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ABSTRAKT 
 
Nätverksteamet på Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning är ett öppenvårdsteam inom 
stadsdelen. Teamet är kopplat till barn-, ungdom- och familjegruppen och kan arbeta på 
uppdrag av antingen socialsekreterare eller utifrån att föräldrar själva kontaktar teamet för råd 
och stöd. Syftet med denna uppsats är att göra en brukarutvärdering av teamets arbete med 
samarbetssamtal mellan separerade föräldrar som är bosatta inom stadsdelen. Vi har använt 
oss av en kvantitativ metod där fjorton föräldrar telefonintervjuats utifrån en enkät med 
huvudsakligen standardiserade frågeställningar. Frågeställningarna i rapporten är: vilka är de 
föräldrar som kommer på samarbetssamtal till Nätverksteamet på Enskede-Årsta 
stadsdelsförvaltning? Hur upplever föräldrarna samtalsformen, samtalsledaren och 
reflektören? Finns det någon skillnad i upplevelse mellan mammor och pappor samt finns det 
några grupper eller kategorier som utmärker sig i undersökningen? Resultaten visar att 
föräldrarna i undersökningen är nöjda med de insatser som Nätverksteamet erbjuder. Vissa 
skillnader framträder dock mellan olika grupper, så som kvinnor-män och initiativtagare-icke 
initiativtagare. Till exempel är männen något mer positivt inställda till reflektören och de som 
inte varit initiativtagare till samtalen är lite mer negativa till det första samtalet. Reflektören 
som medverkar under samarbetssamtalen har av respondenterna blivit mer uppmärksammad, i 
både positiv och negativ bemärkelse, än samtalsledaren. De teoretiska utgångspunkterna har 
varit medlingsteori samt brukarorienterad utvärdering. 
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1. Inledning 
 

Rummet var fyllt av människor men Annika såg bara en. Han var lång, blond och 

stilig bortom allt förstånd. Hon kände att handflatan blev klibbig och drack en 

djup klunk ur sitt champagneglas. ”Må det bära eller brista”, tänkte hon och 

banade bestämt väg genom folkmassan. Peter såg hur hon kom emot honom. 

Sedan såg han ingen annan. Sedan mindes han inget annat. Bara hennes skratt, 

hennes hår och senare… hennes kyssar. De flyttade ihop. De drömde och älskade. 

Det var Annika och Peter för alltid. I nöd och lust. Det kom barn. Först ett, sedan 

ett till. Sedan kom nöden. (Anna Johansson, oktober 2006) 

 

För många föräldrar håller inte förhållandet livet ut. Efter en separation väntar en tid då 

föräldrarna samtidigt som de avslutar sin parrelation måste rekonstruera föräldraskapet. Till 

hjälp under denna period finns samarbetssamtal. Enligt Socialstyrelsens rapport över 

familjerätten 2005 deltog föräldrar till 19 700 barn (0-17 år) i Sverige i samarbetssamtal. För 

föräldrar till ca 14 000 barn avslutades samtalen under 2005. 4100 avtal slöts mellan 

separerade föräldrar. Av dessa gällde 43% av avtalen vårdnadsfrågor, 28% barnets boende 

samt 29% umgänge. Ovanstående statistik har under perioden år 2000-2005 i princip varit 

oförändrad (Socialstyrelsen, 2006:5, s.15).  

 

Sedan 1991 skall alla svenska kommuner erbjuda sina invånare samarbetssamtal vid en 

separation då det finns barn inblandade. Samarbetssamtal kan genomföras på begäran av den 

ena eller båda föräldrarna eller initieras av tingsrätten. Vanligtvis utförs samarbetssamtalen av 

socionomer vid socialtjänstens familjerättsenhet (Socialtjänstlagen 5 kap. 3 §). På Enskede-

Årsta stadsdelsförvaltning har man istället ett öppenvårdsteam, Nätverksteamet, som handhar 

de samarbetssamtal som initieras av föräldrarna själva.  

 

Forskningen kring samarbetssamtal är mycket begränsad och arbetsmetoderna skiljer sig åt 

mellan olika kommuner. Därför vill vi och familjebehandlarna i Nätverksteamet ta reda på hur 

föräldrarna som kommer på samtalen upplever samtalsformen, samtalsledarna samt vad de 

tycker är bra och vad som behöver förbättras.   
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2. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka de föräldrar är som kommer på samarbetssamtal 

till Nätverksteamet på Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning samt utvärdera vad dessa föräldrar 

anser om samtalsformen och samtalsledarnas arbete. 

 

3. Frågeställningar 

• Vilka är de föräldrar som kommer på samarbetssamtal till Nätverksteamet på Enskede-

Årsta stadsdelsförvaltning? 

• Hur upplever föräldrarna samtalsformen, samtalsledaren och reflektören? 

• Finns det någon skillnad i upplevelse mellan mammor och pappor? 

• Finns det några grupper eller kategorier som utmärker sig i undersökningen?  

 

4. Begreppsförklaring 

• Barn: I denna uppsats menar vi med barn,  personer mellan 0-17 år. 

• Barnets bästa: Det finns ingen klar definition för vad som är barnets bästa. I denna 

uppsats utgår vi från att nedanstående punkter bör vara uppfyllda för att se till barnets 

bästa. Barnets bästa är då barnet får: 

 känna omvårdnad och skydd 

 ta emot och ge kärlek 

 ha ett varaktigt och stabilt förhållande till föräldrar 

 utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans 

 hjälp av föräldrar med att sätta gränser för sitt handlande 

 känna att det behövs och får ta ansvar 

 påverka sin situation 

 frigöra sig efterhand från sitt beroende av föräldrarna 

 känna samhörighet med båda föräldrarna oavsett om de är i konflikt med 

varandra ( Hydén & Hydén, 2002, s. 35). 

• Reflektör: Med reflektör menas i den här uppsatsen en person som finns med vid 

samarbetssamtalen utan att aktivt delta i samtalet. Reflektören finns med i syfte att 

stödja samtalsledaren och som en person som har möjlighet att se nyanser och dolda 

meningar i samtalet som de aktiva deltagarna inte ser. Reflektören skall endast säga 

sådant som kan vara till hjälp för föräldrarna eller samtalsledaren samt får gärna vara 

uppmuntrande (Helena Josephson, personlig kommunikation, 2006-11-17).  
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• Samtalsledare: Med samtalsledare menas i denna uppsats den person som leder 

samarbetssamtalen. I vissa fall benämns samtalsledarna familjebehandlare.  

• Separation: Föräldrar som levt tillsammans men nu flyttat isär. Föräldrarna kan ha 

varit sammanboende antingen som ogifta eller som äkta makar. 

• Skilsmässa: Föräldrar som tidigare varit gifta, men nu flyttat isär. I uppsatsen kommer 

vi i huvudsak att använda oss av ordet separation som innefattar både tidigare gifta 

och tidigare sammanboende, men använder ordet skilsmässa på de ställen det passar 

bättre in på grund av historiska förhållanden eller då vi specifikt syftar på att paret 

varit gifta tidigare. 

