas behov. Samtalen är i regel framåtblickande och syftar till att föräldrarna skall se till 
nutid, framtid och barnets bästa. En central uppgift är att hjälpa föräldrarna att utveckla sin 
förmåga att kommunicera och lyssna på varandra samt att fokusera på barnen (Hydén & Hydén, 
2002:15; Socialstyrelsen, 2003:114-116,118-119; Öberg & Öberg, 2006:43-45).  

Enligt artikel 12 i barnkonventionen skall barn ha rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som 
rör det och dess åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. I en mening 
har barnen en huvudroll i samtalen eftersom det är deras framtid det handlar om. Samtidigt har 
de en underordnad roll eftersom föräldraskapet är samtalets fokus och det oftast är föräldrarna 
som samtalar med varandra. Det kan för samtalsledaren vara svårt att inkludera och ge barnen en 
naturlig plats i samtalen. Samtidigt kan barnen ge värdefull information och uppslag till samtal 
med föräldrarna. Det är dock ovanligt att samtal förs med barnen vid samarbetssamtal. Barn har 
emellertid många gånger en klar uppfattning om hur de vill ha sin framtida tillvaro och bör ges 
möjlighet att uttrycka den. Samtal med barnen bör ske någon eller några gånger under den period 
då föräldrarna genomgår samarbetssamtal. Endast om det är olämpligt att barnsamtal sker bör 
övervägas att inte hålla ett sådant. Som regel bör barnet komma med i samtalen när föräldrarna 
väl har börjat samarbeta och kan föra konkreta diskussioner i tvistefrågorna. Metoder för hur 
barnet skall informeras och få möjlighet att komma till tals i samarbetssamtalen bör utvecklas, då 
det faktum att barn endast i begränsad omfattning ges denna möjlighet inte är godtagbart (Hydén 
& Hydén, 2002:59-60; Regeringens proposition 1997/98:7:43; SOU 2005:43:217,229; Öberg & 
Öberg, 2006:57-75). 

Hur samtalen skall gå till rent praktiskt får avgöras i varje enskilt fall. I vissa fall kan det vara en 
fördel om samtalsledaren talar enskilt med föräldrarna var för sig och med barnen ensam. I andra 
fall kan ett gemensamt samtal med föräldrarna och barnen fungera bäst. Ibland kan konflikten 
mellan föräldrarna vara sådan att det är bäst om två samtalsledare deltar, medan det i andra fall är 
bättre med en samtalsledare. Om föräldrarna efter samarbetssamtal kommer fram till en 
överenskommelse bör de erbjudas tid för ett uppföljningssamtal kring hur frågorna om vårdnad, 
boende och umgänge har löst sig (Regeringens proposition 1997/98:7:42; SOU 2005:43:228, 
230-231; Sjösten, 1999:132-133). 
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3.3.6 Samtalsledarens kompetens 
Kompetensen hos samtalsledaren har stor betydelse för samarbetssamtalets utgång. 
Samtalsledaren bör ha kunskap om konflikthantering samt kunskap om att föra samtal med barn 
och tolka dess signaler. Vidare bör samtalsledaren vara lyhörd för att en överenskommelse inte 
alltid är till barnets bästa, utan att det i vissa fall kan vara bättre att frågorna prövas av domstol. 
Annat som måste uppmärksammas är tecken på övergrepp inom familjen, vanvård, tecken på 
tvång till en överenskommelse hos den ena föräldern o.s.v. En viktig förutsättning för 
samarbetssamtalets genomförande är att föräldrarna känner att de kan öppna sig för 
samtalsledaren utan risk för att uppgifterna i framtiden kan vändas emot dem. Mot bakgrund av 
detta kan det vara viktigt att samtalsledaren inte är inblandad i en senare vårdnadsutredning. 
Samarbetssamtal bygger på och förutsätter förhandling, samarbete, förståelse och empati. 
Föräldrarna och samtalsledaren måste förhandla sig fram till en lösning som bygger på båda 
parters ömsesidiga förståelse av varandras perspektiv. Samtalen handlar om parternas egen 
förmåga att förhandla och komma överens samt om deras egna värden, föreställningar och 
uppfattningar. Samtalsledaren fungerar som en förmedlande länk till föräldrarna som själva skall 
komma fram till en lösning. Samtalsledaren bör därvid eftersträva att vara neutral i relation till 
båda föräldrarna. Det kan dock vara svårt att möta föräldrarna helt förutsättningslöst utan att (av 
olika skäl) favorisera någon typ av lösning av konflikten. Det kan handla om vad samtalsledaren 
uppfattar som mest realistiskt eller rättvist. I detta avseende är det viktigt att aldrig yttra sig 
värderande eller nedsättande om andra alternativ (Hydén & Hydén, 2002:95-101; Regeringens 
proposition 1997/98:7:42; Sjösten, 1999:135; SOU 2005:43:230). 
3.3.7 Föräldrars och barns upplevelser av samarbetssamtal och dess betydelse 
Tidigare nämnd studie genomförd av Thomas Lindstein visar att samarbetssamtal kan innebära 
en avblåst strid mellan föräldrarna, med stora förändringar både när det gäller relationer och 
sättet att leva, liksom för deras trygghetskänsla och sinnesfrid. De lite längre samtalsserierna har 
visat sig ha störst betydelse för föräldrarna, med följden att relationen ofta blivit mindre 
konfliktfylld. Samarbetssamtalen kan även hjälpa föräldrarna i sorge- och separationsarbetet och 
öka deras förståelse för varandra. Betydelsen för barnen har visat sig bli mer påtaglig i de lite 
längre samtalsserierna där föräldrarnas konflikter kring barnen oftare klaras upp och deras 
gemensamma omsorg om barnen ökar. Även kortare, avbrutna samarbetssamtal kan dock ha 
betydelse för barnen genom att ändå stabilisera situationen. Det kan innebära en känsla av 
trygghet för barnen att veta att föräldrarna deltar i samarbetssamtal (Lindstein, 1993:149-153). 

En annan studie avseende samarbetssamtal genomförd av Margaretha Hydén 1995-96 visar att av 
de deltagande föräldrar som har träffat en uppgörelse är ca. hälften mycket nöjda med det som 
uppnåtts under samtalen (Hydén & Hydén, 2002:136-137; SoS-rapport 2000:7:53). På frågan 
vad föräldrarna/barnen fått ut av samtalen återkommer fyra synpunkter hos dem som är nöjda 
(SoS-rapport 2000:7:53): 

- det är bra att vi fått tala med varandra under ordnade former. Det hade vi inte klarat på egen hand – då  
   blir vi bara osams  
- det har varit bra att ha någon att tala med som lyssnat på vad man haft att säga  
- det är bra att en överenskommelse kommit till stånd   
- det är bra att få information om sådant som gäller vårdnad, barnets boende, umgänge, bra att få veta  
   hur andra brukar göra och vad lagen säger.  

Föräldrarna menar också att det har varit bra med en tydligt formulerad överenskommelse som 
de kunnat hålla sig till (SoS-rapport 2000:7:58-60). Av dem som är missnöjda återkommer fem 
synpunkter (SoS-rapport 2000:7:54-55): 

- den andre har inte lyssnat  
- man själv har inte orkat lyssna till den andres krav och anklagelser  
- den andre ser bara till sitt eget bästa och inte till barnen  
- samtalen har varit bra, men den andre har inte hållit överenskommelser och inte heller levt upp till   
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  det som utlovades under samtalen  
- samtalsledaren har inte givit tillräckligt med stöd. 

Utifrån detta material dras bl.a. slutsatsen att det är av avgörande betydelse för 
samarbetssamtalens framgång huruvida samtalsledaren lyckas bryta interaktionsmönstret 
anklagare-respondent mellan föräldrarna. Respektive förälder måste uppleva att den andre 
föräldern lyssnar på och bekräftar denne som förälder och individ (SoS-rapport 2000:7:56). 

4 Metod 
Författarnas förförståelse grundas på att båda sedan tidigare har kunskap om familjecentralers 
verksamhet innefattande samarbetssamtal, ena författaren genom fältstudier och andra författaren 
genom praktik. Mot bakgrund av författarnas intresse för förebyggande socialt arbete och deras 
uppfattning om samarbetssamtalens förebyggande och behandlande betydelse för föräldrar och 
barn, har en nyfikenhet väckts för att undersöka det för studien valda ämnesområdet. 

4.1 Forskningsdesign 
För att besvara studiens syfte och forskningsfråga har en kvalitativ metod använts. Den 
kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld. På så sätt kan den kvalitativa mångfalden hos 
ett fenomen fångas. För att kunna samla in så rika och förutsättningslösa beskrivningar som 
möjligt är det viktigt att presentera öppna frågor, visa öppenhet för nya och oväntade fenomen 
samt vara kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser (Kvale, 1996/1997:36,37). Författarna 
förhöll sig till detta genom att medvetandegöra den egna förförståelsen samt konstruera en 
halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor och möjlighet till situationsanpassade 
följdfrågor. 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 
Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position är ett fenomenologiskt och hermeneutiskt inspirerat 
tankesätt. Fenomenologin och hermeneutiken är motsägelsefulla (se kommande avsnitt) och kan 
därmed vara problematiska att kombinera. I denna studie präglades datainsamlingen av ett 
fenomenologiskt tankesätt, medan ett hermeneutiskt tankesätt inspirerade tolkningen. 
4.2.1 Fenomenologi 
Fenomenologin söker förstå de sociala fenomenen och den kvalitativa mångfalden utifrån 
aktörernas egna perspektiv. Den försöker beskriva världen i detalj sådan den upplevs av 
subjekten. Fenomenlogin utgår från att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 
den är. En viktig aspekt av detta är att undersökarens personliga inblandning minimeras (Kvale, 
1996/1997:54; Patton, 1990:407). Med fenomenologin som vetenskapsfilosofisk position 
förväntade sig författarna att erhålla rika beskrivningar och på så sätt ett bra underlag inför 
tolkningen. Vid transkriberingen var författarna noga med att behålla intervjupersonernas 
beskrivningar och inte göra några tolkningar av dessa. Vidare månades om att 
intervjupersonernas uttalanden, så långt det var möjligt, skulle representeras i 
resultatpresentationen för att uppfylla kravet på mångfald. 
4.2.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken studerar tolkning av texter. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en 
giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Forskningsintervjun är ett samtal om den 
mänskliga livsvärlden där den muntliga diskursen förvandlas till texter som skall tolkas. 
Begreppet diskurs har flera olika betydelser och kan innebära allmänna former för språklig 
interaktion eller ha en snäv och specifikt lingvistisk innebörd. Diskurser kan uppfattas som en 
spegling av människors gestaltande av världen och som ett sätt att studera praxisprocessen. De är 
föränderliga, antingen genom mänsklig språklig aktivitet eller genom att de sociala praktikerna 
förändras (Kvale, 1996/1997:49,50,184,204; Öhlund, 1997:24-25).  



 

Hermeneutiken kännetecknas av växlingen mellan del och helhet, varvid delarna analyseras var 
för sig samt i sin helhet i den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. I denna uppsats valdes att 
använda begreppet hermeneutisk cirkel. Denna tolkningsmetod är en process där textens 
sammantagna mening och de enskilda delarnas meningar växelvis tillåts påverka varandra tills en 
enhetlig bild utan inre motsägelser träder fram. Dessutom ökar cirkeln forskarens förståelse för 
en texts innehåll eller en personberättelse som skall tolkas liksom i en spiralrörelse. Denna form 
av tolkning kallas för tilltrons hermeneutik. En kritisk hermeneutik innebär en kritisk tolkning 
som söker en djupare mening bakom texternas ”uppenbara” diskurs. Textens underliggande 
mening skapar betydelse. Uttolkaren intar en kritisk distans i förhållande till vad en person direkt 
säger och ser meningen ligga någon annanstans än i det direkt sagda. Att kombinera dessa båda 
hermeneutiska ansatser leder med stor sannolikhet till olika resultat, vilket har medfört att det 
finns delade meningar kring en sådan kombination. Det betraktas i allmänhet som svårt att 
kombinera en tilltrons hermeneutik med en kritisk hermeneutik. Mot bakgrund av den ständigt 
föränderliga verkligheten kan det dock betraktas som givande att låta dessa olika interpretationer 
av verkligheten mötas för att nå en vidgad förståelse (Josselson, 2004:13-14,20-24; Kvale, 
1996/1997:49,50,184,204; Olsson & Sörensen, 2001:100-103). Tolkningen av undersökningens 
resultat inspirerades av den hermeneutiska metoden med fokus på den hermeneutiska cirkeln. 
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Figur 1 - Hermeneutisk cirkel 

Till stor del präglades tolkningen av tilltrons hermeneutik, medan delar av de narrativa 
berättelser som framkommit på främst familjecentralen inspirerades av en kritisk hermeneutik. 
Författarna gjorde inte anspråk på att kombinera dessa ansatser fullt ut, snarare alternerades 
dessa för att nå en djupare förståelse. 

4.3 Urval och datainsamling 
I uppsatsen användes två olika former av datainsamling, dels litteraturstudier för att få en 
uppfattning om och kunna beskriva tidigare forskning, dels kvalitativa intervjuer. 
4.3.1 Litteraturstudier 
En litteratursökning genomfördes i syfte att ringa in forskningsfältet kring samarbetssamtal, 
socialt förebyggande arbete och undersökningar kring separationers påverkan på barn. 
Sökningen gjordes i Stockholms universitetsbiblioteks katalog, Kungliga bibliotekets katalog 
Regina, Stockholms stadsbiblioteks katalog och LIBRIS. Vid sökning i databaserna användes 
nyckelorden ”samarbetssamtal”, ”vårdnadstvist”, ”förebyggande socialt arbete” och 
”familjerätten”, vilka trunkerades (*) och söktes på var för sig och delvis i kombination med 
varandra. Dessa ord bedömdes ha störst relevans för uppsatsens syfte. Sökningen gav mellan 0 
och 63 träffar och kunde gås igenom i sin helhet. Vidare konsulterades handledaren Thomas 
Öhlund, metodkursansvarig Sam Larsson samt FFFF:s ordförande Bella Kronman för ytterligare 
litteraturtips. Vid intervjutillfällena erhölls vidare litteraturtips av intervjupersonerna kring 
separationer (delvis internationell forskning) och samarbetssamtal. Litteraturens referenslistor 
studerades i syfte att identifiera ytterligare relevant litteratur kring området. Vid urvalet av 
litteratur bedömdes materialets relevans utifrån titel, abstract, innehållsförteckning och/eller 
sakregister, samt ur en tidsaspekt där nyare forskning prioriterades. Vid litteraturstudierna kunde 

9 



 

10 

ett antal återkommande författarnamn och arbeten skiljas ut, vilka därmed bedömdes som de 
mest relevanta verken för att illustrera forskningsläget. Viss prioritet gavs åt förarbeten kring 
samarbetssamtal samt vårdnad, boende och umgänge. Utifrån den funna litteraturen bedöms 
forskningsläget kring samarbetssamtals genomförande som förhållandevis outforskat. 
4.3.2 Urval av intervjupersoner 
För att besvara studiens syfte intervjuades enbart professionella. Avsikten var att genomföra sex 
intervjuer sammanlagt. Tre intervjuer skedde med familjerättssekreterare på två familjerätter och 
tre intervjuer med föräldrarådgivare på en familjecentral. Urvalet av familjerättsekreterare 
gjordes delvis slumpmässigt. Mail med förfrågan om intresse att delta i undersökningen 
skickades till flera olika familjerätter där samarbetssamtal är en del av verksamheten. Det var 
inte möjligt att välja endast en familjerätt då responsen på förfrågan om deltagande var 
förhållandevis begränsad. De tre familjerättssekreterare som intervjuades var de enda som var 
intresserade av och hade möjlighet att delta i undersökningen. Då författarna inte gör anspråk på 
att göra en jämförande studie ”i egentlig mening” torde det dock inte innebära någon nackdel att 
intervjuer genomförts på två olika familjerätter. Urvalet av föräldrarådgivare skedde genom att 
kontakt togs med den familjecentral där en av författarna praktiserat. Då dessa var intresserade 
av att delta i studien valdes att genomföra intervjuerna på denna familjecentral. I dagsläget är det 
få familjecentraler som har hand om samarbetssamtal, varför det troligen hade varit svårt att 
välja andra intervjupersoner. 
4.3.3 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna tog vardera ca. en timme och genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats 
i deras arbetsrum eller i ett besöksrum. Båda författarna närvarade under samtliga intervjuer, 
varvid det alltid var en som huvudsakligen höll i intervjun. Två ljudupptagningar av varje 
intervju gjordes. En halvstrukturerad, temainriktad intervjuguide, indelad efter uppsatsens fyra 
temata, användes vid genomförandet av intervjuerna (se appendix, bilaga 1 och 2). Under varje 
tema fanns öppna huvudfrågor och förslag på möjliga uppföljningsfrågor. Även sonderande 
frågor (Kvale, 1996/1997:124) användes för att ringa in för syftet relevanta ämnen. Dessutom 
försökte författarna så långt som möjligt under intervjun klargöra att de förstått 
intervjupersonerna rätt. Ledande frågor undveks så långt som möjligt. På de fyra olika temata 
erhölls mer eller mindre fylliga svar, vilket speglas i resultatpresentation och tolkning. Vid 
intervjuerna på främst familjecentralen övergick djupintervjuerna till att delvis bli narrativa 
berättelser. Då intervjupersonernas svar övergick från att enbart besvara frågan till att bli mycket 
utförliga och mer illustrativa berättelser bedömdes dessa som narrativa. 

4.4 Dataanalys 
Genom transkribering struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för en närmare 
analys. Detta ger överblick och är i sig början till en analys (Kvale, 1996/1997:155). I direkt 
anslutning till intervjuerna gjordes en transkribering av det inspelade materialet där tal kodades 
till skrift. Allt som intervjupersonerna hade sagt återgavs. Pauser, betoningar och emotionella 
uttryck angavs dock inte då detta inte ansågs relevant. Författarna transkriberade tre intervjuer 
var, därefter bearbetades transkriberingen av den andra författaren som lyssnade på 
bandinspelningen och läste igenom utskriften. En justering av samtliga transkriberingar gjordes 
sedan i samarbete. För att säkerställa att författarna hade uppfattat intervjupersonernas utsagor 
rätt, delgavs transkriberingen intervjupersonerna. Två intervjupersoner från vardera verksamhet 
återkom med några synpunkter, varefter vissa justeringar gjordes. 

Den tolkningsstrategi som användes för att bearbeta texten efter transkribering var 
meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering samt meningstolkning. 
Meningsbärande enheter återfanns genom att långa meningar koncentrerades och minimerades 
till minsta möjliga antal ord, utan att innebörden gick förlorad. Därefter sammanfördes 
meningskoncentreringarna till meningskategorier för att göra texten mer överskådlig inför 
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tolkningen. Där en narrativ strukturering användes organiserades texten tidsligt och socialt. Då 
narrativa berättelser hade framkommit försökte dessas strukturer och intriger att utvecklas i 
tolkningen. Vidare reducerades intervjutexten genom att vissa berättelser valdes ut. Vid 
meningstolkningen lyftes meningsbärande enheter av betydelse för undersökningens syfte ur 
materialet och sorterades in under uppsatsens fyra temata (Kvale, 1996/1997:174-184; Olsson & 
Sörensen, 2001:99). Utifrån givna ramar för uppsatsen var det nödvändigt att i viss utsträckning 
korta ned resultatet, varvid hänsyn togs till dess relevans i förhållande till syftet och 
forskningsfrågan. Ansatsen var att tolka texten utifrån syftet och forskningsfrågan, utifrån och 
via en fenomenologisk och hermeneutiskt inspirerad vetenskapsfilosofi samt mot bakgrund av 
tidigare forskning och de teoretiska perspektiven. Intervjupersonerna tog även del av tolkningen 
av resultatet. Två intervjupersoner från vardera verksamhet återkom och bekräftade tolkningen. 