 

5. Uppsatsens disposition 
Studien är skriven efter en lineär disposition, vilket innebär att den följer den logiska 

uppläggningen; inledning, bakgrund, teori, metod, resultat och slutdiskussion (Backman, 

1998, s. 61). Efter varje rubrik följer ett antal underrubriker. Det första kapitlet inleddes som 

synes med inledning, syfte och frågeställningar. Vidare följer en historisk bakgrund och 

överblick över samarbetssamtal i Sverige och världen. Därpå följer ett teorikapitel där 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter presenteras och sedan under metodkapitlet vårt 

tillvägagångssätt. Slutligen presenteras resultaten samt analys och diskussion. 

 

För att till fullo förstå resultat och diskussion bör uppsatsen läsas i den ordning som den är 

disponerad. 

 

6. Bakgrund 
I detta kapitel ges en historisk återblick på samarbetssamtalen, samt en bild av hur 

samarbetssamtal tar sig uttryck i andra delar av världen. Dessutom presenteras en redovisning 

av Nätverksteamets arbete. I ett speciellt avsnitt redovisas också forskning kring barnens 

situation vid en separation. 

 

6.1. Samarbetssamtalens historia 

Idag har den traditionella kärnfamiljen blivit mer ifrågasatt och alltfler familjekonstellationer 

accepteras. Vissa är ”självvalda” andra kan vara en konsekvens av en separation. 

Föräldraskapet är inte längre självklart förknippat med familjeskap. Trots att familjen splittras 
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så kvarstår föräldraskapets krav på en fungerande kommunikation mellan det tidigare paret 

(Hydén & Hydén, 2002, kap. 1). 

 

Vi behöver inte gå många år tillbaka i historien för att se att synen på familjeliv i Sverige har 

förändrats radikalt. Så sent som på 60-talet var kärnfamiljen med mannen som huvudsaklig 

försörjare och överhuvud, och kvinnan som ansvarig för hem och barn den vanligaste 

familjeformen i Sverige. Under 70-talet förändrades dock förhållandet mellan könen och 

därmed även den traditionella familjekonstellationen. Alltfler kvinnor och mödrar började 

förvärvsarbeta och var inte längre beroende av ett äktenskap i samma utsträckning som 

tidigare (Hydén & Hydén, 2002, s. 23 ff.). 

 

Precis som att kärnfamiljen var något man tog för givet för 50 år sen var skilsmässan då något 

som väckte uppmärksamhet. Idag har vi istället en ökad skilsmässofrekvens och att skilja sig 

eller att separera ses inte längre som onormalt. Denna utveckling och syn på skilsmässan syns 

både inom lagstiftning och inom socialt arbete. Ur ett historiskt perspektiv är det här 

samarbetssamtalen kommer in. Det hela grundar sig i att det visserligen är frivilligt att skilja 

sig, men att föräldraskapet kvarstår. Man skiljs, men inte från barnen, som Öberg & Öberg 

uttrycker det i sin bok (Öberg & Öberg, 2004). Den uppgift föräldrarna står inför vid 

separationen är att avsluta parförhållandet och samtidigt rekonstruera föräldraskapet (Hydén 

& Hydén, 2002, s. 34-35). 

 

Denna i många fall konfliktfyllda situation fick familjeterapeuterna Bente och Gunnar Öberg 

att under 70-talet utveckla en form av kristerapi för att föräldrarna själva skulle kunna komma 

överens om barnet utan att behöva dra ärendet till domstol. Modellen började sedan så smått 

att användas av socialarbetare och 1983 tillkom den första lagen om samarbetssamtal. I lagen 

uppmuntrades kommunerna att erbjuda föräldrar i skilsmässa samarbetssamtal. Lagen 

ändrades dock 1991 till att bli en skyldighet för kommunerna (Öberg & Öberg, 2004) och 

kompletterades också 1998 så att kommunerna även skall sörja för att föräldrar får hjälp att 

skriva avtal kring vårdnad, boende och umgänge. Samtalen och avtalen skall alltid utformas 

utifrån ”barnets bästa” (Hydén & Hydén, 2002, s. 36).  
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6.2. Samarbetssamtal i Sverige och världen 

Som nämnts tidigare är alltså samtliga kommuner och stadsdelar i Sverige skyldiga att erbjuda 

samarbetssamtal till föräldrar som skilt sig eller är på väg att skilja sig (Hydén & Hydén, 

2002). I SOU 1995:79 hittar vi en definition av samarbetssamtal:    

 
Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som i samband med eller efter 
separation är oeniga om hur de skall lösa frågor kring vårdnad och umgänge. Syftet med 
samtalet är att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring barnet. Denna 
överenskommelse skall ta hänsyn till barnets behov och eventuella önskemål. Barnet skall 
i den form som är lämplig också ha en möjlighet att själv komma till tals. Föräldrarna 
skall ha möjlighet att välja om de vill att samarbetssamtalen skall genomföras med 
familjerådgivningssekretess eller socialtjänstsekretess. Samtalsledarna skall ha en för 
uppgiften adekvat erfarenhet och utbildning samt kontinuerlig handledning (SOU 
1995:79, s. 266). 

 

Lagstiftningen i föräldrabalken ändrades 1998 så att domstolarna kan vägra att upplösa den 

gemensamma vårdnaden eller förorda om sådan vårdnad mot en förälders vilja. Sedan dess är 

gemensam vårdnad den vanligaste vårdnadsformen (Hydén & Hydén, 2002, s.128). Detta kan 

ses i relation till den grundsyn att barn behöver tillgång till båda sina föräldrar. 

 

6.2.1. Internationella likheter 

Varken inom Sverige eller i andra länder finns en enhetlig metod för hur samarbetssamtal 

skall bedrivas. Emellertid framträder vissa gemensamma karaktäristika i alla länder när det 

gäller mediation (medling), vilket är det begrepp som internationellt använts då man talar om 

samarbetssamtal.  Dessa är: 

• en neutral tredje part som leder samtalet 

• samtalsledaren styr och vägleder parterna 

• samtalsledaren ansvarar för att båda parter får komma till tals 

• det åligger samtalsledaren att se till att båda parter är införstådda med vad eventuella 

beslut innebär, samt att alla beslut ska vara fattade på frivillig basis (Lindstein & 

Meteyard, 1996). 

 

Två länder som till mångt och mycket liknar Sverige, men som också skiljer sig i väsentliga 

avseenden är Storbritannien och Norge. På vilket sätt yttrar sig samarbetssamtal i dessa 

länder? 
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6.2.2. Norge 

I Norge ser man kärnfamiljen som den ideala grunden för en god uppväxt. Utifrån detta 

perspektiv har grunden lagts för synen att separerade föräldrar så långt det är möjligt skall 

bibehålla föräldraskapet intakt. Tanken är således att barn har behov av en god kontakt med 

bägge föräldrarna.  Likväl ser man på detta ur ett jämställdhetsperspektiv och menar därmed 

att både mamma och pappa har samma skyldigheter och rättigheter gällande barnet. Till 

skillnad från Sverige har obligatorisk medling (mekling) införts i nya äktenskapslagen (nye 

ekteskapsloven) vid skilsmässa mellan gifta föräldrar. Om föräldrarna enbart varit 

sammanboende är denna äktenskapsmedling frivillig (Skjørten, 2005). 

 

6.2.3. Storbritannien 

Samarbetssamtalen (family mediation) i Storbritannien liknar det svenska systemet på flera 

sätt. Samtalen är främst av en rådgivande karaktär och det yttersta ansvaret för de beslut som 

fattas ligger hos föräldrarna. Syftet med samtalen är att diskutera de alternativ som är möjliga 

och att föräldrarna gemensamt ska kunna fatta välinformerade beslut. Till skillnad från i 

Sverige anses varje part behöva en advokat som under processens gång ska informera 

föräldern om vad olika beslut kan få för konsekvenser (Hemsida: National Family Mediation). 

 

6.3. Barnens situation 

Det som präglar livet efter skilsmässan för barnet skulle kunna sägas vara de två 

nyckelbegreppen frånvaro och närvaro. Även om separationen innebär lugnare 

hemförhållanden och föräldrarna efter skilsmässan kan uppträda civiliserat mot varandra så 

innebär det ändå en frånvaro av en av föräldrarna. När barnet är med mamma är pappa 

frånvarande och när pappa är där är mamma borta. För vissa barn som vuxit upp med en 

våldsam förälder kan frånvaron innebära en lättnad, men för de flesta innebär separationen en 

förlust och en sorg (Hydén & Hydén, 2002, s. 243 ff.). 

 

En separation kan även innebära nya sociala relationer i form av styvföräldrar och styvsyskon 

eller halvsyskon. Denna närvaro är inte självvald och ställer barnet på prov vilket kan medföra 

motstridiga känslor. Det kan både väcka känslor av trygghet och gemenskap, men kan även 

kännas påtvingat och krävande (Hydén & Hydén, 2002, s. 243 ff.).  
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6.4. Presentation av Nätverksteamet i Enskede-Årsta 

6.4.1. Verksamhetens idé 

Nätverksteamet i Enskede-Årsta är ett öppenvårdsteam inom stadsdelen. Teamet är kopplat 

till barn-, ungdom- och familjegruppen och kan arbeta antingen på uppdrag av 

socialsekreterare eller utifrån att föräldrar själva kontaktar teamet för råd och hjälp. Teamet 

består av tre socionomer som samtliga har ett flertal vidareutbildningar samt mellan 10-20 års 

erfarenhet av socialt arbete. Tillsammans leder de nätverksmöten, råd- och stödsamtal till 

föräldrar och samarbetssamtal. Dessutom har behandlarna egna specialområden inom ART, 

Trappan och ledande av KOMET-grupper1 (Helena Josephson, personlig kommunikation, 

2006-11-17). 

 

6.4.2. Nätverksteamets samarbetssamtal – mål, syfte  och  metod 

I arbetet med samarbetssamtalen använder sig samtalsledarna utav sina egna erfarenheter av 

socialt arbete. Nätverksteamets arbete har inspirerats av Tjersland & Gulbrandsens (1992) 

metod i samarbetssamtal, men deras arbetsmetod är idag starkt modifierad. Eftersom teamet 

leder många nätverksmöten har de också influerats av ett systemteoretiskt arbetssätt. Bland 

annat använder de sig av en reflektör vid samarbetssamtalen och teamet uppger att de alltid 

använder sig av ett systemiskt tänkande. Detta systemiska tänkande kan i vissa fall yttra sig i 

att parterna under en serie av samtal vid något tillfälle kan få ta med sig exempelvis ny sambo 

eller en förälder (Helena Josephson, personlig kommunikation, 2006-11-17). 

 

Efter ett första orienterande samtal, som inte lika strängt följer strukturen, bokas tre möten in. 

Efter dessa tre träffar fattas ett beslut om samtalsserien skall fortsätta. Syftet med samtalen är 

att uppnå de uppställda målen, vilka är att föräldrarna ska kunna samarbeta kring barnen. Hur 

detta samarbete sedan ser ut kan variera stort. Ibland handlar det om varannanveckas boende, 

ibland om att en pappa skall kunna träffa sitt barn en helg i månaden. Hur samarbetet än yttrar 

sig skall emellertid barnet alltid vara i fokus (Helena Josephson, personlig kommunikation, 

2006-11-17).   

 

Samtalsledarens roll är inte att vara strikt objektiv, utan snarare subjektiv med respektive 

förälder, vilket i praktiken innebär att båda föräldrarna skall mötas med empati och förståelse 

                                                 
1 ART: Aggressive Replacement Training – ett program för att lära ungdomar att hantera aggressioner. 
   Trappan: Program för barn som bevittnat våld i hemmet. 
   KOMET-grupper: Föräldrautbildning. 
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för just sin situation. Samtalsledaren skall hålla en tydlig struktur (se regler nedan) under 

dessa möten, men de skall samtidigt kunna vara flexibla och vid vissa tillfällen mjuka upp 

strukturen. Till exempel är fokus i första hand nu och framåt, men i vissa fall kan det vara 

nödvändigt att göra tillbakablickar för att förstå varför föräldrarna är där de är i nuläget 

(Helena Josephson, personlig kommunikation, 2006-11-17.) 

 

Familjebehandlarna i Nätverksteamet har gemensamt utformat vissa förhållningsregler för 

samarbetssamtalen: 

• Syftet med samarbetssamtalen är att föräldrar ska komma överens i angelägenheter 

som rör gemensamma barn, när föräldrar kan samarbeta är det i sig bra för barnen. 

• Var och en talar utifrån sig själv. 

• Samarbetssamtalen fokuserar på här och nu och framåt. 

• Vad som ska upp på dagordningen bestäms av föräldrarna. 

• En i taget talar oemotsagd. 

• Samtalsledaren utreder inte vad eller vem som är bäst för barnen och kan därmed inte 

ta ställning för någon av föräldrarna. 

• Samtalsledaren avbryter när någon råkar säga kränkande ord om den andra eller när 

någon talar om vad den andra tänker och känner. 

• Telefonsamtal till samtalsledaren om innehållet i samarbetssamtalen ska undvikas. Det 

är dock okej att ringa för att ändra tid eller för annan praktisk information. 

(Nätverksteamets egna nedskrivna förhållningsregler) 

 

7. Tidigare forskning 

Nedan presenteras två svenska studier kring samarbetssamtal samt två forskningsområden 

som berör samarbetssamtal på ett speciellt sätt, nämligen då det förekommit våld i relationen 

och samarbetssamtal mellan föräldrar med annan kulturell bakgrund än svensk. Slutligen 

presenteras tre av de vanligaste samtalsmetoderna vid samarbetssamtal. 

 

7.1 Behov av forskning 

Forskningen kring skilsmässor och vårdnadstvister och dess konsekvenser är relativt gedigen. 

När det gäller den svenska kvantitativa forskningen kring samarbetssamtal är materialet dock 

ganska begränsat. Den svenska forskningen som finns på området är dessutom ofta ganska 

gammal, ca 15-20 år.   Hydén & Hydén (2002) är ett undantag. De presenterar i sin bok en 
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undersökning av samarbetssamtalen i en mellanstor stad i Sverige. I denna undersökning 

tillfrågas föräldrarna om samarbetssamtalen utifrån fokus på vad samtalen handlat om. 