4.5 Triangulering 
Triangulering är ett sätt att pröva hållbarheten inom kvalitativa resultat för att på så sätt höja 
kvaliteten och trovärdigheten i de slutsatser som redovisas. Det kan vara fördelaktigt att använda 
olika trianguleringsstrategier för att möjliggöra en mångdimensionell och nyanserad beskrivning 
(Larsson, 2005:34; Larsson, 2005:111; Lilja & Larsson, 2005:330). 

Triangulering av vetenskapsfilosofiska perspektiv syftar till att kombinera olika 
vetenskapsfilosofiska positioner vid forskning om ett visst studerat område (Larsson, 2005:109). 
Triangulering av vetenskapsfilosofiska perspektiv, d.v.s. fenomenologin och hermeneutiken, 
valdes då detta bedömdes bäst motsvara uppsatsens syfte. 

Teoritriangulering, d.v.s. att använda flera olika teorier vid analysen, kan vara ett sätt att få en 
mer mångsidig bild av fenomenet. En teoretisk triangulering kan ge viktig vägledning för vilka 
dimensioner som kan vara relevanta att fokusera på vid datainsamling. Att kombinera olika 
teoretiska perspektiv i en multidimensionell tolkning kan bidra till att analysen blir mer flexibel 
och reflexiv (Larsson, 2005:112; Lilja & Larsson, 2005:330). I denna uppsats användes en 
teoritriangulering vid dataanalysen, d.v.s. en multidimensionell tolkning gjordes där både 
individ- och strukturfokuserade perspektiv kombinerades. 

Undersökartriangulering syftar till användning av flera undersökare vid datainsamling och 
analys. Detta kan öka säkerheten i de resultatbilder som redovisas eftersom olika undersökare 
kan pröva varandras tolkningar (Larsson, 2005:109,112). Undersökartriangulering användes vid 
datainsamling, databearbetning och tolkning. Detta genom att båda författarna närvarade vid 
samtliga intervjuer samt genomförde transkriberingen av dessa var för sig. Tolkningen gjordes 
gemensamt, varvid författarna prövade varandras tolkningar mot varandra för att på så sätt 
komma fram till de mest hållbara tolkningarna. En form av undersökartriangulering som också 
användes är s.k. ”member checks”. För att säkerställa att författarna hade uppfattat och tolkat 
intervjupersonerna rätt, delgavs transkriberingen och tolkningen av resultatet intervjupersonerna. 
I de fall då intervjupersonerna inte återkom med synpunkter på resultat och analys (en 
intervjuperson från vardera verksamhet) tolkades detta som ett godkännande. Denna tolkning 
gjordes i förväg tydlig för intervjupersonerna. 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Frågor om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet har ingående diskuterats inom den 
kvalitativa forskningen och vissa svårigheter i detta avseende har framhållits (Kvale, 
1996/1997:207; Larsson, 2005:115). 
4.6.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en undersökning handlar om resultatens tillförlitlighet samt resultatens konsistens 
och inre logik. Reliabilitetsfrågan hänför sig således till forskarens förutsättningar, t.ex. kunskap 
och livserfarenhet. Det centrala är att forskaren ser var gränserna för den egna upplevelsevärlden 
går och var den undersökta människans upplevelsevärld står att finna. Inom den fenomenologiskt 
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orienterade forskningstraditionen hävdas att vägen till en annan människas subjektiva värld är att 
som forskare själv ställa sig så öppen som möjligt till de utsagor informanterna ger. Litteraturen 
beskriver olika strategier som kan öka graden av reliabilitet, t.ex. olika former av triangulering 
och att pröva konsistensen i intervjupersonernas svar genom att fråga flera liknande frågor som 
fokuserar på samma tema (Larsson, 2005:115-117; Ruth, 1991:283-284).  

Genom att i förväg tillägna sig omfattande kunskap om ämnet höjdes författarnas förutsättningar 
för att nå en god reliabilitet från en hermeneutisk synvinkel. Mot bakgrund av den teoretiska 
kunskapen var det möjligt att formulera relevanta intervjufrågor samt följa upp dessa under 
intervjun. Dessutom medförde denna kunskap en möjlighet att bedöma resultatens tillförlitlighet 
och inre logik. En annan strategi för att öka undersökningens reliabilitet var att använda 
undersökar- och teoritriangulering. På så sätt prövades resultaten av båda författarna samt 
tolkades utifrån ett flertal teorier, vilket innebar att resultatens hållbarhet och inre logik 
granskades. Den förvärvade kunskapen om ämnet kan utifrån en fenomenologisk synvinkel ha 
inneburit en begränsning för reliabiliteten, då det är svårt att avgöra om författarna lyckades inta 
en öppen hållning och bortse från sin förförståelse under studiens gång. En eventuellt bristande 
intervjuförmåga kan ha inneburit att författarna inte prövade konsistensen i intervjupersonernas 
utsagor i tillräcklig utsträckning, vilket också kan ha påverkat reliabiliteten negativt. Även p.g.a. 
förförståelsen kan det eventuellt ha missats att klargöra eller verifiera utsagor under intervjun då 
författarna trott sig förstå det outtalade. Även det faktum att författarna saknar större erfarenhet 
av att använda teoretiska tolkningsverktyg på ett insamlat material kan ha minskat reliabiliteten. 
4.6.2 Validitet 
Validiteten hänför sig till den utsträckning i vilken en metod undersöker det den är avsedd att 
undersöka, d.v.s. om observationerna verkligen speglar de fenomen eller variabler som är 
intressanta för studien. I kvalitativ forskning hänger således validiteten bl.a. samman med 
relevansen i data och den mening de innehåller. Denna definition av validitet innebär att 
kvalitativ forskning i princip kan leda till valid vetenskaplig kunskap. En undersöknings validitet 
påverkas bl.a. av hur syfte och frågeställningar operationaliserats till intervjufrågor och befästs 
ytterligare om flera olika datakällor pekar mot en och samma tolkning och utesluter andra. Av 
betydelse för validiteten är även forskarens förmåga att anlägga en kritisk syn vid analysen. På så 
sätt är en undersöknings validitet i hög grad kopplad till undersökarens hantverksskicklighet. 
Även validiteten kan höjas genom olika former av triangulering. Vid kvalitativa intensivstudier 
med små urval är det i första hand en hög intern validitet som eftersträvas. Detta innebär att det 
görs en detaljerad och intensiv undersökning av ett fåtal fall som beskrivs mycket noga i vissa 
studerade dimensioner. Intern validitet syftar till i vilken grad förklaringar har stöd i data (Kvale, 
1996/1997:214-218; Larsson, 2005:116,117; Ruth, 1991:285-288). 

I studien lades stor vikt vid att uppsatsens syfte och forskningsfråga skulle styra 
informationsinsamlandet för att på så sätt höja undersökningens validitet. Intervjupersonerna gav 
detaljrika och fylliga beskrivningar kring ämnet. De intervjuer som genomfördes på 
familjecentralen övergick i stor utsträckning till narrativa berättelser. En hög intern validitet kan 
därmed anses vara uppnådd. Uppsatsens forskningsfråga blev genom detta besvarad, varför 
författarna anser att det som skulle undersökas är det som har blivit föremål för undersökningen. 
Även detta höjer undersökningens validitet. Undersökar- och teoritriangulering befrämjade 
möjligheten att inta en kritisk hållning till materialet, då flera olika infallsvinklar framkommit 
och tagits ställning till. Genom användandet av förhållandevis många och långa citat framträder 
intervjupersonernas mening och läsaren får tillgång till materialet som tolkningen grundar sig på. 
En faktor som dock kan ha sänkt validiteten är att intervjupersonernas utsagor av utrymmesskäl 
delvis behövde sammanfattas, varvid det finns risk för att författarna omedvetet lade in 
tolkningar i materialet. Vidare kan validiteten ha påverkats negativt av författarnas bristande 
erfarenhet av kvalitativa studier och intervjuteknik. Den eventuellt bristande 
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hantverksskickligheten kan ha påverkat både insamlandet av materialet samt bearbetningen och 
tolkningen av detta. 
4.6.3 Generaliserbarhet 
En fråga som ständigt ställs i intervjuundersökningar är om resultaten är generaliserbara. Den 
form av generaliserbarhet som bedöms som relevant för denna studie är naturalistisk 
generaliserbarhet. Med detta avses kunskap som kan verbaliseras och därmed övergå från tyst 
kunskap till en mer explicit formulerad påståendekunskap. Den vilar därmed på personlig 
erfarenhet och utvecklas som en funktion av denna (Kvale, 1996/1997:210). Den kunskap som 
författarna erhöll om samarbetssamtal utvecklades från antaganden grundande på förförståelsen 
till systematiskt välformulerad och välgrundad kunskap. På så sätt uppnåddes en god 
naturalistisk generaliserbarhet. 

4.7 Etiska principer 
Innan intervjutillfällena tillställdes intervjupersonerna ett brev (se appendix, bilaga 3), avsett att i 
förväg ge dessa viss information kring intervjun samt erhålla ett informerat samtycke från dessa. 
Av brevet framgick undersökningens syfte och forskningsfråga. Det informerade samtycket gav 
intervjupersonerna möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan i undersökningen. 
Dessutom gav detta samtycke författarna möjlighet att återkomma med kompletterande frågor 
vid behov. Intervjupersonernas konfidentialitet skyddades på så sätt att namn på personer och 
stadsdelar ej framgår i uppsatsen samt att dokumentationen och ljudupptagningen av intervjuerna 
kommer att förstöras efter uppsatsens godkännande. Författarna delgav intervjupersonerna att 
citat från intervjuerna kommer att användas i uppsatsen och att denna kommer att läsas av 
studenter och lärare på Socialhögskolan samt finnas tillgänglig på Internet (Kvale, 
1996/1997:104-116). 

4.8 Studiens avgränsningar 
I denna uppsats valdes medvetet bort att behandla samarbetssamtal i fall där det har förekommit 
våld i parrelationen. Detta främst mot bakgrund av att samarbetssamtal sällan bedöms som ett 
lämpligt tillvägagångssätt i sådana fall. Även utrymmesskäl motiverade denna avgränsning. I 
uppsatsen fokuseras främst på svensk forskning kring ämnet. Internationell forskning valdes till 
stor del bort, då avsikten med uppsatsen är att ge en djupgående beskrivning av svenska 
förhållanden vad avser samarbetssamtal och dess genomförande och betydelse. Där det 
bedömdes som lämpligt finns hänvisning till internationell forskning för vidare läsning. En 
annan avgränsning är att uppsatsen fokuserar på ett professionellt perspektiv. Detta är värt att 
nämna med tanke på att samarbetssamtal är till för barnets bästa, varför föräldrars och barns 
upplevelser av samtalen hade varit intressanta att lyfta fram. 

4.9 Fördelar och begränsningar med vald metod 
Fördelar med den valda metoden är att de kvalitativa intervjuerna gav ett fylligt material i form 
av detaljrika berättelser. På så sätt kom författarna förhoppningsvis nära intervjupersonernas 
livsvärld. Dessa berättelser gav möjlighet till att i enlighet med studiens syfte öka och fördjupa 
kunskapen om ämnet. Till skillnad från tidigare forskningslitteratur, som i huvudsak ger en 
övergripande beskrivning av samarbetssamtal, fångade denna undersökning det konkreta 
genomförandet på två olika verksamheter och tankar kring detta. 

En nackdel med vald metod kan vara att en av författarna är bekant med intervjupersonerna på 
familjecentralen. Denna avsaknad av distans försökte mildras genom att den andra författaren i 
huvudsak var den som höll i dessa intervjuer. Samtidigt kan detta även ha påverkat intervjuerna 
positivt på så sätt att närheten mellan intervjupersonerna och författarna medförde att 
intervjupersonerna var angelägna om att ge författarna utförlig information kring ämnet. I denna 
studie valdes att enbart undersöka de professionellas perspektiv på samarbetssamtal p.g.a. ovan 
anförda skäl. Denna avgränsning medför även en begränsning av studien. 
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5 Teoretiska perspektiv 
Socialt arbete försöker förstå det dynamiska samspelet mellan individuella och strukturella 
dimensioner. Detta innebär att det sociala arbetet påverkas av olika psykologiska, sociala och 
kulturella processer, det är i sig mångdimensionellt. Mot bakgrund av detta krävs en integration 
av olika teoretiska och metodologiska strategier, d.v.s. ett multidimensionellt perspektiv, för att 
få en mer detaljerad och giltig förståelse av den komplexa verkligheten. En kombination av både 
psykologiska och mer strukturella tolkningsverktyg blir i detta sammanhang relevant (Larsson, 
2005:26-27). Mot bakgrund av studiens syfte valdes en organisationsanalys, ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, ett systemteoriskt perspektiv med rollfokus samt ett kognitivt 
perspektiv för att tolka resultatet. 

5.1 Organisationsanalys 
Socialt arbete sker inom ramen för olika organisationer. Ett av leden i genomförandet av en 
organisationsanalys är att identifiera den praktiska verksamheten. Organisationer är ofta 
uppdelade i olika ”sociala världar”. Vissa förhållanden eller begrepp som mål, struktur, 
ledarskap och relationer på arbetsplatsen kan behöva identifieras. Vid organisationsanalyser 
inriktar man sig på en viss typ av beslutsprocesser. Med beslutsprocesser menas de kognitiva och 
sociala processer som leder fram till en viss typ av åtgärd. Val av åtgärd kan styras av 
internationella, nationella och lokala faktorer. Beslut kan vara av två typer; engångsbeslut och 
upprepade beslut. Vid upprepade beslut blir det ofta fråga om vaneprocesser (Lilja & Larsson, 
2005:305-306,312). 
5.1.1 Organisationen som kulturellt system och maktrelationer 
En mängd olika perspektiv kan anläggas på organisationer, dessa kan t.ex. ses som mekaniska 
system, kunskapssystem, psykiska system och som system för förhandlingar. Ett annat 
perspektiv som kan användas för att analysera organisationer är att betrakta organisationer som 
kulturella system. Detta blir framförallt intressant vid jämförande analyser av organisationer. Det 
finns skillnader i kulturer, inte bara mellan olika länder, utan även inom en organisation i ett 
land. En kultur möjliggör att tolka nya fenomen i organisationen och i dess omgivning. 
Informella och kulturellt bestämda maktrelationer spelar ofta en stor roll vid 
organisationsanalyser. Med makt avses en individs eller grupps förmåga att utesluta 
handlingsalternativ för en annan individ eller grupp. Medlen för maktutövning kan härröra från 
tvång, ekonomiska belöningar eller uppskattning och status. De diskurser som dominerar ett 
samhälle påverkar maktförhållandena. Maktförhållanden kan även utveckla vissa diskurser för 
att legitimera rådande maktförhållanden. Omgivande diskurser tenderar att ”byggas in” i 
organisationerna för att öka stabiliteten och minska risken för kritik från utomstående (Lilja & 
Larsson, 2005:307,316-317,324-325,331). 

Även socialkonstruktivismen kan användas som teoretisk modell för att förstå verksamheten i en 
organisation. Socialkonstruktivismen gör det bl.a. möjligt att analysera de diskurser som finns 
inom organisationen och i dess omgivning genom att regler och praktiker knyts samman och 
skapar betydelser och mening (Lilja & Larsson, 2005:314,331; Öhlund, 1997:27-31). 
5.1.2 Relevans för uppsatsämnet 
I denna uppsats har författarna medvetet valt att belysa samarbetssamtalens utförande inom 
ramen för två olika verksamheter, där deras inbördes kultur kan komma att påverka själva 
utformningen av och diskursen kring samtalen. Organisationsanalys blir därmed relevant för att 
kunna förstå respektive verksamhet och eventuella skillnader i genomförandet av 
samarbetssamtal. 

5.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Enligt socialkonstruktivismen existerar ingen objektiv realitet utan enbart en mångfald 
gemensamma subjektiva realiteter som skapas i människors interaktion. Perspektivet förnekar 
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inte att det finns medfödda skillnader människor emellan, men menar att dessa utvecklas via 
sociala processer genom delaktighet i sociala relationer och aktiviteter. I fokus står den sociala 
verkligheten. Den främsta bäraren och förmedlaren av regler, normer och värderingar som styr 
uppfattningen om verkligheten är språket (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:49; Wetherell 
& Maybin, 1996/1998:240,279). 
5.2.1 Jaget och det sociala samspelet 
Jaget är enligt detta synsätt en socialt konstruerad företeelse. Förståelsen av sociala 
konstruktioner kräver en integrerad syn på människor och deras sociala kontext, där gränsen 
mellan dem är oklar. Människan, medvetandet och jaget uppfattas som sociala företeelser. Jaget 
är ett objekt som är ständigt föränderligt och flytande. Identiteten blir i enlighet med detta synsätt 
mer mångfasetterad. Det finns en hel uppsättning av kontextuella jag, vilket betyder att vi är 
olika människor i olika miljöer. Jagupplevelsen och upplevelsen av individualitet påverkar den 
sociala miljö individen befinner sig i. För vuxna människor måste nya sociala identiteter kunna 
samexistera med tidigare sådana. Jaget och den sociala kontexten är sammanflätade, vilket 
innebär att individens inre värld blir en del av hennes yttre värld och vice versa. Det sociala 
samspelet är ömsesidigt, skeendet präglas av relationer till andra. Sociala samspelssituationer ger 
människan en viss identitet (för stunden). Individen kan dock bara definiera sig som en viss 
person eller som deltagare i sociala samspelssituationer utifrån vad andra personer gör i 
situationen. Socialkonstruktivism innebär en relativistisk syn på verkligheten, d.v.s. aspekter av 
personligt och socialt liv kan bara förstås i relation till den kontext där de hör hemma (Wetherell 
& Maybin, 1996/1998:243-244,253-256,259,265,268). 
5.2.2 Relevans för uppsatsämnet 
Socialkonstruktivismen kan ge en förståelse för verksamheten i en organisation, t.ex. genom att 
analysera de diskurser som finns inom verksamheten och i dess omgivning. Den kan dessutom 
ge en förståelse för hur de professionella i samarbetssamtalen agerar för att hjälpa föräldrarna att 
skapa nya, mer positiva konstruktioner av sin verklighet och av varandra. 