Lindstein (1993) är en annan svensk forskare som berört ämnet. Till skillnad från denna 

uppsats berör dessa två studier samarbetssamtal som kan ha initierats av både tingsrätten eller 

av föräldrarna själva. 

 

7.2. Hydén & Hydén – en forskningsrapport om samarbetssamtal i Staden 

Under ett års tid (1995-1996) genomförde Margareta Hydén, docent i socialt arbete vid 

Stockholms Universitet, och Lars-Christer Hydén, professor vid tema Kommunikation vid 

Lunds Universitet, en undersökning kring samarbetssamtalen i en större svensk stad. 

Undersökningen ingick i ett projekt vid den lokala familjerättsenheten för att följa upp arbetet 

(Hydén & Hydén, 2002, s. 107 ff.).  

 

Familjerättsenheten i Staden har sedan slutet av 1970-talet erbjudit separerade föräldrar 

möjligheten till samarbetssamtal. Samarbetssamtalsmetodiken som används i Staden finns 

inte nertecknad utan bygger på en sammansättning av olika utbildningar, handledning och 

deltagande i nationella och internationella konferenser kring samarbetssamtal (Hydén & 

Hydén, 2002, s. 108).  

 

7.2.1. Metoden 

Undersökningen är uppdelad i två delar. Den ena delen är en enkätundersökning som 

undersöker vilken bakgrund föräldrarna har som söker samarbetssamtal samt vilken orsaken 

är till att de söker hjälp via samarbetssamtal. Den andra delen av undersökningen består av 

bandinspelade samarbetssamtal som författarna transkriberat och vidare analyserat. Fokus i 

den sistnämnda delen av undersökningen ligger på vad föräldrarna samtalar om vid 

samarbetssamtalen (Hydén & Hydén, 2002, s. 107 ff.).  

 

7.2.2. Resultatet 

Det kan konstateras att genomsnittsåldern för mödrarna låg på 31 år och bland fäderna på 35 

år. Andelen svenskfödda föräldrar som sökte samarbetssamtal var något högre än andelen 

svenskfödda par och föräldrar i Stadens befolkning som helhet. Bland föräldrarna fanns också 

en övervikt av personer med praktisk yrkesmässig utbildning eller praktiskt arbete och en 

förhållandevis låg andel föräldrar var tjänstemän. Majoriteten av föräldrarna hade gemensam 

vårdnad av barnen, likväl som att barnen i huvudsak bodde hos modern. För ca hälften av 
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paren hade det förflutit högst ett år sedan separationen och för den andra hälften hade det 

förflutit mer än ett år. Bland de sistnämnda paren handlade det ofta om långvariga tvister och 

en del personliga problem så som missbruksproblem ( Hydén & Hydén, 2002, s. 123 ff.).  

 

Barnens boende dominerade i huvudsak samtalstiden, samt hur lång tid de skulle tillbringa 

med respektive förälder. Vad som ofta var dolt, men som ändå spelade en stor roll i samtalen, 

var vad som ansågs som en god förälder samt vad som är rätt och fel i föräldraskapet. 

Föräldrarna var överens om att det är viktigt att tillgodose barnens behov av trygghet vilket 

ansågs vara synonymt med kontinuitet. Föräldrarna upplevde också en brist på kontroll över 

barnen i och med separationen, vilket man försökte kompensera genom att begränsa den tid 

barnen var tillsammans med den andra föräldern (Hydén & Hydén, 2002, 139 ff.).  

 

7.3. Lindstein – en fenomenologisk studie av samarbetssamtal 

Thomas Lindstein har i sin studie genomfört en utvärdering av samarbetssamtalen på ett 

socialkontor i en grannkommun till Stockholm. Det ursprungliga uppdraget från 

socialkontoret var att belysa och utvärdera Bente och Gunnar Öbergs arbetsmetod vid 

samarbetssamtal. Detta var en metod som man ansåg att man använde sig av vid 

socialkontoret. Efter hand under arbetet med studien fann Lindstein dock att socialarbetarna 

inte arbetade efter metoden och att det inte heller rörde sig om en enda typ av samtal, utan 

många. Föremålet för studien blev alltså inte ett fenomen, utan många (Lindstein, 1993, kap. 

1). 

 

7.3.1 Metoden 

Undersökningen är kortfattat en totalundersökning av samtliga de samarbetssamtal som 

påbörjades vid socialkontoret under åren 1988 och 1989. Lindstein använde sig av tre olika  

metoder under studien. Den ena var processdagböcker som socialarbetarna börjat skriva på 

eget initiativ. De två andra metoderna bestod av kvalitativa intervjuer dels med 

socialarbetarna själva, dels med de aktuella föräldrarna. (Lindstein, 1993, kap. 1). 

 

7.3.2 Resultatet 

Föräldrarna i Lindsteins studie hade en åldersspridning mellan 30-40  år, med något äldre 

kvinnor än män. Sysselsättningen bland föräldrarna bestod främst av att de var tjänstemän 

eller egna företagare och endast ett fåtal var arbetare. 
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Avslutningsvis delar Lindstein in studiens resultat i rubriker som: ”Samarbetssamtalens 

betydelse för barnen”, ”Samarbetssamtalens betydelse för föräldrarna” och ”Värdering av 

socialarbetarnas arbete”. Lindstein konstaterar att samarbetssamtalens betydelse för barnen 

hänger samman med längden på samtalsserierna, samtidigt som det också varierar med 

konfliktens art, föräldrarnas motivation och vilken process som kommer till stånd. Ju längre 

samtalsserier, ju större effekt för barnen (Lindstein, 1993). 

 

För föräldrarna kom samarbetssamtalen att betyda, förutom minskade konflikter, ett 

avgörande stöd under en svår tid och att ett verkligt sorge- och separationsarbete kom till 

stånd. Slutligen konstaterades att socialarbetarna bedrev arbetet på mycket olika sätt. 

Motivationsarbete bedrevs i nästan samtliga samtal, oavsett samtalsseriernas längd. Den 

viktigaste insatsen i samtalen ansågs dock vara en bekräftelse av föräldrarna som just 

föräldrar. I övrigt handlade socialarbetarnas arbete om att sätta gränser, hitta öppningar, 

fokusera på parets sätt att samtala med varandra och att försöka bryta och medla vid gräl. I 

vissa samtal utgjorde socialarbetaren tolk för barnens behov och rätt (Lindstein, 1993). 

 

7.4. Samarbetssamtal när det förekommit våld i relationen 

Par som går på samarbetssamtal uppger ofta att de ’bråkar’. Vad innebär egentligen ordet 

bråkar? Vid ett samarbetssamtal finns all anledning att ställa sig den frågan. Om det 

förkommit våld i relationen är det inte självklart att samarbetssamtal är lämpligt. Våld mot 

den ena parten i relationen kan ses som dels ett socialt problem, men också som ett 

individuellt och ett relationellt problem. Efter en separation kan samarbetssamtalen innebära 

en bra arena för föräldrarna att komma fram till våldets betydelse för deras framtida relation 

till varandra och barnen. Forumet är dock inte lämpligt för samtal om vad våldet inneburit på 

ett mer individuellt plan, varför det är lämpligt att ha två samtalsledare vid samtalsserier med 

par där våld förekommit i relationen. Samtalsledarna kan då även ha individuella samtal med 

föräldrarna. Såväl mannen som kvinnan behöver ställas in för frågor om våldets innebörd för 

deras uppfattning om sig själva, föräldraskapet och relationen till barnen. Samtalsledarna bör 

också vara uppmärksamma på var i skilsmässoprocessen paret är, då våldet kan eskalera i 

vissa skeenden (Hydén & Hydén, 2002, s. 205 ff.). 

 

7.5. Skilsmässor bland invandrare 

Då Sverige idag är ett mångkulturellt land krävs det att socialtjänsten och familjerätten som 

erbjuder samarbetssamtal kan anpassa sig efter de mångkulturella förhållandena. Forskning 
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visar att par med utländsk bakgrund separerar i större utsträckning än vad svenska par gör. 

Migration kan orsaka stora påfrestningar och de sätt som familjerna i sitt hemland lärt sig att 

lösa problem på fungerar kanske inte i Sverige. Familjekonstellationer förändras och likaså 

sociala roller (Iivonen & Persson, 2003, s. 16 ff.). 

 

7.5.1. Krocken mellan individualistisk och icke-individualistisk kultur 

Efter att välfärdsstaten utvecklades har kulturerna i västvärlden kommit att bli allt mer 

individualistiska. Relationer mellan människor ser annorlunda ut idag, jämfört med för bara 

30-40 år sedan, och då framför allt relationen mellan man och kvinna. Kvinnans stärkta 

ställning har bland annat inneburit att fokus på den egna identiteten har blivit allt viktigare. 

Antalet separationer har ökat och allt fler väljer att leva sina liv ensamma. Äktenskapen 

förväntas idag hålla ihop av känslor och inte av moraliska eller ekonomiska skäl (Iivonen & 

Persson, 2003, s. 13). 

 

Sverige har som välfärdsland idag en individualistisk kultur. Varken som man eller kvinna är 

du beroende av din familj eller din partner för att leva. Många av de människor som kommer 

som flyktingar eller invandrare2 till Sverige idag kommer från icke-indivualistiska kulturer 

där du istället är starkt beroende av din familj och din partner. 

 

För många invandrare som kommer från icke-individualistiska kulturer uppstår en chock då 

de kommer till ett individualistiskt land som Sverige. För en del invandrarkvinnor kan detta 

innebära en nyvunnen frihet och de invandrarkvinnor som separerar från sina män upplever 

det ofta i efterhand som en positiv nystart. Männen däremot ser ofta på skilsmässan som något 

negativt och upplever sig själva som förlorare. Krocken mellan en individualistisk och en 

icke-individualistisk kultur är också orsaken till varför svenska metoder för samarbetssamtal 

och familjerådgivning inte alltid är lämpade för invandrare. Att förlora sin familj ur ett icke-

individualistiskt synsätt kan innebära en stor identitetskris, varför att hålla samman familjen 

mot alla odds blir viktigare än vad det kanske är för ett svenskt par (Iivonen & Persson, 2003, 

s. 16 ff.). 

 

 

 

                                                 
2 Invandrare: Person född i annat land än Sverige, men idag bosatt i Sverige. 
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7.6. Samtalsmetoder 

Samarbetssamtal innebär ingen entydig metod. Det finns olika sätt att arbeta på och fokus kan 

läggas vid olika ämnen. I Forsknings- och utvecklingsbyrån och Familjerådgivningsbyråns 

projekt (Holmberg, 1986) tas tre metoder upp. Det är Gunnar & Bente Öbergs metod, 

Cooglers metod och Haynes metod. Öbergs metod benämns egentligen inte samarbetssamtal 

utan kristerapi vid vårdnadsärenden, men som vi skrev under historiaavsnittet så var denna 

metod en del av samarbetssamtalens utveckling i Sverige. Gemensamt för metoderna är att de 

kritiserar det juridiska systemets möjligheter att hjälpa föräldrar vid en separation. Ingen av 

författarna tycker att vårdnads- och umgängeskonflikten i grunden är ett juridiskt problem 

(Holmberg, 1986).  

 

Vad som skiljer metoderna åt är att Öberg ser konflikten som ett relationsproblem med 

grunden i en ofullbordad separation och fokuserar därmed främst på relationen föräldrarna 

emellan. Coogler koncentrerar sig istället på att föräldrarna under strikt etiska regler skall 

träffa en överenskommelse. Haynes metod skulle kunna sägas vara ett mellanting mellan 

Öbergs och Cooglers metoder. Förhandlingarna är grundtemat, men detta kan avbrytas för 

relations- och separationsbehandling om samtalsledaren uppfattar att föräldrarna fastnat i 

blockeringar från den oavslutade relationen (Holmberg, 1986). 

 

7.6.1. Tjersland och Gulbrandsen – en konsultativ arbetsmodell 

Tjersland och Gulbrandsens modell för samarbetssamtal (mekling) kan ses som en konsultativ 

arbetsmodell. Tanken är att samtalsledaren inte finns där som expert på området utan som 

någon som kan tillrättalägga samtalssituationen och ställa frågor som får paret att själva finna 

vilken väg de skall ta (Tjersland, 1992, s. 65). Enligt modellen är samtalsledarens roll att få 

igång ett samtal mellan två personer där kommunikationen slutat att fungera. Principen är att 

en tydlig struktur med teman och mål ger de flesta föräldrar en ram som är meningsfull nog 

för att kunna börja samtala igen (Tjerslandm 1992, s. 236). 

 

Tjersland och Gulbrandsen ställer sig tveksamma till att föräldrarna måste diskutera och 

rannsaka det förgångna för att kunna ta sig vidare. Samtidigt tror de att det kan vara viktigt att 

tala om det som varit genom framtidsinriktade frågeställningar. Detta bör dock anpassas efter 

varje enskilt par, anser de (Tjersland, 1992, s. 237). 
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Tjersland och Gulbrandsens modell följer en plan för samtalen. Det första samtalet är ett 

orienterande samt kartläggande samtal som innebär ett informationsutbyte både för 

samtalsledaren och för föräldrarna. Nästkommande samtal har barnen som inriktning. Efter 

det följer samtal om ekonomi, familj och vänner och slutligen ett avslutande samtal med 

realisering av planerna samt ett skriftligt avtal. Samtalen beräknas ta ca 1- 1 ½ h. och pågår 

under 1-2 månader. Att sätta en tidsram från början är viktigt enligt modellen, även om den 

senare ändras. Enligt Tjersland och Gulbrandsen finns det vissa viktiga och grundläggande 

värderingar kring skilsmässa och samarbetssamtal: 

• Familjen fortsätter att existera i sig självt trots att äktenskapet upplöses. 

• Barn behöver fortsatt båda sina föräldrar efter skilsmässan. 