5.3 Systemteoretiskt perspektiv med rollfokus 
5.3.1 Generell systemteori 
Systemteorin intresserar sig för den sociala, kulturella, ekonomiska och politiska miljöns 
inverkan på mänskligt beteende. Det systemteoretiska perspektivet ser mänskligt beteende som 
en följd av individernas ömsesidiga interaktion inom organiserade och integrerade system. Alla 
individer är beroende av olika system i sin direkta sociala miljö. Ett socialt system är i en ständig 
förändringsprocess, det pågår en ständig rörelse, en interaktion inom systemet. Ett växlande 
samspel mellan förändrande och bromsande processer och en strävan efter jämvikt pågår hela 
tiden. Helhetsbegreppet är ett av de mest centrala i systemteorin. Teorin intresserar sig mer för 
helheter än delar och detaljer av individuellt eller socialt beteende. System består av inbördes 
besläktade delar som tillsammans bildar en helhet. Varje del av systemet påverkar övriga delar 
och systemet som helhet. Det är viktigt att försöka förstå olika sammanhang i tillvaron, d.v.s. att 
kunna se hur olika delar påverkar varandra. Grundläggande för systemteoretiskt tänkande är 
således att utgå från olika systems ömsesidiga påverkan, både mellan systemets olika delar såväl 
som mellan olika system. Detta innebär ett avståndstagande från det, i vår kultur utbredda, linjära 
sättet att tänka som beskriver världen i termer av orsak och verkan. Det sker till förmån för ett 
cirkulärt tänkande, där relationer, interaktioner, transaktioner och samband blir viktiga för att 
förstå världen. Det cirkulära tänkandet kan ses som ett kretslopp utan början och slut där 
tonvikten är här och nu. En viktig del av systemteoretiskt tänkande är även att intresset förskjuts 
från den enskilde individen till individen som en funktion av det psykosociala sammanhang i 
vilket den lever. Allt hänger ihop och istället för att fokusera på individen fokuseras på 
relationerna i systemet och mellan systemen (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:40-41; 
Payne, 1991/2002:193-197,210,214). 
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5.3.2 Rollteori 
Rollteorin rör människors samspel med andra och hur deras förväntningar och tolkningar 
föranleder dem att reagera på ett karaktäristiskt sätt. Individer innehar positioner i olika sociala 
strukturer och varje position är förknippad med en roll. Dessa roller utgör en uppsättning 
förväntningar eller beteenden och formar individens identitet. Utformningen av roller är en 
process som innebär att man konstruerar en plats för sig själv i olika sociala relationer. Rollteorin 
kan bidra till en större klarhet om vad som pågår utan att man lägger skulden på någon individ 
eller kritiserar dennes beteende eller tankar. Den kan ge en förklaring av hur sociala mönster 
påverkar enskilda individer. I det systemteoretiska perspektivet är rollstrukturer viktigt för att 
vidmakthålla systemens balans. Det finns flera olika rollbegrepp. Roller kan vara tillskrivna 
p.g.a. en eller annan omständighet (som att vara kvinna) eller förvärvade utifrån något individen 
har gjort. En förväntad eller föreskriven roll innefattar de olika beteenden som andra förväntar 
sig vid en särskild social position eller det sätt på vilket en person i en särskild situation beter sig. 
En rolluppsättning utgör ett antal roller som hör samman med en viss social position, t.ex. en 
pappa är också ofta make och svärson, och kanske även svåger och farfar. En överbelastad roll 
innebär att en individ innehar ett antal roller som tillsammans blir för krävande. 
Rollkomplementaritet uppstår då roller, beteenden och förväntningar stämmer överens med 
varandra och med omgivningens uppfattningar. Rollambiguitet (rollosäkerhet) innebär oklara 
förväntningar på hur en given roll skall vara för att anses framgångsrik, d.v.s. osäkerhet kring 
vad en roll egentligen kräver. En rollkonflikt uppstår då en roll är oförenlig med en annan roll. 
Konflikter mellan roller (inter-rollkonflikt) innebär att olika roller som en och samma person 
innehar är oförenliga. Då olika individers uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt uppstår 
en intra-rollkonflikt (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:42; Payne, 1991/2002:221-224). 
5.3.3 Relevans för uppsatsämnet 
I denna uppsats kan systemteorin ge en förståelse för hur olika individer i ett sammanhang 
påverkar varandra. Med detta avses dels det system som utgörs av de professionella och familjen 
under samarbetssamtalet, dels familjens interna system. Rollteorin ger en vidare förståelse för 
hur olika rollstrukturer kan påverka individers beteende och förväntningar i olika system, dels i 
relationen föräldrarna emellan och dels i relationen professionell-klient. 

5.4 Kognitivt perspektiv 
I kognitionspsykologin är en individs kognitioner av primärt intresse för förståelsen av dennes 
tankar och beteende. Kognition kan definieras som en individs samlade förställningar, 
förväntningar och attityder beträffande ett visst objekt. Att skapa en kognition innebär att ta in 
information från omvärlden, tolka denna och utveckla en handlingsplan utifrån den gjorda 
tolkningen. Människan konstruerar således en interpretation av verkligheten som inte 
nödvändigtvis överensstämmer med den objektiva verkligheten. Hon reagerar därmed inte på den 
objektiva realiteten utan utifrån sin subjektivt skapade realitet. Grundläggande är även 
människans ständiga strävan efter att skapa mening i sin sociala värld. Det är viktigt att vara 
medveten om att tankar, känslor och beteenden påverkar varandra ömsesidigt i ett cirkulärt 
kretslopp. Vad som är orsak och vad som är verkan av ett beteende, en känsla eller en tanke kan 
dock vara svårt att urskilja för individen. Att tankarna börjar snurra efter att individen har ”blivit 
utsatt” för svåra känslor är lätt att förstå och ta till sig. Att inse att det är tankar som startar detta 
är svårt, då individen oftast inte uppfattar dem. En ofta förekommande feltolkning av den 
kognitiva psykologin är att denna inte tar hänsyn till känslodimensionen. Kognitiva och 
emotionella processer är dock oskiljaktiga och de kognitiva meningsstrukturerna har en affektiv 
komponent. En individs grundantaganden, grundregler och grundövertygelser är i allt väsentligt 
omedvetna för henne och måste medvetandegöras för att en omstrukturering av de kognitiva 
meningsstrukturerna skall kunna ske. Den kognitiva psykologins styrka är att den tillskriver 
människan en stor förändringspotential och förmågan till att förändra sitt sätt att känna, tänka 
och bete sig. Kognitiva tekniker går ut på att få syn på och rätta till dysfunktionella 



 

17 

meningsstrukturer. Ofta används hemuppgifter, verklighetstestning och självinstruktionsträning 
för att närma sig dessa problem och åstadkomma förändring (Lilja & Larsson, 1998:25; Perris, 
1989:2114-2115; Walsh, 1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13-14). 
5.4.1 Metakognitioner 
Metakognition innebär att tänka och vara medveten om olika kognitiva processer. Till 
metakognition räknas individens kunskaper om och hennes förmåga att planera, kontrollera och 
värdera sina egna kognitiva processer i samband med t.ex. lärande och problemlösning. Med 
intern metakognition avses en individs antagande om sina egna kognitioner, t.ex. hennes 
förställningar om sin identitet och sitt självförtroende. Här ingår även hennes föreställning om 
vilken roll hon har i en given situation, t.ex. en socialarbetares roll i kontakten med en klient. 
Med interpersonell/social metakognition avses antaganden som en individ gör om en annan 
persons kognitioner, t.ex. en socialarbetares antaganden om klientens personliga resurser för att 
kunna hantera olika typer av händelser. Ett viktigt begrepp inom metakognition är aktörs-
observatörsparadoxen, vilket innebär att observatörer tolkar en individs beteende på ett annat sätt 
än individen själv. Ett generellt drag i observatörers tolkningar tycks vara att de utgår från 
antaganden om aktörernas personligheter. Aktörerna använder istället faktorerna i situationen när 
de skall förklara sitt beteende. En viktig orsak till skillnaden i tolkningen är att de har tillgång till 
olika information. Aktörerna har en situationell kunskap som inte observatören har tillgång till, 
vilket tvingar denne till förenklingar i termer av personligheten. Detta leder ofta till 
kommunikationsproblem (Ellström, 1994:25; Lilja & Larsson, 1998:25; Lilja, 2005:43-44). 
5.4.2 Den kognitiva utvecklingen enligt Jean Piaget 
Individens grundläggande meningsstrukturer bestämmer hur hon definierar sin verklighet samt 
hennes specifika sätt att handla i givna situationer. När en individs kunskap om sig själv och om 
sina relationer till omvärlden förändras innebär det även att individens kognitiva 
meningsstrukturer utvecklas och förändras. Enligt Piaget skapar människan scheman som 
representerar hennes tillfälliga kognitiva meningsstrukturer och som utvecklas och förändras 
genom socialt lärande. Den kognitiva utveckling, som Piaget kallar för equilibration, är ständigt 
pågående och medför att individens kognitiva strukturer förblir i balans med hennes erfarenheter 
och kunskap om verkligheten. Equilibrationen innefattar två komplementära former av kognitiva 
mekanismer, assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att en individ anpassar den 
upptagna informationen på det sättet att den ryms inom individens kognitiva strukturer. 
Ackommodation innebär att individen anpassar sina kognitiva strukturer så att de motsvarar den 
upptagna informationen. En ackommodation innebär alltså att en meningsstruktur överges till 
förmån för en annan (Perris, 1989:2114; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999: 462-463). 
5.4.3 Relevans för uppsatsämnet 
Det kognitiva perspektivet gör det möjligt att i denna uppsats förstå hur intervjupersonerna 
utifrån kognitioner och metakognitioner utformar arbetsmetoder för samarbetssamtalen. 
Intervjupersonernas meningsstrukturer påverkar även deras tankar kring relationen till 
föräldrarna och kring samarbetssamtalens socialt förebyggande aspekt. 

5.5 Val av teoretiska perspektiv under respektive tema 
Val av perspektiv under respektive tema har gjorts utifrån en bedömning av vad som bäst lämpar 
sig mot bakgrund av det framkomna resultatet. Den organisatoriska aspekten tolkas enbart med 
hjälp av strukturfokuserade perspektiv. Detta har valts då syftet med detta tema främst är att få 
en inblick i den organisatoriska inramningen av samarbetssamtal inom respektive verksamhet. 
Den socialt förebyggande aspekten tolkas enbart utifrån ett individfokuserat perspektiv (det 
kognitiva perspektivet). Detta har valts då författarna ämnade få kunskap om de enskilda 
intervjupersonernas föreställningar om samarbetssamtalens socialt förebyggande funktion. Den 
metodiska och relationella aspekten kommer att tolkas både ur individfokuserade och 
strukturfokuserade perspektiv, då detta bedömts som lämpligt.  
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Uppsatsens fyra temata kommer att tolkas mot bakgrund av tidigare forskning och följande 
teoretiska perspektiv: 
Tabell 1 - Teoretiska perspektiv under respektive tema 

 Individfokus Strukturfokus 

Organisatorisk aspekt 

(tema 1) 

 • Organisationsanalys 

• Socialkonstruktivism 

Metodisk aspekt 

(tema 2) 

• Kognitivt 
perspektiv 

• Systemteori med rollfokus 

• Socialkonstruktivism 

Relationell aspekt 

(tema 3) 

• Kognitivt 
perspektiv 

• Systemteori med rollfokus 

Socialt förebyggande aspekt 

(tema 4) 

• Kognitivt 
perspektiv 

 

6 Resultatpresentation och tolkning 
Resultatet inleds med en presentation av samtliga intervjupersoner, därefter presenteras varje 
tema för sig. Under varje tema presenteras först resultatet för familjerätterna och sedan resultatet 
för familjcentralen. Därefter sammanförs båda verksamheterna i en tolkning av respektive tema. 
Vad avser intervjupersonernas utsagor inom respektive verksamhet presenteras dessa inte i 
ordningsföljd, utan utifrån innehåll för att ge resultatet en logiskt sammanhållen struktur. I vissa 
citat har inte samtliga ord tagits med då dessa inte bedömts tillföra citatet något. Utelämnande av 
ord har i dessa fall angivits med tre punkter. 

6.1 Intervjupersoner 
IP1, IP2 och IP3 arbetar som familjerättssekreterare på två olika familjerätter. IP2 och IP3 
arbetar på samma familjerätt. 

IP1 är fil.kand. i beteendevetenskapliga ämnen och har arbetat inom socialtjänsten sedan 1975. 
Hon har arbetat på familjerätten i fem år.  

IP2 blev socionom 1984 och har arbetat på den aktuella familjerätten sedan ett år tillbaka, hon 
har dock arbetat med familjerätt i sammanlagt sex år. 

IP3 är socionom och började arbeta med socialt arbete 1977. Sedan början av 1990-talet har hon 
arbetat med familjerätt. 

IP4, IP5 och IP6 arbetar som föräldrarådgivare på den förebyggande socialtjänsten 
(föräldrarådgivningen) på en familjecentral som saknar myndighetsutövande funktion. Den 
aktuella föräldrarådgivningen har fyra föräldrarådgivare, vilket är många i förhållande till 
befolkning och andra familjecentralers förebyggande socialtjänst som ofta är underbemannade. 

IP4 blev socionom 1990 och har arbetet med samarbetssamtal sedan 1998. Hon har arbetat på 
familjecentralens föräldrarådgivning sedan den startades år 2001. 

IP5 blev socionom 1973 och har sedan dess arbetat med barn och familjer. Han har arbetat med 
samarbetssamtal sedan 1993 och har arbetat på familjecentralen sedan 2001. 

IP6 blev socionom 1981 och har arbetat med samarbetssamtal sedan mitten av 1990-talet. Hon 
har arbetat på familjecentralen sedan 2001. 
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6.2 Organisatoriska aspekter på samarbetssamtal (tema 1) 
6.2.1 Familjerätten 
6.2.1.1 Den första kontakten 
Samtliga familjerättssekreterare berättar att samarbetssamtal ofta inleds med att den ena 
föräldern ringer till familjerätten. IP1 menar att många föräldrar inte kan formulera att det är just 
samarbetssamtal de önskar. Familjerätten där IP1 arbetar har således mycket telefonrådgivning 
och sortering av vad föräldrarnas problem egentligen handlar om. IP1 uppger att familjerättens 
uppgift inte är att ringa och motivera föräldrarna. Hon uppger att familjerätten, då 
samarbetssamtal önskas, skickar en blankett till föräldrarna med anmodan om att båda 
föräldrarna skriver under. 

…att båda skriver under, det är det som är…tecken att de är villiga båda att göra ett försök. Det är vårt önskemål, 
så är det oftast…då är de motiverade och då är det…större möjlighet att lyckas (IP1). 

IP2 och IP3 uppger att de, om en förälder hör av sig enskilt med önskan om samarbetssamtal, 
erbjuder sig att vid behov ringa eller skriva brev till den andra föräldern. IP3 uppger i 
sammanhanget: 

Folk som blir uppringda känner att man kommer in i deras hem…om man får ett brev så hinner man tänka över 
och fundera. Man kan ju säga nej i båda fallen, men det känns bättre…att skicka brev…och informera…(IP3). 

På vissa stadsdelar är det enligt IP2 ett krav att båda föräldrarna skall vara motiverade och 
ansöka tillsammans om samarbetssamtal, men hon upplever att de på den aktuella familjerätten 
är ganska flexibla. Detta anser även IP3 som dessutom betonar betydelsen av att inte vara så 
formell. IP2 uppger i sammanhanget: 

Vi är till för dem och inte tvärtom att de ska passa in i en mall sådär…”det här ska vara uppfyllt innan det blir av 
samarbetssamtal, den andre är inte motiverad och då kan vi inte”…Nej, det passar inte här, det kanske passar i 
vissa områden, men jag är tveksam till det också (IP2). 

IP3 uppger att det är väldigt viktigt att föräldrarna förstår att samarbetssamtalen är frivilliga. Hon 
menar att vid frivilliga samarbetssamtal är föräldrarna motiverade att delta. Men vid samtalen på 
remiss från domstol tror ofta föräldrarna att det blir till deras nackdel om de inte deltar. IP1 
uppger i sammanhanget: 

De frivilliga samarbetssamtalen [som inte är på remiss från domstol, förf.anm.] är oerhört viktiga. Då 
är…föräldrarna oftast överens om att göra ett försök och lösa det här tillsammans med hjälp av oss (IP1). 

6.2.1.2 Handläggning 
Samtliga familjerättssekreterare uppger att de enbart upprättar minnesanteckningar vid 
samarbetssamtal. Väntetiden varierar mellan de aktuella familjerätterna. IP1 och IP2 uppger i 
sammanhanget: 

Väntetiden är det som är vårt bekymmer…den som står näst på tur…vad blir det…två månader, och det är väldigt 
kort tid. Vi hade ett halvår i vintras. Det är mycket behov, men det är ett stort distrikt också (IP1). 

Är det så att både jag och min kollega håller på med vårdnadsutredningar, ett intensivt skede, då kan det vara så 
att det dröjer lite längre tid. Men annars så är det nog, jag skulle säga max två veckor (IP2). 

IP3 uppger att väntetiden på samarbetssamtal varierar från att erbjudas redan samma vecka, till 
lite längre väntetid, upp till några veckor beroende på familjerättens arbetsbelastning. Hon 
poängterar att de samarbetssamtal som sker på remiss från domstol alltid måste gå före. 

IP1 uppger att de erbjuder uppföljningar i vissa ärenden efter ca. sex månader. IP2 och IP3 
beskriver att det inte finns någon rutin kring uppföljningssamtal, men att föräldrarna är välkomna 
att höra av sig vid behov. 
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6.2.1.3 Avtal 
Samtliga familjerättssekreterare uppger att de har möjlighet att upprätta juridiskt bindande avtal 
mellan föräldrarna, men även mer informella överenskommelser är möjliga att upprätta. 
Överenskommelsen gäller ofta under en prövotid och utvärderas innan avtal skrivs.  IP1 uppger 
att överenskommelser också kan göras muntligt, men skriftlighet gör det tydligare för 
föräldrarna. Även IP2 är av uppfattningen att det är bra att vara så konkret som möjligt. 
6.2.2 Familjecentralen 
6.2.2.1 Den första kontakten 
Samtliga föräldrarådgivare uppger att samarbetssamtal oftast inleds med att en förälder hör av 
sig till föräldrarådgivningen. IP4 uppger att i dessa fall tar föräldrarådgivningen kontakt med den 
andra föräldern antingen genom att ringa upp denne eller genom att föräldern själv kontaktar sin 
före detta partner. IP5 beskriver att endast väldigt få föräldrar efterlyser samarbetssamtal i detta 
stadium, utan det är vanligare att föräldern säger: 

…”kan du rätta till det här”, eller ”tyck synd om mig”, eller ”säg att jag har rätt”, eller ”vart ska jag vända 
mig”…och då försöker vi locka in [den andra föräldern, förf.anm.] där vi känner att det är meningsfullt…att 
snacka med varandra under vår…ledning (IP5). 

IP6 uppger att föräldrarådgivningen är väldigt flexibel i detta avseende och att fokus ligger på att 
få till stånd samtalen och inte sätta upp förutsättningar som måste vara uppfyllda innan ett 
föräldrapar anses ha rätt till samarbetssamtal. Insatser och förutsättningar bör anpassas efter de 
olika individernas behov. Hon beskriver att det på föräldrarådgivningen har förekommit olika 
former av samarbetssamtal, som i vanlig mening kanske inte betraktas som sådana. Det kan 
handla om att föräldrarna inte sitter i samma rum och de professionella rör sig mellan rummen 
samt medling via telefon. 

Även om alla samarbetssamtal per definition är frivilliga anser IP5 att frivilligheten vid 
samarbetssamtal på remiss från tingsrätten är starkt begränsad. 