• De beslut som föräldrarna själva kan enas om är bättre än beslut som fattas av andra. 

• Barnen skall höras, men skall inte behöva fatta några beslut. 

• Det finns gemensamt acceptabla lösningar. 

• Det är önskvärt med gemensamt acceptabla lösningar. 

• Mål för familjen som helhet har företräde framför den enskildes särintressen. 

(Tjersland, 1992, s. 63). 

 

8. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de två teoretiska utgångspunkter som vi kommer att använda oss av 

för att uppnå syftet med uppsatsen. 

 

8.1. Motivering av val av teori 

Eftersom vi ska göra en utvärdering av samarbetssamtal föll sig valet av teoretiska 

utgångspunkter naturligt. Den brukarorienterade utvärderingen förklarar hur och motiverar 

varför vi skall utvärdera Nätverksteamets arbete genom att fråga föräldrarna. Medlingsteorin 

innehåller viktiga begrepp som har betydelse vid en analys av resultaten från vår studie. 

 

8.2. Utvärdering 

Vår tanke med undersökningen är att göra en brukarutvärdering och beskriva hur 

verksamheten med samarbetssamtal fungerar. Knutsson skriver i boken Forskningsmetoder i 

socialt arbete (2005, s. 370 ff.) att utvärdering är ett sätt att systematiskt söka information om 

hur en verksamhet lyckats nå målen eller hur den fungerar. Vedung (1998, s.21) skriver att en 

utvärdering fokuserar på det som är nu eller det som har varit, det är således inte en 
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bedömning på förhand. Termen utvärdering för nog tankarna till resultat och effekt, men 

begreppet kan även innebära en mätning av kvaliteten i en pågående verksamhet. En 

utvärdering som görs under pågående verksamhet, likt vår, kallas formativ utvärdering och 

syftar i första hand till att styra verksamheten mot de mål som ställts upp samt för att 

åstadkomma en verksamhetsutveckling. Vid en utvärdering finns det vissa punkter som kan 

vara av värde att belysa, såsom verksamhetens mål, verksamhetens tilldelning av resurser och 

kostnadsutveckling, personalens kompetens, verksamhetens tillgänglighet för brukarna och 

verksamhetens rättssäkerhet och dokumentation, samt brukarnas erfarenheter och synpunkter 

(Knutsson, 2005, red., s.370 ff.).  

 

8.2.1. Brukaren 

Under 1980-talet blev begreppet brukare ett modeord i offentlig förvaltning och 

förvaltningsforskning. Begreppet har ofta en vid betydelse och betecknar allt från patienter på 

sjukhus till studenter på gymnasiet eller arbetssökande vid offentliga arbetsförmedlingar. 

Brukare kan även stå för slutmottagare av eller adressat för offentliga åtgärder i allmänhet 

(Dahlberg & Vedung, 2001, s. 20 ff.).  Med brukare avser vi i denna uppsats de separerade 

föräldrar som uppsöker socialtjänsten för att genom samarbetssamtal få hjälp att lösa sin 

situation. Även barnen kan ses som brukare eller indirekta brukare, men samarbetssamtalen 

riktar sig enbart till föräldrarna varför endast de kan delta i utvärderingen. 

 

8.2.2 Varför brukarutvärdering? 

Den offentliga sektorn är till för medborgarna, det vill säga de potentiella brukarna. Med detta 

är det dock inte sagt att brukarna själva får komma till tals om verksamheten. Besluten fattas 

ofta på politisk nivå och genomförs sedan av professionella tjänstemän å kollektivets vägnar. 

Då politikerna är folkvalda blir det svårt för brukarna att ifrågasätta och protestera och 

därmed göra anspråk på att bli tagna på större allvar än andra medborgare. Tanken att ta större 

hänsyn till brukarna och därmed anlägga ett brukarperspektiv när beslut och verksamheter 

utvärderas växer sig dock allt starkare (Dahlberg & Vedung, 2001, s. 43). 

 

8.2.3 Brukarutvärdering 

Den brukarorienterade utvärderingen inriktar sig på mötet mellan verksamheten och dess 

klienter och tar sin utgångspunkt i slutmottagarnas (brukarnas) önskemål och förväntningar. 

Brukarmodellen för utvärdering har två inriktningar. Den ena inriktningen fokuserar på 

avvikelser och den andra på brukarnas bedömningar av insatsen. Modellen nämner inte vilka 
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områden som bör studeras, utan brukarna kan bli uppmanade att bedöma olika områden som 

exempelvis utfallet, tjänstens tillgänglighet, kvalitet samt administration. Olika brukare kan ha 

vitt skilda syn på tjänsten och ge helt disparata omdömen. Modellen arbetar utifrån en 

konfliktsyn vilket innebär att oliktänkande inte ses som någonting negativt (Vedung, 1998, s. 

73 ff.).  

 

8.3. Medlingsteori  

Medlingen tar sin utgångspunkt i viljan att lösa konflikter människor emellan. Vi har därför 

valt att inleda presentationen av teorin utifrån begreppen konflikt och konfliktlösning. 

 

8.3.1. Konflikt  

Konflikt hör samman med förändring och utveckling. De krav som ställs på individen inför en 

förändring kan skapa spänningar såväl inom individer som mellan gruppmedlemmar med 

olika inställning till förändringskraven. Människor har olika strategier för att bemöta och 

hantera konflikter. En del upplever det som skrämmande, andra ser det som en utmaning. De 

som har genomgått en separation har otvivelaktigt ställts inför en mycket stor förändring 

(Maltén, 1998, s. 151).   

 

Ordet konflikt härstammar från latinets conflictus vilket betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning. Forskare beskriver ordet konflikt på olika sätt, men vi har valt att se på 

begreppet på följande vis: ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller 

annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller 

personlig stil” (Maltén, 1998, s. 145). 

 

En konflikt kan ske på individuell nivå, gruppnivå eller organisationsnivå. Vid en konflikt 

mellan två skilda föräldrar är det en konflikt på gruppnivå, det vill säga på ett interpersonellt 

plan. Många av konflikterna på gruppnivå har sin kärna i vem som ska bestämma, det är 

således en maktfråga (Maltén, 1998, s. 158)  

 

8.3.2. Konfliktlösning  

En vanlig konfliktlösningsmetod inom ett flertal områden är medling, ofta benämnd som 

ADR (Alternative Dispute Resolution). I USA används medling ofta som ett alternativ till det 

traditionella rättssystemet eftersom metoden anses vara både snabbare och billigare. Det anses 
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även gynnande för individen då det är mindre formellt och individen har ett större inflytande 

över förloppet och utgången i tvisten (Norman, 1999, s. 11). 

 

I Sverige innebär ADR främst att man tar en tvist till förhandling, skiljeförfarande eller 

medling istället för att gå till domstol. Medling förekommer i arbetstvister, arrendetvister, 

bostadsrättstvister, hyrestvister och upphovsrättvister, men även i rättegång och när det gäller 

motsättningar mellan makar (Norman, 1999, s. 13).  

 

8.3.3. Medling 

Den organiserade medlingsverksamheten i Sverige utgörs främst av stat och kommun, genom 

domstolar och socialtjänst. Nedan presenteras några punkter då medling kan vara verksam. 

Medling kan ha effekt då: 

• frågan kompliceras av starka känslor 

• parterna känner varandra 

• det är viktigt att bibehålla relationen med den andre 

• när det är svårt att tala med den andre, utan att någon annan är närvarande 

• parterna arbetar eller lever tillsammans, eller kan av andra anledningar inte undvika 

konflikt. 

• det är viktigt att ett beslut fattas snabbt. 

• parterna tvivlar på att de själva kan lösa problemet 

• många människor är direkt eller indirekt drabbade av konflikten 

• en eller båda parter vill undvika formella förfarande (Norman, 1999, s.69) 

 

Medlingens syfte kan variera och benämns då olika:  

Distributiv medling karaktäriseras av att parterna kompromissar genom att dela lika samt 

betonar starkt en rättvis fördelning. Medlaren ger parterna bud som dessa kan acceptera. 

Integrativ medling innebär att man fokuserar på sakfrågan istället för den personliga 

konflikten. Förslag på lösningar utvärderas utifrån rådande normer. 

Vid transformativ medling ser man inte enbart på konflikten som ett problem utan också en 

möjlighet till förändring och växande. Tekniken bygger på empowerment och bekräftelse och 

metoden är särskilt lämplig vid konflikter som har mellanmänskliga problem. Medling kan 

även ha en terapeutisk funktion eftersom parterna kan känna sig hörda och sedda och de kan 

få en positiv känsla av att lämna över konflikten till tredje man (Norman, 1999, s. 64-65). 
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8.3.4. Medlingens mål 

Tanken med medlingen är att den skall fungera som en gemensam problemlösningsmetod och 

bygga på frivillighet även om den i vissa sammanhang kan vara obligatorisk. Medlingen 

skiljer sig från den traditionella domstolsprocessen eftersom man inte fokuserar på vem som 

är skyldig eller ej. Syftet med medlingen är att nå en överenskommelse som gagnar båda 

parternas behov och intressen. (Norman, 1999, s. 65 ff. ) 

 

9. Metod 
Nedan presenteras valet av metod och hur vi har gått tillväga vid sökandet av teoretisk och 

empirisk information till uppsatsen samt hur enkäten utformats, bearbetats och presenterats. 

 

9.1. Val av metod 

C-uppsatsen är en beskrivande utvärdering av Nätverksteamets arbete, utifrån ett 

brukarperspektiv. Genom en intervju med en av familjebehandlarna i teamet tog vi reda på 

hur Nätverksteamets verksamhet ser ut och fungerar. I huvudsak är dock undersökningen 

inriktad på att ta reda på brukarnas, det vill säga föräldrarnas, synpunkter och erfarenheter av 

Nätverksteamet och samarbetssamtalen. Utifrån detta mål och att vi ville nå en så stor grupp 

som möjligt av föräldrarna som går på samarbetssamtal blev vårt val av metod att göra en 

kvantitativ studie i enkätform. Genom detta hade vi förhoppningen att kunna se och göra 

jämförelser och vissa generaliseringar som man inte kan göra med hjälp av en kvalitativ 

undersökning. Vår förförståelse var att en enkät kan upplevas som mer anonym och att det 

därför är lättare att besvara djupt personliga frågor, än vad det skulle vara vid exempelvis en 

kvalitativ intervju. Vi tror att svarsfrekvensen och uppriktigheten kan öka då respondenten 

upplever sig så anonym som möjligt.  

 

Eftersom föräldraparen aldrig är samlade vid samma tillfälle och de besöker Nätverksteamet 

med varierande frekvens beslöt vi oss för att låta familjebehandlarna dela ut ett brev (se bilaga 

I ) till varje förälder. I brevet förklarade vi syftet med undersökningen och föräldrarna kunde 

sedan fylla i om de ville delta i undersökningen. De som svarade ja kunde vi sedan kontakta 

via telefon för att genomföra enkäten. Esaiasson (2003) skriver att telefonintervjuer är att 

föredra framför personliga intervjuer om undersökningen innefattar ett större antal personer. 

För att behålla respondenternas intresse och koncentration bör intervjun inte vara längre än ca 
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15 min (aa s. 206-263). Postenkäter är också en fungerande metod då en undersökning 

innefattar ett flertal personer. En nackdel med det tillvägagångssättet är att det finns en större 

risk för bortfall. Dessutom minskas risken för eventuella missförstånd då intervjuaren via 

telefon kan göra förtydliganden gällande oklarheter i enkäten. En annan lösning skulle kunna 

ha varit att låta familjebehandlarna dela ut enkäten vid samarbetssamtalen. Vi tror dock att 

svarsfrekvensen skulle ha blivit lägre vid ett sådant tillvägagångssätt eftersom föräldrarna då 

skulle behövt avvara samtalstid för att fylla i enkäten. Dessutom finns en stark koppling 

mellan föräldrarna och familjebehandlarna  vilket skulle påverka svaren på enkäten. 

 

Den ursprungliga tanken var att enkäterna skulle kompletteras med två kortare kvalitativa 

intervjuer med två föräldrar. Efter att en av dessa intervjuer genomförts insåg vi att de svar vi 

fick inte gav oss mer information än de öppna svar som ingick i enkäten. På grund utav detta 

valde vi att inte fullfölja den kvalitiativa delen. 

 

9.2. Litteratursökning 

Vi startade vår litteratursökning med att gå in på Libris. Där använde vi oss i första hand av 

sökordet ”samarbetssamtal”, men också av ord som ”skilsmässa” och ”vårdnad”. Med samma 

sökord sökte vi även på Artikelsök, Stockholms Universitets biblioteks sökmotor, 

Socialstyrelsens hemsida och på Google. Google gav till största del bara sökresultat som 

ledde till olika kommuners socialtjänstkontor eller till familjeterapeuter, varför vi uteslöt den 

sökmotorn. På Socialstyrelsens hemsida fann vi en intressant rapport kring statistik om 

skilsmässor i Sverige och vårdnadsutredningar. 

 

För att få fram utländsk litteratur på området sökte vi på Social Service Abstract.  Som sökord 

använde vi den engelska termen “family mediat*”, vilket kan kopplas till de engelska 

termerna mediation och mediation talk som är att jämföra med det svenska ordet medling. 

Denna sökning gav 243 träffar. 

 

Via Google scholar fann vi en C-uppsats och en D-uppsats som kommit till användning i 

uppsatsen, dels som referens och dels som hjälp för att hitta ytterligare litteratur på området. 

Vid urvalet av litteratur har vi koncentrerat oss på forskning som behandlar ämnet 

samarbetssamtal vid skilsmässa, separation eller vårdnads- och umgängestvister.  
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Vi har också i huvudsak begränsat oss till litteratur efter 1990, då idag gällande lagstiftning 

kring samarbetssamtal tog form 1991. 