…en del av den så kallade frivilligheten när det kommer från tingsrätten är ju chimär...det är ibland så att man 
blir förbannad på att det blir...ett slags…spel (IP5). 

6.2.2.2 Handläggning 
Samtliga föräldrarådgivare uppger att de enbart upprättar minnesanteckningar vid 
samarbetssamtal. De uppger att väntetiden uppgår till maximalt tre veckor och att detta förutom i 
extremsituationer alltid lyckas.  

IP4 beskriver att alla föräldrar erbjuds en tid för uppföljning efter ca. ett halvår i de fall då 
föräldrarna önskar detta. IP6 beskriver att föräldrarådgivningen i regel frågar föräldrar om de vill 
boka in en tid för uppföljning. IP5 uppger att det inte finns någon rutin kring att boka in föräldrar 
till uppföljande samtal, eftersom föräldrarådgivarna inte alltid kommer ihåg detta. 
6.2.2.3 Avtal 
Samtliga föräldrarådgivare uppger att föräldrarådgivningen har möjlighet att upprätta juridiskt 
bindande avtal. IP5 och IP6 uppger att det till en början ofta görs informella överenskommelser 
som föräldrarna går hem och prövar under en tid. Överenskommelserna utvärderas och justeras 
sedan vid behov. IP5 uppger i sammanhanget: 

Lite pompa och ståt och så tutar vi i trumpeterna. Och så vet alla: ”De har varit här och det var det här de sade.” 
Då får de med sig varsin sådan där [överenskommelse, förf.anm.] och det har sin nedlugnande funktion (IP5).  

6.2.3 Tolkning av organisatoriska aspekter på samarbetssamtal 
Tolkningen av den organisatoriska aspekten är inspirerad av en organisationsanalys, ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv samt sker mot bakgrund av tidigare forskning i den mån den 
behandlar det upptagna ämnet. Med den organisatoriska aspekten avses endast att ge en 
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överblick över den organisatoriska inramningen av samarbetssamtal, varför författarna inte gör 
anspråk på att göra någon djupgående tolkning av detta tema.   

Gemensamt för båda familjerätterna och familjecentralen tycks vara att föräldrar inledningsvis 
ofta vänder sig dit enskilt. Det som skiljer dem åt är att familjecentralen har möjlighet att erbjuda 
föräldrarna olika former av stöd, medan familjerätterna utifrån sin verksamhetsstruktur har 
begränsade möjligheter att stödja föräldrarna utanför samtalssituationen. Familjecentralens 
verksamhet tycks befrämja en större flexibilitet i detta avseende. Det är viktigt att i detta 
sammanhang påpeka att det dock tycks finnas betydande skillnader mellan de båda 
familjerätternas verksamhet. Den ena familjerätten upplevs som flexibel och mer närliggande 
familjecentralen i sitt synsätt, medan den andra familjerättens verksamhet tycks mer regelstyrd. 

Det har framkommit att på den ena familjerätten samt på familjecentralen kan föräldrar påbörja 
samarbetssamtal enskilt. Intervjupersonerna hjälper i dessa fall till att motivera den andra 
föräldern att delta i samtalen. Den andra familjerätten tillämpar ett annat tillvägagångssätt som 
ställer krav på båda föräldrarnas medverkan och motivation redan i ett första skede av 
samarbetssamtalen. Detta kan med en organisationsanalytisk ansats tolkas som att denna 
familjerätts verksamhetskultur är mindre flexibel i relation till föräldrarnas behov. De kognitiva 
och sociala processer som kan tänkas ligga till grund för detta förfarande är IP1:s tankar kring 
möjligheten till lyckade samarbetssamtal som bygger på båda föräldrarnas motivation. IP1:s 
utsaga kring detta kan tolkas som att den interna diskursen på denna familjerätt legitimerar detta 
förfarande (Lilja & Larsson, 2005:307,312,316-317,324-325,331). 

Intervjupersoner från båda verksamheterna (IP1 och IP5) beskriver att föräldrar ofta saknar 
kunskap om vilka möjligheter till hjälp och stöd som finns att tillgå i deras situation, varför det 
blir nödvändigt att ge dessa föräldrar vägledning. Detta kan med en organisationsanalytisk ansats 
relateras till verksamheternas funktion som kunskapssystem. I detta avseende tycks dessa båda 
verksamheterna ha liknande kulturella system (Lilja & Larsson, 2005:307). Även tidigare 
forskning framhäver att ökad information om samarbetssamtal är bra, då det kan vara ett sätt att 
få fler föräldrar att efterfråga samtal (SOU 2005:43:227). 

Intervjupersoner från båda verksamheterna (IP3 och IP5) menar att samarbetssamtal på remiss 
från domstol ofta inte upplevs som frivilliga av föräldrarna. Detta kan med ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkas som att den rådande diskursen i samhället inger 
föräldrarna en känsla av tvång vid samarbetssamtal som sker på remiss från domstol. Detta kan 
tänkas bidra till att maktförhållandena mellan föräldrar och professionella vid sådana samtal blir 
ojämna till föräldrarnas nackdel (Lilja & Larsson, 2005:324-325,331). Detta kan även förstås 
som att föräldrarna i detta sammanhang har konstruerat en bild av tvång, då det ”i verkligheten” 
inte existerar (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:49; Wetherell & Maybin, 
1996/1998:240,279). Föräldrars upplevelse av tvång vid samarbetssamtal som sker på remiss 
från domstol är intressant att relatera till tidigare forskning som klart uttrycker att ett deltagande i 
samarbetssamtal i alla lägen är frivilligt (Hydén & Hydén, 2002:58; Wickström & Komujärvi, 
2005:97). 

Skillnaden i väntetid mellan verksamheterna kan med en organisationsanalytisk ansats tolkas 
utifrån dessas olika mål, struktur och ledarskap, t.ex. prioriteringar kring antalet anställda i 
förhållande till efterfrågan på samarbetssamtal (Lilja & Larsson, 2005:305-306). Mot bakgrund 
av att tidigare forskning förordar att samarbetssamtal bör inledas inom två till tre veckor kan 
konstateras att detta ligger i linje med familjecentralens och den ena familjerättens arbetssätt 
(Regeringens proposition 1997/98:7:42). Det är anmärkningsvärt att den andra familjerätten inte 
efterlever denna rekommendation, då väntetiden där uppgår till minst ett par månader. 

Det har framkommit att det finns olika rutiner kring hanteringen av uppföljningssamtal både 
inom och mellan verksamheterna. Detta kan utifrån en organisationsanalytisk ansats tolkas som 
att intervjupersonerna har olika beslutsprocesser gällande detta. Det kan vara fråga om 
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vaneprocesser som inte reflekteras över (Lilja & Larsson, 2005:312). Detta kan relateras till 
tidigare forskning som säger att uppföljningssamtal bör erbjudas föräldrar, något som endast den 
ena familjrätten konsekvent tycks göra (Regeringens proposition 1997/98:7:42, SOU 
2005:43:228-231). 

Samtliga intervjupersoner beskriver möjligheten att upprätta juridiskt bindande avtal, men 
uppger att ett ofta använt och välfungerande tillvägagångssätt är informella överenskommelser 
som prövas av föräldrarna och justeras vid behov. I detta sammanhang tycks intervjupersonerna 
utifrån en organisationsanalytisk ansats ha liknande kognitiva och sociala processer som leder 
fram till detta handlingssätt. Dessa beslutsprocesser kan antas ha sin grund i intervjupersonernas 
erfarenhet av att detta tillvägagångssätt är välfungerande (Lilja & Larsson, 2005:312). Utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle detta kunna förstås på så sätt att intervjupersonerna 
tillsammans med föräldrarna skapar en gemensam konstruktion av ett samarbete till vilket 
föräldrarna sedan förhåller sig (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:49; Wetherell & 
Maybin, 1996/1998:240,279). Även tidigare forskning beskriver möjligheten till att antingen 
använda sig av juridiskt bindande avtal alternativt muntliga eller skriftliga överenskommelser 
(Socialstyrelsen, 2003:114,119,124-125). 
6.2.3.1 Sammanfattning 
Sammantaget kan med en organisationsanalytisk ansats konstateras att det finns en diskurs om 
vikten av en flexibel verksamhet, vilken kan anpassa sitt handlingssätt och sina insatser efter 
nyttjarnas behov. Vid ett betraktande av familjrätternas och familjecentralens verksamhet blir det 
tydligt att verksamheterna skiljer sig åt i mål och struktur, vilket medför delvis olika 
funktionspositioner. Med funktionspositioner avses i detta sammanhang att familjerätterna främst 
handhar frågor kopplade till vårdnad, boende och umgänge om barnet, medan familjcentralen 
utövar en mer stödjande verksamhet i syfte att förebygga sociala problem (Lilja & Larsson, 
2005:305-306,324-325,331). Diskursen kring vikten av en flexibel verksamhet ligger i linje med 
vad tidigare forskning påtalar kring detta (Socialstyrelsen, 2003:114-119). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet i huvudsak ligger i linje med tidigare forskning 
kring ämnet. Det som skiljer undersökningens resultat från forskningen är överskridandet av den 
rekommenderade väntetiden (Regeringens proposition 1997/98:7:42) för samarbetssamtal på den 
ena familjerätten och avsaknaden av rutiner kring uppföljningssamtal (Regeringens proposition 
1997/98:7:42; SOU 2005:43:228-231) på den andra familjrätten och på familjecentralen. 

6.3 Metodiska aspekter på samarbetssamtal (tema 2) 
6.3.1 Familjerätten 
6.3.1.1 Teoretiska utgångspunkter 
IP1 uppger att hon vid samarbetssamtal arbetar efter ett systemteoretiskt synsätt. Hon betonar i 
samtalen vikten för barnet att träffa föräldrarnas släkt.  

Systemteorin sitter där, man tänker inte på det men den finns…där. Det är…mycket relationstänkande…Vi tittar 
mycket på här och nu…och framåt…(IP1). 

IP2 upplever att hon arbetar mycket efter intuition, men försöker att alltid ha ett systemteoretiskt 
synsätt. IP3 uppger att hon har integrerat många delar av det systemiska synsättet i sitt sätt att 
arbeta. 

Ibland tänker man inte på det och ibland när man läser något så…ja, just det, det är så jag gör, det är därför jag 
gör det. Jag är inte så teoretisk annars, utan mer praktisk....Jag tycker också att man inte ska ha en strikt modell 
som är fyrkantig och…följa den slaviskt…(IP3). 

6.3.1.2 Metoder och tekniker 
Vad avser konkreta metoder i arbetet uppger både IP1 och IP2 att de inte arbetar efter någon 
särskild metod utan kombinerar dessa utifrån behov. IP1 uppger i sammanhanget: 
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Vi är där…att vi ska ha någon metod och så. Jag kan inte säga någon metod rakt ut, det är en blandning utav 
alltihopa (IP1). 

Vad avser frågan om hur samarbetssamtal rent praktiskt går till uppger samtliga 
familjerättsekreterare att de till en början nästan alltid träffar föräldrarna var och en för sig. IP1 
uppger i sammanhanget: 

…de får kräkas ur allt det här, få det gjort. Och vi har märkt en skillnad då att de har lättare att …hålla fokus här, 
om de har fått göra det. De vet att båda har berättat sin version för mig (IP1). 

Samtliga familjerättssekreterare berättar att de anpassar antalet samarbetssamtal efter 
föräldrarnas behov, men att det ofta handlar om ett fåtal samtal med ett par veckors mellanrum. 
Mellan samtalen får föräldrarna små uppgifter som följs upp vid nästa möte. IP3 uppger i 
sammanhanget: 

Och så brukar jag säga ”om ni prövar det här nu….sedan träffas vi om en månad och kollar vad var det som var 
bra med den här överenskommelsen, vad var det som var mindre bra” (IP3). 

Samtliga familjerättssekreterare använder sig av ett fotografi på barnet för att föra in barnet i 
samtalsrummet och göra det synligt. IP2 uppger att det inte skall handla så mycket om 
föräldrarnas konflikter och att fotografiet kan hjälpa dem att hålla fokus på barnet. Hon använder 
sig även en del av psykodrama. När föräldrarna har svårt att se barnets behov kan hon ta in en 
tom stol i rummet som skall illustrera barnet. Föräldrarna får pröva att sitta i stolen för att lättare 
kunna tänka sig in i barnets situation. IP2 kan även själv sätta sig i barnets stol och berätta för 
föräldrarna hur hon känner sig.  

Samtliga familjerättssekreterare säger att de i regel inte låter barnen närvara i samtalen. Vad 
avser barnens deltagande i samtalen anser IP2 och IP3 att dessa inte skall vara med i ett skede då 
föräldrarna har stora konflikter. IP3 uppger i sammanhanget: 

…trots lagstiftningen [som påbjuder barnens deltagande i samtalen, förf.anm.]. Jag tycker inte man ska utsätta 
barn för vad som helst egentligen. Och kan man inte komma överens så räcker det med att de har hört föräldrarna 
bråka hemma. De är inte förtjänta av att komma hit och höra mamma och pappa bråka….(IP3). 

Däremot ges föräldrarna i vissa fall möjlighet att, när de väl är överens, låta barnet vara med. 
Detta sker enligt IP1 ibland när det gäller äldre barn från fem år och uppåt. IP3 har ibland ångrat 
detta förfarande då föräldrarna i denna situation blivit osams igen. Hon brukar alltid be 
föräldrarna att redan vid det första samtalet berätta för barnet att de går på samarbetssamtal 
eftersom detta kan lugna barnet. IP2 träffar ibland äldre barn själv för att berätta om föräldrarnas 
konflikter och inhämta barnets syn på situationen.  
6.3.1.3 Barns bästa och barnperspektivet 
IP1 menar att hon arbetar efter barnets bästa genom att hon påminner föräldrarna om detta 
perspektiv och att det är barnet som är i fokus. Hon lyfter hela tiden fram barnet.  

Vad är barnperspektiv? Jag ser väl uppifrån vuxen, vad är bäst för barnet. Och försöker tänka lite grann beroende 
på hur gammalt barnet är, hur det barnet i den åldern tänker (IP1).  

IP2 uppger att hon tror att hon arbetar efter barnets bästa, men att mycket av samtalen ändå 
handlar om föräldrarnas behov. Därför lägger hon ner mycket energi på att sätta sig in i barnets 
situation. Vid upprättandet av familjekartan fokuserar IP2 mycket på barnet och försöker sätta 
sig in i dess vardag.  

Barnperspektiv för mig är den här stolen på något sätt, att föräldrarna ska få känna på lite ”Hur är det? Kommer 
ni ihåg hur det var att vara fyra år?”. Jag menar att påminna om det, men samtidigt inte vara moraliserande. Och 
det är också lite balansgång ibland. Sitter de och bråkar och är väldigt upptagna av sina egna konflikter och så 
säger man att det här är barnet, så kan det vara lätt att känna att man fördömer...Så det är viktigt att inte göra det, 
men ändå påminna om att det är för barnets skull de är här…(IP2). 

IP3 brukar framhålla för föräldrarna att anledningen till samarbetssamtalen är just barnet och 
dess bästa. Hon brukar lyfta fram forskning kring hur barn reagerar på föräldrars konflikter.  
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”Om barnet satt här bredvid oss, vad tror ni att barnet skulle säga?”  Och…vissa tittar på mig som att de tänkte 
”hon är inte klok”. Så då vet jag att det var fel tråd. Och vissa de, ”ja, just det, jo det skulle nog säga såhär”. Att 
man liksom får barnet in under skinnet (IP3). 

Barnperspektivet innebär att barn ska ha det så bra som möjligt och ha rätt att träffa sina föräldrar, ha en 
regelbunden kontakt, men det ska ske under lugna och trygga förhållanden står det väl i lagstiftningen tror 
jag…(IP3). 

6.3.1.4 Individens behov 
IP1 tycker varken att hon kan eller vill stödja föräldrarna utanför samtalssituationen eftersom det 
då kan bli en väldig obalans mellan dessa.  

Föräldrarnas rätt och behov att bli respektfullt bemötta och lyssnade…det går inte [att möta föräldrarnas behov, 
förf.anm.], de har sådana olika behov, utan det är barnet som ska upp…Contain [att härbärgera, förf.anm.] 
däremellan…jag vet det sedan tidigare…då kunde de ringa…och berätta jättemycket skit om den andra och jag 
hade ingen användning av det, eller så visste jag inte hur man skulle använda det. Ringer de till mig då tycker jag 
vi tar upp det här [under nästa gemensamma samtal, förf.anm.] (IP1). 

I den mån det är möjligt försöker IP2 att möta individernas behov genom att lyssna och bekräfta 
dessa. 

Sedan kan man inte alltid möta deras behov…men att ändå lyssna och berätta om andra vägar de kan gå…(IP2). 

IP2 uppger att allmänt råd och stöd via telefon eller besök är andra efterfrågade verktyg som 
erbjuds. IP3 upplever att hon behöver finnas till hands för föräldrarna utöver samarbetssamtalen, 
men måste samtidigt sätta gränser. Ibland känner hon att föräldrarna har större behov än vad hon 
kan hjälpa dem med. I sådana fall försöker hon slussa föräldrarna vidare.  

Uppfylla behov…Fastän föräldrarna inte har kommit överens om något så har det fyllt ett behov när mamman 
känner att det är någon som har hört på henne, någon som har lyssnat och förstått henne, bekräftat henne. Och då 
räcker det ibland. Jag är ingen polis som ska [anmäla, förf.anm.]…är han hotfull får de göra polisanmälan. Vill 
hon ha stöd så säger jag ”kontakta kvinnofridsteamet” eller så tar jag upp de hit samtidigt (IP3). 

6.3.2 Familjecentralen 
6.3.2.1 Teoretiska utgångspunkter 
IP4 anser att all grund för förändring är att personen själv vill att situationen skall förändras, 
vilket innebär att frivillighet är en grundläggande förutsättning för lyckade samarbetssamtal. Hon 
uppger att hon arbetar eklektiskt och kombinerar olika teorier, men att främst systemteoretiska 
och psykodynamiska tankar ligger till grund för arbetet. Avgörande för val av användbart 
perspektiv är det enskilda föräldraparet och vad som lämpar sig i sammanhanget. IP4 beskriver 
att lösningsfokusering utgör tonvikten i föräldrarådgivarnas arbete med samarbetssamtal. Hon 
beskriver även att ett KBT-tänkande tydligt präglar hennes arbetssätt, i den meningen att 
föräldrarna ofta får gå hem och pröva det de har kommit överens om. IP6 uppger att ett 
systemteoretiskt tänkande ligger till grund för samtalen. IP5 beskriver att han inte upplever sig 
styrd av teoretiska perspektiv. Som användbara perspektiv i sitt arbete nämner han ett systemiskt 
och konstruktivistiskt synsätt. Han beskriver även ett eklektiskt arbetssätt.  

Man plockar med sig…all sån kunskap som har att göra med hur folk förhåller sig till varandra i relationer…Jag 
är mer eklektisk…och det hela smälter samman i en slags kunskap som finns i grunden…och sedan är det oftast 
mera att man tar vissa tekniker…att man kan hitta bra frågeställningar…: ”Hur kan man prata kring 
kommunikation? Vilka typer av kommunikation finns det?” (IP5). 

6.3.2.2 Metoder och tekniker 
Samtliga föräldrarådgivare beskriver att de som regel erbjuder tre samtal med några veckors 
mellanrum, men att detta anpassas efter behov. Mellan samtalen får föräldrarna hemuppgifter 
som prövas för att sedan eventuellt justeras.  

Föräldrarådgivarna brukar enligt IP5 och IP6 börja med att intervjua den förälder som har tagit 
kontakt med föräldrarådgivningen och ställa en öppen fråga för att på så sätt få information om 
föräldrarnas ”olika världsbild”. IP5 och IP6 uppger i sammanhanget: 
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…det som händer i ett föräldraförhållande. Det är…konstruktioner av varandra och varandras roller och det här 
pågår…hela tiden under äktenskapet. Och så blir det kvar…de här fantombilderna av varandra…det är…därför 
som folk är tvungna att komma hit, lyssnarfunktionen har slutat fungera: ”Jag hör inte vad du säger, för jag vet 
redan vad du tänker din djävul...jag vet precis hur du är. Så det är ingen idé du försöker lura mig…” (IP5). 

”Du tog…kontakt för att du tyckte att ni behövde [hjälp, förf.anm.], vad var det du tänkte på?” Och så försöker 
man ringa in problemområden…sedan så intervjuar man den andra föräldern…Vi frågar och intervjuar och så får 
den andra föräldern vara tyst och höra…väldigt ofta så vill den andra föräldern avbryta och ställa tillrätta och ge 
korrekt information. ”Vi är inte så intresserade av korrekt information utan vi är intresserade av vad du [den ena 
föräldern, förf.anm.] uppfattar som problem och sedan vad du [den andra föräldern, förf.anm.] uppfattar”…(IP6). 

IP4 uppger att det i arbetet med föräldrarna är viktigt att lyfta fram och ge utrymme åt 
individerna för att sedan undersöka: 

…var kan vi hitta broar, vad kan man samarbeta kring och strukturera på vilka olika områden vi behöver möta 
dem…Min roll är…att hålla oss till ämnet: ”hur ska barnet få det bättre och att ni [föräldrarna, förf.anm.] kan 
brygga över er föräldrakraft till varandra”. Men sen kan jag…se att det behövs mer för att fylla på den här 
föräldrakraften som den här föräldern behöver och då får jag…plocka ut det och ha det som enskilt eller att någon 
annan har det…För man [föräldern, förf.anm.] är en egen person i det här också, man är…på väg i sitt eget 
liv…det blir…väldigt mycket individformat…(IP4). 

IP5 anser att bekräftelse är en stor del av arbetet, föräldrarådgivningen bekräftar varje litet 
framsteg som föräldrarna gör. Samarbetssamtal skall enligt honom fokusera på föräldranivån, 
men föräldrarna kan inte alltid fokusera på föräldraskapet. 

…folk har…med sig sitt jag, sitt själv och sen så har de kvar gamla kärleksrelationer som har rostat till 
oigenkännlighet…och så rasar de ned [till att fokusera kring sitt jag eller den gamla relationen, förf.anm.] och 
man försöker hålla diskussionen på föräldranivå…och det blir regression direkt…och så blir det: ”din jävel, och 
jag vet minsann hur du är”…Och då måste man…förhålla sig till det…man försöker se: ”vad är det här för 
människa?” Men…inte för att jag vill bygga upp individen…utan bara…för att komma vidare i 
föräldraskapet…(IP5). 

IP6 uppger i sammanhanget: 
Det som spökar i föräldraskapet är ofta besvikelse i det som hände i parrelationen. Väldigt mycket av det vi 
jobbar med är på något sätt att få föräldrarna att lämna parrelationen, som man faktiskt har separerat ifrån, och att 
försöka hitta någonting annat som rör föräldraskapet. Det är...basen i all teori…får man föräldrar att…börja 
diskutera med varandra om vad som är bäst för deras barn, då är…halva jobbet gjort…Fallgroparna är…när man 
faller tillbaks i att man känner att man har blivit lämnad, att den andra har svikit…det är då man blandar ihop sina 
egna besvikelser och ledsenheter med barnets. Att man tänker: ”den personen…har gjort mig illa och därför gör 
han eller hon mitt barn illa”. Att få hjälp att separera det och säga: ”du är en person och ditt barn är en annan 
person med andra behov” (IP6). 

IP6 uppger att hennes uppgift är att hjälpa föräldrarna att i förhållande till sitt barn agera i 
föräldrarollen. Hon beskriver även att det är ogynnsamt för arbetet med föräldrar att ha en klar 
och statisk föreställning om vad samarbetssamtal är. 

…att samarbetssamtal är en sak, nämligen att båda föräldrarna sitter i samma rum samtidigt och att man har en 
mall på vad man gör. Utan jag ser…samarbetssamtal mer som att lirka upp någon form av kommunikation mellan 
föräldrarna, och det kanske slutar med att man hittar någon form av att man kan ha mailkontakt…Då har man 
ändå haft någon form av samarbetssamtal, kanske ökat samarbetsnivån lite…(IP6). 

IP6 uppger att föräldrarådgivarnas roll är att vara samtalsledare, vilket innebär att få igång ett 
kreativt resonemang föräldrarna emellan om hur problemen skulle kunna lösas. Hon påpekar att 
det inte är föräldrarådgivarnas uppgift att lösa föräldrarnas problem. Om en förälder ser den 
andra föräldern som en resurs eller ett hinder är enligt IP6 avgörande för utgången av 
samarbetssamtalen. I förlängningen betyder detta att föräldrarådgivarna arbetar mycket med att 
förändra en förälders negativa bild av den andra föräldern. Hon poängterar att det är viktigt att 
föräldrarna blir öppna och mottagliga för nya bilder av den före detta partnern. 

Man ser varandra som en resurs. Att man inte är ensamstående [i sitt föräldraskap, förf.anm.], att man faktiskt har 
någon annan som man kan ringa till…Det är så häftigt när de plötsligt upptäcker att den energi de har lagt på 
att…hata, diskvalificera…sänka den andra, kan användas till någonting positivt…att man känner att: ”det går att 
ha en kommunikation, vi kan prata om det här”…( IP6). 
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Samtliga föräldrarådgivare ställer sig kritiska till barnets deltagande och anser att det måste 
finnas ett i förväg överenskommet syfte med ett sådant möte samt att föräldrarna är överens om 
barnets deltagande. Samtliga uppger dessutom att barnens deltagande i samarbetssamtal hör till 
ovanligheten. IP5 uppger att han är kritisk till barns deltagande eftersom föräldrarna många 
gånger behandlar varandra respektlöst och kränkande, vilket barn inte skall behöva utsättas för. 
Han är tydlig med att barn aldrig skall behöva ta ställning eller välja sida för en av föräldrarna. 
IP6 anser att intentionen att ha samtal med barn är god, men att hon av erfarenhet är av 
uppfattningen att deras deltagande ofta blir en negativ upplevelse för barnen samt att det inte 
tillför något till föräldrarnas samarbete. IP4 och IP5 beskriver att det i vissa fall kan vara 
meningsfullt och hoppingivande för barnet att få vara med och få veta varför mamma och pappa 
träffas i samtalen. IP4 menar att det generellt är bra för barn att veta att föräldrarna vill samarbeta 
och även att ge barnen en överblick över situationen. IP5 uppger att det kan vara bra att ta med 
barnen i ett skede där föräldrarna har kommit överens samt berätta om det för barnet och få veta 
något om barnets tankar. Han beskriver att det blir en slags sammanhangsmarkering för barnet. 
IP4 och IP6 anser att det är viktigt att även föräldrarna närvarar vid samtal med barnen. 

...av den enkla anledningen att barnet hamnar i någon slags gisslansituation och att risken är att föräldrarna 
pumpar barnen på vad de har sagt eller instruerar barnen vad de ska säga…(IP6). 

[Det som, förf.anm.]…barnen inte kan säga till sina föräldrar, det är ingen mening att de säger till oss. Om de nu 
inte far illa på något sätt, att det är något sådant som man behöver gå vidare med. För att det är föräldrar och barn 
som ska prata med varandra och det är ändå föräldrarnas sak att hjälpa barnet i det här (IP4). 

6.3.2.3 Barns bästa och barnperspektivet 
Samtliga föräldrarådgivare anser att utgångspunkten i arbetet med samarbetssamtal är barnets 
bästa. IP5 och IP6 uppger att det är barnets behov som skall vara i centrum. IP5 upplever det som 
viktigt att medvetandegöra för föräldrar hur det kan vara för barn att gå igenom en separation för 
att lyfta fram barnets behov. IP6 beskriver att det är viktigt att se till varje enskilt barn, då alla 
barn har olika behov utifrån ålder och personlighet. 

Det handlar mer om ”vad är det för ett barn ni har?”…”hur ska man göra?” Det här är ett barn som är ganska 
blygt och försiktigt, då…behövs en ganska lång inskolning och hur ska vi tänka kring det…Det intressanta är ju 
på något sätt när man släpper föräldrarna och går in och tittar…på barnets behov. Då händer det något med 
föräldrarna också. Det är…ett sätt att väcka föräldraskapet…hos de vuxna. Och att man där kan vara ganska 
eniga om vad barnet behöver…”hur kan vi prata kring att det tydligen är jobbigt för barnen att gå från den ena till 
den andra? De behöver en omställningsperiod, finns det något sätt man kan tänka kring det, kan man underlätta 
den här omställningen?”…Mer utifrån att man spånar ihop än att man börjar anklaga varandra för att barnet mår 
dåligt eller har det jobbigt…(IP6). 

IP4 uppfattar sin uppgift i samarbetssamtalen som att: 
…hitta det som föräldrarna tycker är bra för sitt barn, för det är ändå …de som har kännedom. Och jag får 
försöka hjälpa föräldrarna att se sitt barn så de känner att det här är förankrat [hos båda föräldrar, förf.anm.] och: 
”det här blir bra för oss och då blir det också bra för mitt barn” (IP4). 

Hon uppfattar samarbetssamtalen som viktiga: 
…för barnens skull, för att de ska få tillgång igen, till mamma och pappa…barn behöver…föräldrar som 
samarbetar…(IP4). 

Ett barnperspektiv betyder för IP5 att ha en förmåga att känna empati för barnet. Förståelsen för 
hur barnet kan uppleva situationen behöver sedan transformeras och omformuleras så att det blir 
en användbar kunskap för föräldrarna. IP4 anser att det i samarbetssamtalen är viktigt att skapa 
en förståelse och acceptans för att barnet har det lite annorlunda hos den andra föräldern, men att 
det ändå är bra för barnet. Hon poängterar att det är viktigt att föräldern inte går igång på sin 
egen konflikt, utan förstår att denna skillnad föräldrarna emellan inte betyder att den andra 
föräldern är dålig utan handlar om att alla är olika individer. Barnperspektivet innebär för IP4 att: 

…vi för in barnet här i rummet och försöker levandegöra det så mycket [som möjligt, förf.anm.] och...få 
föräldrarna att berätta (IP4). 
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6.3.2.4 Individens behov 
IP4 uppger att då en förälder inte vill delta i samarbetssamtal försöker föräldrarådgivarna att hitta 
andra sätt att hjälpa den hjälpsökande föräldern, t.ex. genom enskilt råd och stöd, att involvera 
nätverket kring barnet eller att stärka denne i sin föräldraroll. IP6 beskriver att individernas olika 
behov framträder tydligt i samarbetssamtalen, varför det är viktigt att fånga upp och reagera på 
dessa. Det kan enligt samtliga föräldrarådgivare vara på det sättet att en förälder först behöver 
enskilt stöd innan samarbetssamtalen kan sättas igång, eller att en förälder kan få enskilda 
jagstödjande samtal parallellt med samarbetssamtalen. Stödet utformas flexibelt och så långt som 
möjligt utifrån varje individs och föräldrapars behov. Det kan enligt IP4 vara viktigt att få tala ut 
om det som handlar om den före detta partnern som man är ledsen över, för att i ett 
samarbetssamtal kunna fokusera på det som är viktigt för barnen. IP6 uppger i sammanhanget: 

Det handlar på något sätt [om att, förf.anm.] man flyter ut…och det blir väldigt mycket: ”jag, jag, jag och mina 
behov och jag är så kränkt och jag orkar inte” och då behöver man…hjälp med att fokusera…Vi har…haft 
situationer där…IP5 och IP4 har haft samarbetssamtal, så har jag haft kvinnan eller mannen hos mig en timme 
innan samarbetssamtalet bara för att...hjälpa till: ”djupandas, ta det lugnt, fokusera på rätt saker, dra inte upp den 
där gamla historien…försök fokusera på det du faktiskt tycker är viktigt” (IP6). 

IP5 anser att det är viktigt och fördelaktigt att föräldrarådgivningen har flera olika möjligheter att 
stödja föräldrar utanför själva samarbetssamtalssituationen. Han anser att föräldrar behöver olika 
former av stöd i sina olika roller. Han uppfattar samarbetssamtal som en form av föräldrastöd 
bland många. IP5 beskriver att föräldrarådgivningen har skapat ett spektrum av stödformer. Han 
upplever att detta spektrum gynnar både föräldrar och barn, då det finns flera stödformer som 
kan ta vid långt tidigare i en ogynnsam utveckling. Ett tidigt agerande innebär enligt IP5 många 
gånger stora möjligheter att fånga upp och vända en begynnande negativ utveckling i en familj. 
Viktigt med dessa stödformer är även dess bredd och möjlighet till flexibel användning, vilket 
ger föräldrarådgivarna möjlighet att möta vitt skilda behov. 

Man börjar redan innan den eventuella skilsmässan…träffar nyblivna föräldrar inom BVC, eller till och med på 
mödravården där relationen är så pass dålig så att man kan se att det här är en pågående…separation. Man kan 
börja jobba redan där. Eller att man kan göra något profylaktiskt genom att prata med föräldrar om: ”hur vårdar ni 
er parrelation?”…sedan kan man erbjuda familjerådgivning…Man tänker sig att som skild förälder så har du en 
extra belastning och då kan man stötta föräldrar i att relatera till den andra föräldern…det är inte så att man 
behöver ha samarbetssamtal…det räcker att hon [en mamma, förf.anm.] får prata en gång i månaden om vilken 
”idiot” han är och ”vad ska jag göra?”. Så klarar hon av att förhålla sig till att han är som han är…(IP5). 

IP4 uppger att föräldrarådgivningen även kan erbjuda stöd till barn i form av barngrupper för 
barn till separerade föräldrar. I dessa grupper kan barnen prata med erfarna gruppledare och 
andra barn om hur det är att ha två hem och hur man kan tänka och tycka kring det. 
6.3.3 Tolkning av metodiska aspekter på samarbetssamtal 
Den metodiska aspekten på samarbetssamtal tolkas med hjälp av det kognitiva, det 
socialkonstruktivistiska och det systemteoretiska perspektivet med rollfokus samt mot bakgrund 
av tidigare forskning i den mån den behandlar det upptagna ämnet.  

Gemensamt för familjerätterna och familjecentralen är att samarbetssamtalen ofta inleds med 
enskilda samtal med vardera föräldern och att samtalsserierna i regel är korta. Samtliga beskriver 
ett eklektiskt arbetssätt där barnet är i fokus, men sällan fysiskt deltar i samtalen. Det som skiljer 
verksamheterna åt är att familjerättssekreterarna arbetar enskilt i samarbetssamtalen, medan 
föräldrarådgivarna arbetar två och två. En annan skillnad är familjecentralens möjlighet till och 
syn på att erbjuda föräldrar kompletterande stöd utanför samarbetssamtalen. 

Samtliga familjerättssekreterare uppger att ett systemteoretiskt synsätt genomsyrar arbetet med 
samarbetssamtalen. Det är inget de medvetet väljer, utan det sker ”automatiskt”. Detta kan med 
ett kognitivt perspektiv tolkas som att dessa saknar medvetna interna metakognitioner kring de 
teoretiska perspektiv som de arbetar efter, snarare är det intuition och den konkreta situationen 
som styr arbetet. Samtliga föräldrarådgivare uppger att de arbetar eklektiskt i samarbetssamtalen. 
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Deras utsagor kan tolkas som de är medvetna om sina teoretiska utgångspunkter och har liknande 
tankestrukturer kring familjen och omvärlden som olika system med inbördes och intersystemisk 
påverkan (Lilja & Larsson, 1998:25; Walsh, 1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13,462-
463). Detta grundantagande kan tänkas ligga till grund för hur samarbetssamtalen utformas rent 
metodiskt. Det beskrivna eklektiska arbetssättet ligger i linje med tidigare forskning som påpekar 
att det inte finns någon enhetlig metod för samarbetssamtal, utan att det snarare är önskvärt med 
flexibilitet och anpassning efter de enskilda föräldrarna (Socialstyrelsen, 2003:114-119). 

Samtliga intervjupersoner beskriver att serien av samarbetssamtal ofta begränsas till ett fåtal 
samtal med några veckors mellanrum, men poängterar att detta anpassas efter föräldrarnas 
behov. Detta arbetssätt ligger i linje med förarbetenas riktlinjer kring samarbetssamtalens 
utformning som en kort insats som inte bör sträcka sig över flera månader utan påtagliga 
framsteg. I detta sammanhang är det intressant att relatera till Thomas Lindsteins studie som 
visar att långa samtalskontakter är mer betydelsefulla för barn och föräldrar än korta (Lindstein, 
1993:151-153; Regeringens proposition 1997/98:7:41; SoS-rapport 2000:7:33). Samtliga 
intervjupersoner ger föräldrarna uppgifter mellan samtalen, för att dessa skall träna sitt samarbete 
och sedan utvärdera detta. Detta kan tolkas som att båda verksamheternas metod för att bedriva 
samarbetssamtal är kognitivt och KBT-inspirerat på så sätt att det handlar om korta kontakter och 
konkreta hemuppgifter för att bryta och förändra kretsloppet av tankar, känslor och beteenden 
hos föräldrarna (Perris, 1989:2115). 

Gemensamt för båda verksamheterna är att barnen generellt sett inte fysiskt närvarar i 
samarbetssamtalen, vilket är något som samtliga intervjupersoner uttrycker. De är överens om att 
det måste finnas ett syfte med barnens deltagande och att föräldrarna i så fall bör ha en viss 
kontroll över konfliktsituationen så att barnet inte behöver se dessa bråka. Samtliga 
intervjupersoner tydliggör dock att stor vikt läggs vid barnens ”symboliska” närvaro i samtalen. 
Deras utsagor kan tolkas som att det är ett aktivt och medvetet ställningstagande att inte låta 
barnen fysiskt delta i samtalen då samtliga, trots allmänna riktlinjer, ställer sig kritiska till detta. 
Mot bakgrund av att tidigare forskning poängterar vikten av att barnsamtal alltid bör ske om det 
inte är olämpligt är det anmärkningsvärt att detta inte tycks praktiseras på någon av 
verksamheterna. Tidigare forskning är dock medveten om att barnsamtal i regel inte sker vid 
samarbetssamtal och att det kan vara svårt för samtalsledaren att inkludera barnen, vilket 
överensstämmer med intervjupersonernas reflektioner i detta avseende. Tidigare forskning tar 
även upp det som intervjupersonerna har framfört om att barnens deltagande bör ske i ett skede 
av samarbetssamtalen då föräldrarna har börjat samarbeta och kan föra konkreta diskussioner. 
Det är mot bakgrund av avsaknaden av barnsamtal viktigt att framhäva att tidigare forskning 
bedömer denna situation som otillfredsställande och efterlyser att barns möjlighet att komma till 
tals bör utvecklas (Hydén & Hydén, 2002:59-60; Regeringens proposition 1997/98:7:43; SOU 
2005:43:217,229; Öberg & Öberg, 2006:57-75).  

Intervjupersonerna beskriver ett antal olika metoder och tekniker som de använder sig av i 
samarbetssamtalen, vilka delvis överensstämmer och delvis skiljer sig åt mellan verksamheterna. 
Samtliga familjerättssekreterare använder olika tekniker för att lyfta fram barnet i samtalen, 
vilket med ett kognitivt perspektiv kan tolkas som att dessa har kognitioner kring att det är 
viktigt att föräldrarna fokuserar på sin föräldraroll i samarbetssamtalen samt att det är barnet och 
dess behov som skall stå i fokus (Lilja & Larsson, 1998:25; Walsh, 1999:112; Zimbardo & 
Gerrig, 1996/1999:13,462-463). Även samtliga föräldrarådgivare resonerar kring vilka behov ett 
barn kan ha och att det är barnets behov som skall stå i centrum, vilket är något som måste 
medvetandegöras för föräldrarna. Detta skulle utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
kunna tolkas som att intervjupersonerna försöker konstruera en situation där barnet blir 
närvarande i samtalet och dess behov blir det centrala. Detta försök att göra barnet närvarande 
kan även förstås som ett sätt att försöka skapa ett gemensamt föräldraskap, d.v.s. att skapa en 
känsla av ett ”vi” i förhållande till barnet (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:49; Wetherell 
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& Maybin, 1996/1998:240,279). Arbetssättet med barnet i centrum kan relateras till tidigare 
forskning som genomgående betonar att samarbetssamtalen är till för barnets bästa samt att 
barnet alltid skall vara i fokus. 

IP5 och IP6 resonerar kring på vilken nivå föräldrar agerar och skiljer tydligt mellan föräldra- 
och parrelationen. I samarbetssamtalen är det viktigt att fokusera på föräldrarelationen för att 
kunna skilja den egna besvikelsen från barnets behov. Detta kan med det kognitiva perspektivet 
tolkas som att det är viktigt att medvetandegöra det cirkulära kretsloppet av tankar, känslor och 
beteenden för föräldrarna. Är det möjligt för den ena föräldern att tänka kring den andra som 
barnets förälder och inte som före detta partner, kan det påverka möjligheten att agera utifrån 
dessa kognitioner (Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:14). Vikten av att i samarbetssamtalen 
fokusera på parterna som föräldrar och på barnets situation betonas även i tidigare forskning 
(Regeringens proposition 1997/98:7:43; Socialstyrelsen, 2003:109-110).  

Det framgår att IP5 och IP6 uppfattar att föräldrarna i samtalen ofta agerar utifrån sina negativa 
föreställningar/bilder/konstruktioner av varandra, vilket uppfattas som ett hinder för 
kommunikation och samarbete. Detta kan utifrån ett kognitivt perspektiv tolkas som att de 
uppfattar att föräldrar bör få stöd i att förändra sina dysfunktionella meningsstrukturer genom 
ackommodation. Den upptagna informationen om den andra föräldern anpassas ofta på ett sätt 
som ryms inom individens negativa kognitiva strukturer om denne (assimilation). Istället skall 
individen anpassa sina kognitiva strukturer om den andra föräldern så att dessa motsvarar den 
upptagna informationen om denne (ackommodation). Detta kan innebära att individen blir 
förmögen att se att även den andre vill barnet gott och kan vara en bra förälder (Perris, 
1989:2114; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:462-463). Föräldrarnas bilder av varandra kan även 
förstås utifrån vad det kognitiva perspektivet beskriver kring aktörs-observatörsparadoxen. Att 
ett barn mår dåligt kan av den ena föräldern förklaras på så sätt att den andra föräldern brister i 
sitt föräldraskap under umgängestiden. Här blir det tydligt att föräldern ser till personliga 
egenskaper hos den andra föräldern för att förklara situationen istället för att ta situationella 
faktorer i beaktande, som t.ex. att barnet kan må dåligt av separationen i sig (Lilja, 2005:43-44). 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med rollfokus hänger detta resonemang samman med de 
olika roller som individen har i egenskap av förälder och partner. Om individen lyckas skilja åt 
den andres olika roller och bara fokuserar på föräldrarollen i samarbetssamtalen blir det lättare 
att lämna parrelationen bakom sig och koncentrera sig på föräldrarollens funktioner (Hutchison 
& Wood Charlesworth, 1999:42; Payne, 1991/2002:219-224). Föräldrarådgivarnas utsagor i 
detta avseende kan även förstås utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på så sätt att 
föräldrarna har tydliga konstruktioner av varandras personlighet. Dessa konstruktioner som ofta 
är negativt färgade kan förhindra föräldrarnas förmåga att se den andre förälderns möjlighet att 
vara en god förälder samt dennes möjlighet att kunna lyssna och ta in vad den andra verkligen 
säger. Ett vidare syfte med detta kan vara att föräldrarna skall skapa en större förståelse och 
acceptans för varandra, vilket i förlängningen gynnar barnet (Hutchison & Wood Charlesworth, 
1999:49; Wetherell & Maybin, 1996/1998:240,279). Detta kan relateras till den studie som 
utförts av Margaretha Hydén som visar att ett missnöje med samarbetssamtalen hos föräldrarna 
tolkas hänga samman med att dessa inte har lyckats överge de negativa bilderna av varandra till 
förmån för mer funktionella meningsstrukturer (SoS-rapport 2000:7:54-55). 

Samtliga familjerättssekreterares utsagor kring möjligheten att möta individens behov påvisar en 
uppfattning om att dessa i stor utsträckning ser sig tvungna att markera sin funktion och slussa 
föräldrar vidare för adekvat stöd. Samtliga föräldrarådgivares utsagor påvisar däremot fler 
möjligheter att möta individernas behov. Föräldrar kan mot bakgrund av parrelationens ofta 
infekterade konflikt behöva enskilt stöd för att kunna fokusera på föräldrarollen och samarbetet 
med den andre föräldern. Denna åtskillnad verksamheterna emellan kan med ett kognitivt 
perspektiv tolkas som att intervjupersonerna på de skilda arbetsplatserna har utvecklat olika 
kognitioner kring vilken funktion de har och hur samarbetssamtal på bästa sätt skall genomföras. 
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Detta kan även antas hänga samman med verksamheternas olika förutsättningar i detta avseende 
(Lilja & Larsson, 1998:25; Walsh, 1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13). 
6.3.3.1 Sammanfattning 
Sammantaget kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med rollfokus konstateras att det hos 
båda verksamheterna finns en tydlig diskurs kring de professionellas as roll, vilken innefattar att 
alltid föra fram barnet och fokusera på föräldrarollen i samtalen (Hutchison & Wood 
Charlesworth, 1999:42). Dessutom har samtliga intervjupersoner utifrån ett kognitivt perspektiv 
tydliga meningsstrukturer kring barnets deltagande i samarbetssamtalen (Lilja & Larsson, 
1998:25; Walsh, 1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13). Det eklektiska arbetssättet som 
alla på olika sätt har beskrivit kan förstås som en följd av den komplexa situation som en 
separation innebär, där möjligheten att agera flexibelt och kunna anpassa sitt arbetssätt efter 
behov är nödvändigt. Det kan vidare med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv konstateras att 
familjecentralens konstruktion av sin verksamhet, innebärande ett brett utbud av stödformer till 
familjer, tycks medföra en större möjlighet att möta individers behov och eventuellt fånga upp 
och tidigt förebygga en negativ utveckling av situationen (Hutchison & Wood Charlesworth, 
1999:49; Wetherell & Maybin, 1996/1998:240,279). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet i huvudsak ligger i linje med tidigare 
forskning kring ämnet. Det som skiljer undersökningens resultat från forskningen är främst 
avsaknaden av barnets fysiska deltagande i samarbetssamtalen på båda verksamheterna (Hydén 
& Hydén, 2002:59-60; Regeringens proposition 1997/98:7:43; SOU 2005:43:217,229). 

6.4 Relationella aspekter på samarbetssamtal (tema 3) 
6.4.1 Familjerätten 
6.4.1.1 Relationen professionell – förälder 
IP1 framhåller att många föräldrar ser familjerätten som en instans som har makt och befogenhet 
att bestämma. Hon uppger att föräldrarna gärna vill att hon skall styra, varför hon måste 
framhålla att familjerätten inte är någon ”minidomstol”. Även IP3 framhåller att föräldrarna tror 
att hon som företrädare för familjerätten skall bestämma. IP2 uppger i sammanhanget: 

Folk upplever att det heter ”familjerätt” och då tänker man att det är som en rätt som man kan gå till som kan 
utdöma någonting och säga att ”såhär och såhär är det”. Så det är väldigt svårt att få människor att komma 
överens, utan man vill att jag ska säga någonting om vad som är rätt och fel... (IP2). 

Samtliga familjerättssekreterare uppger att det är viktigt att föräldrarna känner att de blir 
”lyssnade på” och att föräldrarna upplever att det som de berättar om från sina liv är intressant. 
Vad avser relationen mellan professionell och klient vid samarbetssamtal tror IP3 att respekt och 
ödmjukhet är viktigt. IP1 uppger i sammanhanget: 

Det handlar om att lyssna och respektera, inte blanda sig i för mycket, hålla distansen och inte gå in och 
styra…för mycket. Styra det gör man…ändå. Det här är inte lätta saker….Man ska hålla sig saklig…det gäller att 
vara respektfull och lyhörd och behandla dem på ett…schysst sätt, då är det också lättare med förtroende (IP1). 

IP1 och IP2 tror och hoppas att deras relation till föräldrarna även påverkar hur föräldrarna 
kommunicerar med varandra. IP3 tror att hon är någon slags förebild för föräldrarna i sättet att 
resonera om barnen: 

…som jag inbillar mig fortplantar sig omedvetet….jag tror det har en viss betydelse…Jag försöker att inte ha en 
typisk familjerättslig jargong, utan mera verklighetsanpassat, skala bort sådana där tjusiga uttryck (IP3). 

IP1 uppger i sammanhanget: 
…strukturen, att tänka igenom lite innan: ”det här ska jag ta upp, det här mötet handlar om det här och det här, vi 
har den och den tiden på oss, vi ska inte prata i munnen på varandra, vi ska ha fokus på barnet”. Man ramar in det 
lite grann, det här sammanhanget. Det tror jag är väldigt viktigt…(IP1). 



 

31 

IP1 tror att en anledning till att möten lyckas kan vara att föräldrarnas bild av varandra förändras 
i positiv riktning under samarbetssamtalen. IP2 tror att anledningen till att möten lyckas ofta 
beror på någon slags personkemi, att hon får bra kontakt med båda föräldrarna. IP3 tror att 
anledningen till att möten går bra är när hon lyckas ge bägge föräldrar tillräckligt med utrymme 
och förståelse samt förhindra smutskastning i samtalet. Hon menar att när möten går mindre bra 
handlar det ofta om att hon tappar kontrollen över situationen. 
6.4.1.2 Från samarbetssamtal till vårdnadsutredning 
Samtliga familjerättssekreterare uppger att när samarbetssamtal inte leder till enighet, utan 
övergår till en vårdnadstvist med efterföljande vårdnadsutredning, är det inte ovanligt att samma 
familjerättssekreterare som ledde samarbetssamtalen även handlägger utredningen. Detta 
tillvägagångssätt uppges främst bero på resursbrist.  
6.4.1.3 Neutralitet 
IP1 anser att det är viktigt att förhålla sig neutral till föräldrarna, men även att vara saklig. Det är 
en balansgång utifrån vad som är bäst för barnet. Hon kan t.ex. utifrån kunskap kring barn och 
barns utveckling sakligt lyfta fram något kring barnet, och menar då att hon kanske inte är helt 
neutral då hon väljer vad hon skall lägga fram. Vad avser vikten av neutralitet uppger IP2 att hon 
står på barnens sida. Det är hennes uppgift att vara barnens röst. Hon måste akta sig för att inte ta 
parti för någon förälder, utan att istället resonera utifrån t.ex. samhällets syn på barn. Även IP3 
framhåller att det är viktigt att vara neutral. Hennes uppgift är inte att vara partisk med någon av 
föräldrarna, utan att vara partisk med barnet.  
6.4.2 Familjecentralen 
6.4.2.1 Relationen professionell – förälder 
IP4 poängterar att det är viktigt att förmedla att hon inte är ute efter att lägga sig i hur föräldrarna 
gestaltar samarbetet. 

IP5 kan bjuda på att han är skild, jag kan berätta om mina barn hemma…och då kan jag…bli personlig och det 
tror jag kan göra att det kan vara enklare och prata…Mer för att ge dem utrymme för att kunna prata och förstå att 
det är jättesvårt ibland [att vara förälder, förf.anm.], att man är jätterädd och…jätteledsen och…väldigt egoistisk 
som förälder. Ibland är det svårt att se barnets bästa, att det ska ha tillgång till den andra också för att man vill ha 
sitt barn hos sig hela tiden. Det är…inget konstigt i det. Och på det sättet kan man bli lite personlig (IP4). 

IP6 uppger att hon försöker att sätta sig in hur det måste vara för föräldrar att komma till 
föräldrarådgivningen. 

…man måste [som professionell, förf.anm.] hitta en balans…vara nyfiken på den andra personen, att man inte när 
någon säger någonting om hur jobbigt [något är, förf.anm.]…ser kritisk ut…någonstans att man känner: ”ja, det 
är bökigt att vara förälder och vi tycker alla att det är bökigt”…att vi är ganska tydliga med att…det är ganska 
allmänmänskligt att man kommer tillkorta ibland. Att inte vi sitter här och är experter och vet precis vad barn 
behöver och alltid gör rätt med våra egna ungar…Då är det svårt att prata om det som är svårt...Man vill…veta att 
det är en människa som har någon form av erfarenhet av liknande saker, har livserfarenhet, som inte fördömer en 
(IP6). 

IP4 och IP6 uttrycker uppfattningen om ett ömsesidigt ansvar mellan samtalsledare och föräldrar 
för samarbetssamtalens kvalitet. IP5 är av uppfattningen att ett misslyckat samtal hänger ihop 
med att han som föräldrarådgivare inte har lyckats hejda olika mekanismer som ofta sätts igång 
under samarbetssamtal, såsom t.ex. projektioner och bristande objektkonstans. Han upplever att 
möjligheten att utgå och arbeta utifrån föräldrarnas önskemål och behov innebär att han kan 
förhålla sig respektfull, nyfiken och ödmjuk till de människor han möter. Han anser att det är 
viktigt att föräldrarna kan gå ifrån ett samarbetssamtal och känna att de har blivit ”lyssnade på” 
och att föräldrarådgivaren har försökt att förstå dem. Han nämner i detta sammanhang ramarna 
på föräldrarådgivningen som präglas av nyttjarnas självbestämmande och frivilliga deltagande. 
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6.4.2.2 Neutralitet 
IP4 och IP6 uppger att det är viktigt att de förhåller sig neutrala till föräldrarna. Både IP4 och IP6 
anser dock att det inte alltid är enkelt och IP6 tillägger att det är viktigt att man som professionell 
är observant på detta och kritiskt granskar sin egen neutralitet. IP4 upplever svårigheter med 
neutraliteten när hon känner att en förälders hållning inte gagnar barnet. I dessa fall blir hon 
snarare lojal med den förälder som har förmågan att bättre se till barnets behov, då hon uppfattar 
det som sin främsta uppgift att se till barnets bästa. Svårigheten i en sådan situation blir enligt 
IP4 frågan kring hur hon på ett bra sätt, och utan att kränka eller förminska den andra föräldern, 
kan ta upp dessa iakttagelser och tankar. IP5 anser att det viktigaste är att hela tiden vara lojal 
med och fokusera på barnets behov. Detta gäller även om det innebär att föräldrar kanske mår 
dåligt av att han inte är överens med dem. Utifrån neutralitetens perspektiv upplever IP6 att det 
är en klar fördel att vara två professionella i samarbetssamtalen, då det möjliggör en diskussion 
med kollegan kring neutraliteten. Hon uppger att det är viktigt att man som professionell 
utvecklar strategier och är ärlig mot sig själv för att hantera situationer med människor som man 
har svårt att känna empati för. 
6.4.3 Tolkning av relationella aspekter på samarbetssamtal 
Den relationella aspekten på samarbetssamtal tolkas med hjälp av det kognitiva perspektivet och 
det systemteoretiska perspektivet med rollfokus samt mot bakgrund av tidigare forskning i den 
mån den behandlar det upptagna ämnet. 

Både familjerätterna och familjecentralen framhåller vikten av neutralitet men påpekar att det 
allra viktigaste är att ha barnets bästa i tankarna under hela samtalsprocessen. Båda 
verksamheterna uttrycker även vikten av att ge föräldrarna en känsla av att ha blivit ”lyssnade 
på” samt att ge dem ett respektfullt och ödmjukt bemötande. 

Samtliga familjerättssekreterare uttrycker att många föräldrar tolkar deras verksamhet i samband 
med samarbetssamtal som att den innefattar makt och befogenheter att rättsligt bestämma vad 
som skall gälla kring vårdnad, boende och umgänge om barnet. Detta kan med det kognitiva 
perspektivet förstås som att föräldrarna har skapat delvis felaktiga meningsstrukturer om 
familjerättens funktion. Dessa kan vara dysfunktionella på så sätt att föräldrarna inte får den 
hjälp de förväntar sig. Det kan anses viktigt i detta sammanhang att familjerättssekreterarna ger 
föräldrarna tydlig information kring samarbetssamtalens mål och funktion. På detta sätt kan 
föräldrarna anpassa sina kognitiva strukturer genom ackommodation så att de bättre motsvarar 
den verklighet som familjerätten har att agera utifrån (Perris, 1989:2114; Zimbardo & Gerrig, 
1996/1999:462-462). Enligt rollteorin stämmer föräldrarnas förväntade roll på 
familjerättssekreterarna i detta avseende inte överens med familjerättssekreterarnas uppfattning 
om sin roll, vilket i sin tur leder till en intra-rollkonflikt. Sammantaget kan detta tolkas som att 
det finns en viss rollambiguitet vad gäller familjerättsekreterarnas funktion vid samarbetssamtal, 
varför det är av stor vikt att rollkonflikten och rollambiguiteten utreds och klargörs (Hutchison & 
Wood Charlesworth, 1999:42; Payne, 1991/2002:219-224). 

Samtliga familjerättssekreterare samt IP5, IP6 uttrycker vikten av att föräldrarna känner att 
intervjupersonerna lyssnar på vad just de har att berätta och lyfter fram vikten av att föräldrarna 
blir respektfullt och ödmjukt bemötta. Intervjupersonernas förhållningssätt kan även med ett 
kognitivt perspektiv ses som en följd av deras interna metakognitioner kring sin identitet som 
professionell, innebärande föreställningar om hur ett bemötande av föräldrar bör se ut (Ellström, 
1994:25; Lilja & Larsson, 1998:25). Detta kan även enligt rollteorin kopplas till deras 
föreställning om sin roll i mötet med föräldrarna (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:42). 
Vikten för föräldrarna att känna sig ”lyssnade på” ligger i linje med den tidigare nämnda studien 
genomförd av Margaretha Hydén där föräldrar uttrycker detta som en faktor bidragande till att de 
känt sig nöjda med samarbetssamtalen (SoS-rapport 2000:7:53). 
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Samtliga föräldrarådgivare uttrycker vikten av att bjuda på sig själv och tydliggöra det 
allmänmänskliga i att fela som förälder, d.v.s. att som professionell bli lite personlig. Denna 
öppenhet kan med ett systemteoretiskt synsätt förstås som intervjupersonernas antaganden om att 
en ömsesidig påverkan medför att även föräldrarna vågar öppna sig (Wetherell & Maybin, 
1996/1998:253-254). Det kan även med ett kognitivt synsätt medföra att föräldrarna skapar 
meningsstrukturer kring att det är mänskligt att göra misstag som förälder. Detta kan ske genom 
att föräldrarnas uppfattning om föräldraskapet vidgas, vilket innebär att deras meningsstrukturer i 
detta avseende utvecklas och förändras. Det kan tolkas som att intervjupersonerna genom att 
tillstå egna svagheter förmedlar sina egna interna metakognitioner om hur det är att vara förälder 
(Lilja & Larsson, 1998:25; Walsh, 1999:12). 

Samtliga intervjupersoner uppger på något sätt att en viss struktur och kontroll är viktigt i 
samarbetssamtalen. Detta kan enligt rollteorin tolkas som att deras uppfattning om sin egen 
rollidentitet innefattar att de skall ha en ledande funktion i samtalen (Hutchison & Wood 
Charlesworth, 1999:42). Vikten av struktur och att få tala med varandra under ordnade former 
ligger i linje med tidigare forskning, och motsvarar vad som framkommit i Margaretha Hydéns 
studie om föräldrars och barns tankar i detta avseende (SoS-rapport 2000:7:53).  

Samtliga intervjupersoner uttalar vikten av neutralitet, men betonar dock barnets bästa som det 
viktigaste. Deras tankar kring neutralitet kan med ett kognitivt perspektiv förstås som att 
neutralitet för dem snarare innebär att vara lojal med barnen än att alltid vara neutral i 
förhållande till båda föräldrarna. Detta kan även förstås som att de har tydliga tankestrukturer 
kring att samarbetssamtal är ett sätt att finnas till för barnen och att föräldrarnas behov i vissa 
lägen måste stå tillbaka för att barnets bästa skall tillgodoses (Perris, 1989:2113; Zimbardo & 
Gerrig, 1996/1999:462-463). Intervjupersonernas utsagor kring vikten av och svårigheten med 
att inta ett neutralt förhållningssätt till föräldrarna ligger i linje med vad tidigare forskning påtalar 
kring detta (Hydén & Hydén, 2002:95-101). En aspekt på neutraliteten som tidigare forskning 
inte berör, men som betonas av flertalet av intervjupersonerna, är deras uppgift att i alla lägen 
vara lojal med barnet. 

Samtliga familjerättssekreterare uppger att det vid samarbetssamtal som övergår till en 
vårdnadsutredning är förhållandevis vanligt att samma familjerättssekreterare handlägger båda 
ärendena. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att tidigare forskning förordar att det bör 
finnas en tydlig åtskillnad mellan samarbetssamtal och en senare vårdnadsutredning, vilket skall 
innefatta ett byte av handläggare (Regeringens proposition 1997/98:7:93-94; Socialstyrelsen, 
2003:109-110). 
6.4.3.1 Sammanfattning 
Sammantaget kan intervjupersonernas utsagor kring den relationella aspekten med ett kognitivt 
samt ett systemteoretiskt perspektiv med rollfokus förstås som att dessa har tydliga 
föreställningar och interna metakognitioner kring hur deras förhållningssätt till föräldrarna bör se 
ut. De verkar även ha en klar uppfattning om vilka funktioner som innefattas i deras roll i detta 
avseende (Hutchison & Wood Charlesworth, 1999:42; Lilja & Larsson, 1998:25; Payne, 
1991/2002:219-224; Walsh, 1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13). De olika 
verksamheterna verkar i detta avseende inte skilja sig åt nämnvärt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet i huvudsak ligger i linje med tidigare forskning 
om ämnet. Det som skiljer undersökningens resultat från forskningen är att ett byte av 
handläggare sällan sker på familjerätterna då ett samarbetssamtal övergår till en 
vårdnadsutredning, något som forskningen förordar (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004:70). 
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6.5 Socialt förebyggande aspekter av samarbetssamtal (tema 4) 
6.5.1 Familjerätten 
6.5.1.1 ”Att fånga upp familjer i riskzonen tidigt” 
Samtliga familjerättssekreterare uttrycker att samarbetssamtal är ett förebyggande sätt att arbeta 
med barnfamiljer och mot uppkomsten av sociala problem. IP3 tror att samtalen kan bidra till att 
mycket som annars skulle ha utvecklats till allvarligare problem fångas upp tidigt. IP1 tror att 
arbetet är förebyggande på så sätt att barnen dras in i föräldrarnas konflikter om dessa inte kan 
lösas och uppger: 

Man ska fånga dem så fort som möjligt…Barnen märker före oss och de bär med sig sina funderingar…Det 
påverkar så mycket barnen…det blir bara värre om det blir stämningar och så…(IP1). 

IP1 tycker att de frivilliga samarbetssamtalen borde styras starkare genom SoL, samtalens 
betydelse borde betonas just för barnens skull. Hon tror att om det skulle framgå tydligare i lagen 
skulle kanske mer resurser tillhandahållas för samarbetssamtal. IP2 uppger i sammanhanget: 

Jag tycker att man…skulle önska att man kunde arbeta mer med det [samarbetssamtal, förf.anm.]. För att ofta är 
det…den delen av arbetet som blir lägst prioriterad i och med att vi har deadlines från tingsrätten...Fast i 
praktiken tycker inte jag det går till så, utan...vi försöker ta emot dem ganska snabbt…Och jag tycker att det här 
är ett av de viktigaste arbeten vi har (IP2). 

6.5.1.2 Kompletterande former av föräldrastöd 
Det finns enligt IP1 stadsdelar som har speciella grupper för separerade föräldrar, men det har 
inte den aktuella familjerätten. De har funderat på att införa sådana grupper efter behov, vilket 
skulle kunna komplettera samarbetssamtalen i ett förebyggande syfte. IP1 anser att det vore 
gynnsamt att kombinera olika former av föräldrastöd för att kunna möta föräldrarnas behov. 

Och gärna i kombination med parsamtal som man behöver efter separationen, eller föräldrasamtal, eller vad man 
vill kalla det…men det finns tyvärr inte…möjligheter till det. Vår öppenvård har inte velat ha föräldrasamtal 
tidigare, men nu räcker inte resurserna till. Och det är jättesynd (IP1). 

6.5.2 Familjecentralen 
6.5.2.1 ”Att fånga upp familjer i riskzonen tidigt” 
Samtliga föräldrarådgivare anser att samarbetssamtal är ett förebyggande sätt att arbeta med 
familjer. IP5 anser att alla insatser som görs för att stötta barn genom att framför allt stötta deras 
föräldrar är bra och förebyggande. Han uppger att en viktig anledning till varför unga vuxna 
hamnar i kriminalitet och missbruk är att de haft en otrygg uppväxt. IP4 uppger att 
samarbetssamtalen även är ett behandlande arbete, då många föräldrar redan befinner sig 
långtgångna konflikter när de kommer till föräldrarådgivningen. Men även detta kan enligt henne 
uppfattas som ett förebyggande arbete, då samarbetssamtalen i detta skede kan bryta och/eller 
förhindra en vidare försämring av läget samt ytterligare stigmatisering. IP6 upplever att det 
utifrån barnens perspektiv är av yttersta vikt att föräldrarna kan komma överens om hur de skall 
samarbeta kring barnen. Om föräldrarna inte kommer överens kan det få förödande följder för 
barnen. Hon hänvisar till att forskning visar att separationer där föräldrar inte har kunnat 
samarbeta är en vanlig anledning till att barnen i vuxen ålder kommer i kontakt med 
vuxenpsykiatrin. Hon anser att det är viktigt att det finns möjlighet för föräldrar att få hjälp med 
att åstadkomma ett fungerande samarbete eftersom forskning även visar att enbart en tredjedel av 
alla separerade föräldrar har ett fungerande samarbete tre år efter separationen. Hon anser att det 
är viktigt att uppmuntra föräldrar till samarbetssamtal och är tydlig med att det är en del av 
föräldraansvaret att få till stånd ett samarbete. 
6.5.2.2 Kompletterande former av föräldrastöd 
IP4 och IP5 uppger att föräldrarådgivningen även arbetar förebyggande med parsamtal och 
föräldragrupper, vilket är former av föräldrastöd som kan bli aktuella innan samarbetssamtal 
inleds. IP5 uppger att han anser att föräldrarådgivningens ramar utgör ett särskilt bra sätt att 
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arbeta förebyggande. Han beskriver att föräldrarådgivningen regelbundet träffar nyblivna 
föräldrar i grupper för att samtala om eventuella svårigheter med att bli förälder och informera 
om vilket stöd som finns att tillgå. På detta sätt anser IP5 att många konflikter och skilsmässor 
kan förebyggas, då föräldrarna i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling kan få hjälp och stöd. 
Han anser att helhetsgreppet kring familjen och den stora variationen av insatser som 
föräldrarådgivningen förfogar över är en viktig förutsättning för att kunna arbeta förebyggande 
med barnfamiljer. 
6.5.3 Tolkning av socialt förebyggande aspekter av samarbetssamtal 
Den socialt förebyggande aspekten av samarbetssamtal tolkas med hjälp av det kognitiva 
perspektivet och mot bakgrund av tidigare forskning i den mån den behandlar det upptagna 
ämnet. 

Båda verksamheterna tycks ha en uppfattning om att arbetet med samarbetssamtal är socialt 
förebyggande. Det som tydligt tycks skilja verksamheterna åt är att familjcentralen till skillnad 
mot familjerätterna förfogar över ett brett utbud av olika former av föräldrastöd, både före, under 
och efter en separation. 

IP1 och samtliga föräldrarådgivare är av uppfattningen att en kombination av olika former av 
föräldrastöd gynnar föräldrar och barn och har ett förebyggande syfte. Detta kan med ett 
kognitivt perspektiv tyda på deras kognitioner kring att föräldrar kan ha flera behov både innan 
och i samband med en separation som inte kan täckas av enbart samarbetssamtal. Mot bakgrund 
av intervjupersonernas tankar kring vilka negativa följder föräldrars samarbetsproblem kan ha 
för barnen kan det med ett kognitivt perspektiv antas att dessa har den interpersonella 
metakognitionen att barn i regel inte har tillräckliga resurser för att hantera och bearbeta sådana 
upplevelser på ett sätt så att de inte tar skada i längden (Lilja & Larsson, 1998:25; Walsh, 
1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13). 

Samtliga intervjupersoner betonar samarbetssamtalens förebyggande funktion för barnen, vilket 
med ett kognitivt perspektiv skulle kunna innebära att dessa har kognitioner kring att sociala 
problem hos barn i anledning av föräldrars separation går att förebygga rent generellt. Samtliga 
intervjupersoner framhäver på något sätt betydelsen av att fånga upp familjerna tidigt. Detta 
tyder på att det finns föreställningar och meningsstrukturer kring att ju mer fortskriden konflikten 
är, desto svårare blir det att förhindra barnens lidande och eventuella framtida följder av detta 
(Lilja & Larsson, 1998:25; Walsh, 1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13). Denna 
uppfattning ligger i linje med tidigare forskning som uttrycker att samarbetssamtal är ett 
förebyggande arbete som kan bidra till att framtida konflikter förebyggs. Tidigare forskning 
betonar även att ju tidigare samtalen kommer till stånd desto större är möjligheten för föräldrarna 
att nå en överenskommelse (Lindstein, 1993:151; SoS-rapport 2000:7:62). 
6.5.3.1 Sammanfattning 
Sammantaget kan intervjupersonernas utsagor utifrån ett kognitivt perspektiv tolkas som att det 
finns tydliga meningsstrukturer kring att sociala problem går att förebygga och att det är av stor 
vikt att möta dessa problem i ett tidigt skede, samt att olika former av kompletterande 
föräldrastöd är gynnsamt för att möta föräldrars olika behov vid samarbetssamtal (Lilja & 
Larsson, 1998:25; Walsh, 1999:112; Zimbardo & Gerrig, 1996/1999:13). 

Tidigare forskning kring samarbetssamtal behandlar dess förebyggande aspekt endast i 
begränsad omfattning. Den forskning som finns om ämnet ligger i linje med resultatet och 
framhäver betydelsen för barnen av en god kontakt med båda föräldrarna samt vikten av att dessa 
kan samarbeta kring dem. Vidare betonas vikten av att komma in i ett tidigt skede av 
problemutvecklingen (Barnombudsmannens årsrapport, 2004:59; Ewerlöf, Sverne & Singer, 
2004:67; Killén, 2000/2002:12; SOU 2000:91:48; SOU 2001:55:83-88). Mot bakgrund av detta 
kan det antas att den socialt förebyggande aspekten av samarbetssamtal är betydande.  



 

7 Helhetstolkning och slutdiskussion 
Vid en helhetstolkning av studiens fyra temata har några utmärkande begrepp under respektive 
tema återfunnits. Under den organisatoriska aspekten är det flexibilitet och frivillighet som 
genomgående diskuteras som viktigt i arbetet med samarbetssamtal. Den metodiska aspekten 
präglas av tankar kring ett eklektiskt arbetssätt och vikten av att ha barnet i centrum. Samtidigt 
framhålls vikten av att skilja mellan par- och föräldrarelationen, då samarbetssamtalens mål 
främst är att fokusera på föräldrarelationen. Vidare diskuteras kring föräldrars konstruktioner av 
situationen och av varandra, samt arbetet med att förändra dessa konstruktioner till att bli mer 
funktionella. Under den relationella aspekten betonas betydelsen för föräldrarna att känna sig 
”lyssnade på” samt vikten av struktur i samarbetssamtalet. Likaså resoneras kring vikten av och 
svårigheten med samtalsledarens neutralitet gentemot föräldrarna i förhållande till lojaliteten 
gentemot barnet. Den socialt förebyggande aspekten präglas av tankar kring vikten av att kunna 
hjälpa familjer i ett tidigt skede av problemutvecklingen samt behovet av att kombinera 
samarbetssamtal med kompletterande former av föräldrastöd. 

Vid en sammantagen betraktelse av intervjupersonernas utsagor under samtliga temata 
framträder några begrepp som genomgående representativa för undersökningen. Dessa begrepp 
bedöms som centrala för genomförandet och betydelsen av samarbetssamtal och kan delas in i tre 
olika temaområden enligt följande: 

A. Vikten av flexibilitet och frivillighet i verksamheten kring och genomförandet av 
samarbetssamtalen. 

B. Vikten av att alltid ha barnet i fokus och att kunna erbjuda kompletterande föräldrastöd 
vid samarbetssamtal. 

C. Vikten av att hjälpa familjer i ett tidigt skede (prevention) av problemutvecklingen för att 
förebygga uppkomsten av sociala problem. 

Den ovan beskrivna helhetstolkningen kan visualiseras enligt nedan, där den socialt 
förebyggande aspekten intar en överordnad position. De olika temata påverkar varandra 
ömsesidigt och temaområde A, B och C är en konklusion av den sammantagna resultatbilden för 
samtliga temata: 
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Figur 2 - Visualisering av helhetstolkning 
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Nedan kommer de ovan nämnda temaområdena A, B och C ytterligare att problematiseras samt 
relateras till tidigare forskning. Vidare reflekteras kring samarbetssamtalens samhälleliga 
funktion, vilken bedöms som betydande. 

7.1 Frivillighet och flexibilitet 
Det som har framkommit i undersökningen om vikten av frivillighet vid samarbetssamtal kan 
relateras till utvecklingen av det förebyggande sociala arbetet där socialtjänstens verksamhet 
blivit mindre präglad av tvång än tidigare. Undersökningens resultat och tidigare forskning kring 
samarbetssamtal uttrycker tydligt vikten av att samarbetssamtalen skall präglas av ett frivilligt 
deltagande. Av intervjupersonernas utsagor och tidigare forskning kan utläsas att 
samarbetssamtal som sker på remiss från domstol ofta upplevs som mindre frivilliga, vilket antas 
begränsa möjligheterna till samförståndslösningar (Hydén & Hydén, 2002:15,56,58,61; 
Lundberg, 2005:40; Molin, 2005:156-157; Regeringens proposition 1997/98:7:36,39). 
Sammantaget kan denna markering av frivillighetens betydelse för samarbetssamtal tolkas som 
att frivillighet bedöms som en avgörande förutsättning för dess lyckande. 

Intervjupersonernas utsagor präglas genomgående av en medvetenhet och ett antagande om att 
flexibilitet är av yttersta vikt i arbetet med samarbetssamtal. Deras arbetssätt tycks utformat 
utifrån detta synsätt. Kontakten med familjerna utformas efter de enskilda individernas behov. 
Även tidigare forskning betonar vikten av flexibilitet i arbetet med samarbetssamtalen för att 
kunna möta de enskilda föräldrarnas behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2003:114-119). Den 
komplexa situationen som ett samarbetssamtal ofta innebär kan tänkas hänga samman med 
behovet av ett flexibelt arbetssätt utan förutbestämda mallar eller strikta regler. Ett stort mått av 
flexibilitet kan antas ge möjlighet att möta denna komplexitet. 

7.2 Barnet i fokus och kompletterande föräldrastöd 
Både tidigare forskning och undersökningens resultat poängterar genomgående att 
samarbetssamtal är till för barnets bästa och att barnet alltid skall stå i fokus vid samtalen. 
Tidigare forskning betonar att ett arbete med fokus på barnen innebär att samtal med barnen bör 
ske någon eller några gånger under en samarbetssamtalsserie (SOU 2005:43:217,229). Resultatet 
visar en motsatt bild där barn nästan aldrig fysiskt deltar i samtalen samt svårigheterna med hur 
detta praktiskt skall gå till. Då undersökningen visar att barnen dock tycks ”levandegöras” och 
”symboliskt” närvarar i samtalen bedöms det som om barnen, trots sin fysiska frånvaro, tycks stå 
i fokus i samarbetssamtalen.  

Tidigare forskning visar att föräldrar behöver bearbeta den kris som en separation kan innebära 
för att kunna samarbeta och finnas kvar som förälder. Samarbetet försvåras avsevärt om 
föräldrarna inte har klarat upp konflikterna sinsemellan. Forskning visar även tydligt att många 
föräldrar behöver stöd i samband med en separation för att bearbeta en eventuell kris (Bratt, 
2005:5; Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004:67, Regeringens proposition 1997/98:7:102). 
Undersökningens resultat betonar genomgående att föräldrar har ett stort behov av stöd vid 
separationer. Det framkommer även att eftersom olika föräldrars stödbehov är vitt skilda är det 
viktigt att kunna erbjuda olika former av föräldrastöd eller ”slussa föräldrarna vidare” om denna 
möjlighet inte finns att tillgå på den aktuella verksamheten. Mot bakgrund av detta bedöms 
familjecentralens stora utbud av föräldrastöd ge en större möjlighet för föräldrarna att adekvat 
bearbeta en eventuell kris, än om endast samarbetssamtal kan erbjudas. Samarbetssamtal blir på 
detta sätt en form bland flera i ett mångfasetterat föräldrastöd, vilket möjliggör en helhetssyn på 
familjens problematik. Sammantaget bedöms därvid familjecentralens koncept med 
samarbetssamtal i kombination med annat föräldrastöd som gynnsamt för föräldrar och barn. 

7.3 Tidigt skede (prevention) 
Tidigare forskning kring förebyggande socialt arbete visar att stöd som sätts in i ett tidigt skede 
av en problemutveckling har större möjlighet att vända destruktiva processer, än om hjälpen sätts 



 

in när problemen funnits en längre tid. I en tidig fas av problemutvecklingen behövs dessutom 
förhållandevis lite resurser för att vända en negativ utveckling. Denna kunskap kring vikten av 
tidiga insatser har medfört att det idag fokuseras alltmer på att möta problem i ett tidigt skede 
(Bing, 2005:22-23; Killén, 2000/2002:12). Även undersökningens resultat betonar vikten av att 
hjälpa föräldrar i ett tidigt skede av problemutvecklingen och uttrycker uppfattningen om att 
samarbetssamtal är en möjlighet till detta. Vidare poängteras att kompletterande former av 
föräldrastöd ger stora möjligheter att hjälpa föräldrar ännu tidigare i en problematisk utveckling. 
Mot bakgrund av detta kan slutsatsen dras att samarbetssamtal är en bra insats för att hjälpa 
föräldrar och barn i ett relativt tidigt skede av en problemutveckling, vilket även kan förhindra att 
problem befästs och därmed tryggar barns välmående. 

7.4 Samarbetssamtalets samhälleliga funktion 
Mot bakgrund av tidigare forskning och undersökningens samlade resultat kan det tolkas som att 
samarbetssamtal innebär en möjlighet att upprätthålla den för en kärnfamilj karaktäristiska 
”triaden” (mamma-pappa-barn) även efter föräldrars separation. 

Mamma Pappa

Barn

Mamma Pappa

Barn  
Figur 3 - Triad 

Med detta avses att vid samarbetssamtal tycks göras ett försök att konstruera en situation där 
föräldrarna, trots att parrelationen har upphört, kan uppfatta sig själva som ett sammanhörande 
föräldrapar till sitt barn. På detta sätt kan det bli möjligt för en före detta kärnfamilj, som 
övergått till att bli en splittrad familj, att återförenas i en ”post-familj”. En sådan ”post-familj” 
innebär att föräldrarna gemensamt utövar sitt föräldraskap och kan anses vara till för allas bästa. 
Den är barnets bästa då den ger barnet tillgång till båda föräldrarna och är även föräldrarnas 
bästa då dessa blir en resurs för varandra. På så sätt behöver en föräldraseparation inte innebära 
att föräldrarna blir ensamstående i förhållande till barnet eller att barnet får begränsad tillgång till 
någon av föräldrarna. Samarbetssamtalets diskurs kan i detta sammanhang ses som en 
transformation från en ursprunglig situation där ett par både är par och föräldrar, till en acceptans 
av ett nytt tillstånd där parrelationen är avslutad och enbart föräldraförhållandet består. 

7.5 Sammanfattande diskussion 
Studiens forskningsfråga var att undersöka genomförandet av samarbetssamtal utifrån 
organisatoriska, metodiska, relationella och socialt förebyggande aspekter på familjerätten och 
familjecentralen. Denna kan anses besvarad i sin helhet. Studiens syfte var att öka förståelsen 
och fördjupa kunskapen om samarbetssamtalens genomförande och betydelse. Även detta kan 
anses vara uppfyllt. Sammanfattningsvis har följande framkommit i detta avseende: 
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Utifrån den av tidigare forskning och undersökningens resultat framkomna helhetsbilden på 
samarbetssamtalens genomförande och betydelse kan det konstateras att de professionella i de 
båda verksamheterna har liknande föreställningar och meningsstrukturer kring detta. Vad gäller 
det konkreta genomförandet av samarbetssamtal avseende metoder och tekniker som används i 
samtalet finns således stora likheter mellan verksamheterna. Det som skiljer verksamheterna åt är 
således inte de professionellas tankar kring samarbetssamtalens syfte och genomförande, utan 
snarare de olika verksamheternas möjligheter och förutsättningar att utforma samtalen. Med detta 
avses att även om familjerättssekreterarna t.ex. har tydliga uppfattningar om föräldrars ofta stora 
behov av stöd utanför samarbetssamtalssituationen, så har de inte alltid möjlighet att tillgodose 
detta utifrån familjerättens organisatoriska ramar och befogenheter. Familjecentralens 
verksamhet tycks präglas av stora möjligheter till individanpassning efter behov, vilket kan antas 
medföra en större flexibilitet i utformningen av samarbetssamtalen och annat föräldrastöd. Denna 
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skillnad verksamheterna emellan kan antas hänga samman med deras olika funktionspositioner, 
där familjecentralen har ett tydligt förebyggande syfte och i huvudsak arbetar med föräldrastöd, 
medan familjerättens verksamhet i stor utsträckning präglas av lagstiftning och utredningar. 
Samtliga intervjupersoner har tankar kring flexibilitet och frivillighet, barnet i fokus, 
kompletterande föräldrastöd och tidigt skede (prevention) som betydelsefulla faktorer och 
gynnande för samarbetssamtalens genomförande. Mot bakgrund av detta kan det, även om en 
jämförande studie ”i egentlig mening” inte har genomförts, sammantaget tyckas som om 
familjecentralens verksamhet har större möjligheter att utnyttja samarbetssamtalens resurser fullt 
ut än familjerättens verksamhet. 

7.6 Förslag till vidare forskning 
I intervjupersonernas utsagor har vissa betydelsefulla aspekter på samarbetssamtal återfunnits 
som tidigare forskning utelämnar eller behandlar i endast begränsad omfattning. Som tidigare 
nämnts betonas vikten av samtalsledarens neutralitet gentemot föräldrarna i tidigare forskning. 
En aspekt av neutraliteten som inte återfunnits i litteraturen, men som i undersökningen 
framträder som viktig, är samtalsledarens skyldighet att i alla lägen förhålla sig lojal med barnet. 
Det kan vara betydelsefullt att vidare utveckla metoder och tekniker för att realisera denna 
lojalitet.  

Litteraturen kring samarbetssamtal uttalar tydligt dess förebyggande funktion, samtidigt som 
former för hur denna förebyggande funktion skall kunna säkerställas och förbättras inte 
diskuteras. I undersökningen har det framkommit att kompletterande former av behovsanpassat 
föräldrastöd är av stor vikt och innebär utökade möjligheter till att utnyttja och förverkliga 
samarbetssamtalens förebyggande funktion. Då kompletterande former av föräldrastöd i 
kombination med samarbetssamtal inte nämns i tidigare forskning bedöms det som angeläget att 
utreda möjligheten till att utveckla former för detta. Vidare bör förutsättningarna för och 
möjligheten till att kunna erbjuda kompletterande föräldrastöd i kombination med 
samarbetssamtal utredas för de olika verksamheter som arbetar med samarbetssamtal.  

Den återfunna diskrepansen mellan undersökningens resultat och tidigare forskning vad avser 
barnets fysiska deltagande i samarbetssamtalen är påfallande. Mot bakgrund av detta är det 
angeläget att i ett första steg utreda förutsättningarna för och lämpligheten av barnets deltagande 
i samarbetssamtalen ytterligare, varvid hänsyn bör tas till bl.a. barnets ålder och mognad. I detta 
sammanhang bör främst professionellas och familjers synpunkter och erfarenheter tas i 
beaktande. I ett vidare steg bör sedan konkreta metoder och tekniker för barnets eventuella 
deltagande i samtalen skapas. 
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Appendix 
Bilaga 1 – Intervjuguide till familjerätten 
Inledande frågor 

• Kan du berätta lite kort om dig själv, din bakgrund, utbildning och hur länge du har 
jobbat här? 

• Skulle du kunna berätta om hur du upplever vikten/betydelsen av ditt arbete, i detta fall 
vikten/betydelsen av samarbetssamtal! D.v.s. att denna möjlighet för separerade föräldrar 
att få stöd i sitt samarbete finns.  

Organisatoriska aspekter 

• Kan du berätta på vilka olika sätt det kan gå till när ni kommer i kontakt med föräldrar 
som vill påbörja samarbetssamtal (och då menar vi ej samtal som sker på remiss)! 

- Måste det vara båda föräldrarna som ansöker gemensamt, eller kan en förälder 
inleda samarbetssamtal enskilt? 

- Bara om krav är att båda ansöker: Vad är anledningen till att ni gör på detta 
sätt? 

- Finns det någon annan förutsättning som måste vara uppfylld, för att man ska har 
rätt till samarbetssamtal? 

• Hur ser handläggningen av samarbetssamtalen ut? 

- Förs journalanteckningar? Vad är skälet till det? 

- Vilka personuppgifter registreras? Vad är syftet med det? 

- Hur lång är väntetiden från det att föräldrarna tar kontakt med er? 

• Hur ser möjligheten ut att få till stånd juridiskt bindanden avtal mellan föräldrarna? 

- På vilka andra sätt kan överenskommelser mellan föräldrarna dokumenteras? 

Metodiska aspekter 

• Kan du berätta om teoretiska utgångspunkter/perspektiv som du upplever som 
meningsfulla/användbara vid samarbetssamtal? 

- Du nämner xxx, på vilket sätt får detta perspektiv genomslag i ditt praktiska 
arbete med samtalen/kan du utveckla detta? 

- Har du en uppfattning om vad som påverkar ditt val av perspektiv vid det enskilda 
samtalet? 

• Samarbetssamtalen sägs i förarbeten vara till för barnets bästa. Hur upplever du att ditt 
arbete med samarbetssamtal styrs av detta syfte? 

- Vad innebär barnperspektivet för dig? 

- På vilket sätt tar du hänsyn till barnperspektivet rent praktiskt i ditt arbete med 
samarbetssamtalen? 

• Kan du beskriva hur ett samarbetssamtal går till? 

- Vilka professionella håller i/är närvarande vid samarbetssamtal? 

- Finns det möjlighet till både par- och enskilda samtal? 

- Hur tänker du kring barnens deltagande i samtalen? 
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- Praktiseras det? Kan du beskriva detta lite närmare? 

- Kan du beskriva konkreta metoder/arbetssätt som du använder dig av? 

- Har du en uppfattning om vad som påverkar ditt val av metod/arbetssätt? 

- Hur många gånger träffas man med ett föräldrapar i en samtalsserie vanligtvis? 
Under vilken tidsperiod? 

- Har ni några rutiner kring att följa upp föräldrarna efter att överenskommelser har 
nåtts? 

• Hur upplever du att du i ditt arbete med samarbetssamtalen har möjlighet att möta 
individens behov? 

- Hur tänker du kring möjligheten att stödja föräldrarna även utanför själva 
samtalssituationen? 

- På vilket sätt kan detta göras? 

• Hur upplever du vikten av att inta ett neutralt förhållningssätt till båda föräldrarna? 

- Vad gör du för att förhålla dig så neutral som möjligt? 

Relationella aspekter 

• Vad tänker du kring relationen socialarbetare – föräldrar vid samarbetssamtal? 

- Vad tycker du är viktigt i denna relation? 

- Kan du säga något om din uppfattning om huruvida föräldrarna talar öppet/fritt 
med dig? 

- Kan du säga något om din uppfattning om huruvida din relation med föräldrarna 
påverkar deras sätt att kommunicera med varandra? 

• När ett frivilligt samarbetssamtal inte leder till enighet mellan föräldrarna utan övergår 
till en vårdnadstvist med efterföljande vårdnadsutredning, är det då en ny handläggare 
som tar vid? 

- Vid nej: Görs det tydligt för föräldrarna att det kan bli samma handläggare vid 
vårdnadsutredning? 

- Upplever du att det finns för- eller nackdelar med att det är samma/olika 
handläggare? 

Socialt förebyggande aspekter 

• Vilka tankar har du kring samarbetssamtalens social förebyggande funktion för barnen? 

- På vilket sätt är samtalen förebyggande? 

- Finns det några förutsättningar som du anser gynnar den förebyggande aspekten 
här på familjerätten? 

Avslutande frågor 

• Kan du berätta för oss om ett möte/samarbetssamtal som du har haft och som du 
upplevde gick bra? 

- Vad tror du var betydelsefullt för att det gick bra? 

• Kan du berätta för oss om ett möte/samarbetssamtal som du har upplevt som negativt? 

- Vad tror du det berodde på att det gick mindre bra? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till familjecentralen 
Inledande frågor 

• Kan du berätta lite kort om dig själv, din bakgrund, utbildning och hur länge du har 
jobbat här? 

• Skulle du kunna berätta om hur du upplever vikten/betydelsen av ditt arbete, i detta fall 
vikten/betydelsen av samarbetssamtal! D.v.s. att denna möjlighet för separerade föräldrar 
att få stöd i sitt samarbete finns. 

Organisatoriska aspekter 

• Kan du berätta på vilka olika sätt det kan gå till när ni kommer i kontakt med föräldrar 
som vill påbörja samarbetssamtal (och då menar vi ej samtal som sker på remiss)! 

- Måste det vara båda föräldrarna som ansöker gemensamt, eller kan en förälder 
inleda samarbetssamtal enskilt? 

- Bara om krav är att båda ansöker: Vad är anledningen till att ni gör på detta 
sätt? 

- Finns det någon annan förutsättning som måste vara uppfylld, för att man ska har 
rätt till samarbetssamtal? 

• Hur ser handläggningen av samarbetssamtalen ut? 

- Förs journalanteckningar? Vad är skälet till det? 

- Vilka personuppgifter registreras? Vad är syftet med det? 

- Hur lång är väntetiden från det att föräldrarna tar kontakt med er? 

• Hur ser möjligheten ut att få till stånd juridiskt bindanden avtal mellan föräldrarna? 

- På vilka andra sätt kan överenskommelser mellan föräldrarna dokumenteras? 

Metodiska aspekter 

• Kan du berätta om teoretiska utgångspunkter/perspektiv som du upplever som 
meningsfulla/användbara vid samarbetssamtal? 

- Du nämner xxx, på vilket sätt får detta perspektiv genomslag i ditt praktiska 
arbete med samtalen/kan du utveckla detta? 

- Har du en uppfattning om vad som påverkar ditt val av perspektiv vid det enskilda 
samtalet? 

• Samarbetssamtalen sägs i förarbeten vara till för barnets bästa. Hur upplever du att ditt 
arbete med samarbetssamtal styrs av detta syfte? 

- Vad innebär barnperspektivet för dig? 

- På vilket sätt tar du hänsyn till barnperspektivet rent praktiskt i ditt arbete med 
samarbetssamtalen? 

• Kan du beskriva hur ett samarbetssamtal går till? 

- Vilka professionella håller i/är närvarande vid samarbetssamtal? 

- Finns det möjlighet till både par- och enskilda samtal? 

- Hur tänker du kring barnens deltagande i samtalen? 

- Praktiseras det? Kan du beskriva detta lite närmare? 
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- Kan du beskriva konkreta metoder/arbetssätt som du använder dig av? 

- Har du en uppfattning om vad som påverkar ditt val av metod/arbetssätt? 

- Hur många gånger träffas man med ett föräldrapar i en samtalsserie vanligtvis? 
Under vilken tidsperiod? 

- Har ni några rutiner kring att följa upp föräldrarna efter att överenskommelser har 
nåtts? 

• Hur upplever du att du i ditt arbete med samarbetssamtalen har möjlighet att möta 
individens behov? 

- Hur tänker du kring möjligheten att stödja föräldrarna även utanför själva 
samtalssituationen? 

- På vilket sätt kan detta göras? 

• Hur upplever du vikten av att inta ett neutralt förhållningssätt till båda föräldrarna? 

- Vad gör du för att förhålla dig så neutral som möjligt? 

Relationella aspekter 

• Vad tänker du kring relationen socialarbetare – föräldrar vid samarbetssamtal? 

- Vad tycker du är viktigt i denna relation? 

- Kan du säga något om din uppfattning om huruvida föräldrarna talar öppet/fritt 
med dig? 

- Kan du säga något om din uppfattning om huruvida din relation med föräldrarna 
påverkar deras sätt att kommunicera med varandra? 

• Upplever du att det påverkar din relation till föräldrarna du kommer i kontakt med att ni 
enbart har hand om frivilliga samarbetssamtal? 

Socialt förebyggande aspekter 

• Vilka tankar har du kring samarbetssamtalens social förebyggande funktion för barnen? 

- På vilket sätt är samtalen förebyggande? 

- Finns det några förutsättningar som du anser gynnar den förebyggande aspekten 
här på familjecentralen? 

Avslutande frågor 

• Kan du berätta för oss om ett möte/samarbetssamtal som du har haft och som du 
upplevde gick bra? 

- Vad tror du var betydelsefullt för att det gick bra? 

• Kan du berätta för oss om ett möte/samarbetssamtal som du har upplevt som negativt? 

- Vad tror du det berodde på att det gick mindre bra? 



 

V 

Bilaga 3 – Brev till intervjupersoner 
 
Hej! 
Vi, Sofia Gessler Doberhof och Nina Wohlfahrt, går sista terminen på Socialhögskolan i 
Stockholm och håller på att skriva en C-uppsats med syftet 

• att öka förståelsen av och fördjupa kunskapen om samarbetssamtalens genomförande och 
betydelse inom ramen för socialt arbete. 

Vi kommer att fokusera på organisatoriska, metodiska, relationella och socialt förebyggande 
aspekter på samarbetssamtal och ämnar besvara vårt syfte med hjälp av kvalitativa 
forskningsintervjuer. 

 

Anonymitet 
I texten kommer det att framgå vilka befattningar intervjupersonerna har men inga namn på 
personer och stadsdelar kommer att skrivas ut. Det enda sättet att identifiera intervjupersonerna 
är att upprepa den urvalsprocess som använts.  

Hur informationen används 
Intervjuerna kommer att utgöra det empiriska materialet i arbetet med vår c-uppsats. Under den 
ca. en timme långa intervjun kommer bandspelare att användas för att kunna omvandla det talade 
till text. När uppsatsen är färdigställd och godkänd kommer dokumentationen av intervjuerna att 
förstöras och det inspelade materialet raderas. De enda som kommer att ta del av intervjuerna i 
sin helhet är undertecknade. I den färdiga uppsatsen avser vi att använda citat från intervjuerna 
som belyser det aktuella ämnet. Den färdiga rapporten kommer att läsas av andra studenter på 
Socialhögskolan och finnas tillgänglig på Internet samt i biblioteket på Socialhögskolan. 

Informerat samtycke 
Detta brev tjänar dels syftet att informera dig inför intervjun och hur vi kommer att använda 
denna i uppsatsen, men utgör också ett informerat samtycke. Informerat samtycke innebär för 
intervjupersonernas del att de deltar frivilligt i undersökningen och har rätt att dra sig ur när som 
helst. I samband med intervjutillfället önskar vi få din underskrift som bekräftelse på att du tagit 
del av ovanstående och vill medverka. Vi vill även försäkra oss om att vi kan återkomma till dig 
för eventuella kompletteringar.  

 

Ort, datum, underskrift  Namnförtydligande 

 

______________________ ______________________ 

 

Vi ser fram emot vårt möte!  

 

Med vänliga hälsningar 

 
Sofia Gessler Doberhof & Nina Wohlfahrt 
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