 

9.3. Empiriskt urval  

Det genomsnittliga antalet besökande hos Nätverksteamet tre familjebehandlare är ca 10 par, 

det vill säga 20 föräldrar (Personlig kommunikation, 2006-11-17). Vår intention var att antalet 

besvarade enkäter skulle vara representativt för dessa 20 föräldrar. Breven delades ut till 

samtliga föräldrar som besökte teamet under en bestämd tidsperiod ( f.r.o.m. 2006-10-18, 

t.o.m. 2006-11-24)  Huruvida detta urval är slumpmässigt kan diskuteras. Det kan dock sägas 

vara slumpartat då ingenting talade för att de föräldrar som kom att besöka Nätverksteamet 

under den period som breven delades ut skulle urskilja sig från de föräldrar som kommer 

under en annan period. 

 

9.4. Enkäten 

Vid utformandet av enkäten använde vi oss bland annat av att en av författarna till uppsatsen 

har erfarenhet av Nätverksteamets arbetssätt då hon gjort sin praktik där. Vi studerade också 

tidigare forskning, då främst Hydén & Hydéns (2002) studie för att få inspiration och uppslag 

till lämpliga frågor. 

 

 Enkäten har utarbetats i syfte att ringa in båda delarna av utvärderingen, det vill säga vilken 

bakgrund föräldrarna har som kommer till samtalen och hur de upplever samarbetssamtalen. 

Enkäten godkändes sedan av familjebehandlarna i nätverksteamet. Enkäten är uppdelad i två 

huvudrubriker ”Om dig själv” och ”Samtalen”, med underrubriker såsom ”Barnen”, ”Ny 

partner”, ”Första mötet” och ”Samtalsledaren”. Enkäten besvarades av respondenterna via 

telefon då vi läste upp frågor och svarsalternativ. I huvudsak bestod enkäten av fasta alternativ 

som kryssades i, men i slutet fanns även utrymme för mer öppna frågor och frivilliga 

kommentarer. Sammanlagt utgjorde enkäten 28 frågor, varav ca hälften berörde föräldrarnas 

bakgrund och resterande själva samtalen (se bilaga II).  

 

En fördel med att använda enkäter i sammanhanget är att det tillåter en jämförelse mellan 

flera personer utifrån en bearbetning av standardiserade svar. Nackdelen är att de fasta 

svarsalternativen tvingar respondenten att beskriva sig själv och vad hon/han tycker utifrån 

kategorier som en annan person bestämt. Detta faktum kompenserades till viss del då vi 
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genom telefon hade möjlighet att lyssna till och notera de nyanser och kommentarer som 

respondenterna lade till vid respektive fråga samt genom de tre öppna frågorna i slutet.  

 

9.4.1. Etiska svårigheter 

En svårighet som vi upptäckte då vi började ringa och genomföra enkätundersökningen var att 

detta ämne berörde föräldrarna så starkt att de gärna berättade om sina känslor och tankar 

kring separationen och samarbetssamtalen utöver de frågor som vi ställde. Detta kunde till 

viss del ge oss mer nyanser åt enkäten, men samtidigt blev det viktigt att vi drog en gräns för 

hur mycket vi ville lyssna till så att respondenterna efter samtalet inte skulle känna att de 

lämnat ut för mycket av sig själva.  

 

Ytterligare  etiska svårigheter kan bestå i problem såsom att vissa frågor kunde upplevas som 

integritetskränkande eller allt för privata. Eftersom vi fyllde i enkäten via telefon var 

respondenterna inte heller anonyma vid själva intervjutillfället, även om det inte för övrigt 

efter intervjun nu är möjligt att identifiera föräldrarna. För att undvika vissa etiska svårigheter 

är det viktigt att man till enkäten bifogar ett brev som förklarar hur svaren kommer att 

behandlas (Elofsson, 2005, s. 68). Då vi genomförde enkäten via telefon förklarade vi istället 

detta muntligen. 

 

Då en av författarna gjort sin praktik hos Nätverksteamet undvek hon självfallet att genomföra 

enkätintervjuer med de föräldrar som hon tyckte sig känna igen namnen på.  

 

9.5. Bearbetning av data 

Enkätmaterialet bearbetades genom kodning i datasystemet SPSS (Statistical Package of 

Social Science). Det bearbetade materialet studerades sedan i syfte att finna svar till studiens 

frågeställningar. Vi sökte även efter gemensamma punkter med tidigare forskning om 

samarbetssamtal, samt försökte finna intressanta nyanser, skillnader och likheter mellan olika 

grupper, såsom män och kvinnor. Svaren på de öppna frågorna i enkäterna lästes noggrant 

igenom för att sedan delas in i olika kategorier som hängde samman med undersökningens 

syfte.   
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9.6. Presentation av data 

Resultaten från enkäten presenteras i form av tabeller som kommenteras och senare 

analyseras. Svaren på de öppna frågorna redovisas under olika kategorier och analyseras 

tillsammans med övrigt enkätmaterial.  

Denna undersökning blir i första hand ett tillskott för familjebehandlarna i Nätverksteamet 

eftersom de utifrån resultaten kommer att kunna få möjlighet att förbättra sin verksamhet. 

Eftersom det finns lite forskning kring vad föräldrarna själva tycker om samarbetssamtalen 

kan den här undersökningen i viss mån innebära ett kunskapstillskott på mer än lokal nivå.   

 

9.7. Undersökningens validitet och reliabilitet 

För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att undersökningen har både höge validitet samt 

hög reliabilitet.  

 

9.7.1. Validitet 

Begreppet validitet brukar förklaras på något av följande tre sätt: 

1. Överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer. 

2. Frånvaro av systematiska fel. 

3. Att vi undersöker det vi säger oss undersöka. 

 

Punkt 1 och 2 brukar sammanfattas som begreppsvaliditet och definition 3 som 

resultatvaliditet. God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet borgar för att själva 

resultatvaliditeten är hög. Frånvaron av både systematiska och osystematiska fel innebär att vi 

undersöker det vi påstår oss undersöka (Esaiasson, 2004, s. 61). 

 

Vid en enkätundersökning avses med validitet skalans förmåga att mäta det man avser att 

mäta. Ett sätt att mäta skalans giltighet är jämföra resultaten med en annan metod som mäter 

fenomenet. Vi har vid sökandet efter litteratur och forskning på området haft svårigheter att 

finna tidigare forskning som berör exakt det ämne vi är ute efter. Hydén & Hydéns (2002) 

studie samt Lindsteins (1993) studie ger dock resultat som vi i viss mån kan använda för att 

jämföra med våra resultat. Vi har också gällande vissa frågor på enkäten valt att använda oss 

av likadana frågor som Hydén & Hydén (2002) använt sig av.   

 

 

 

 26



9.7.2. Reliabilitet  

Reliabiliteten och validiteten är två faktorer som är tätt sammanlänkade. Esaiasson skriver att 

reliabiliteten kan vara bristande på grund av mänskliga faktorer som slarvfel under 

datainsamling och databearbetning. För att säkra reliabiliteten är tillförlitliga mätinstrument 

av yttersta vikt (Esaiasson, 2004, s. 67). En förutsättning för hög reliabilitet vid en 

enkätundersökning är att frågorna i enkäten är tydligt formulerade. Om skalorna är oklara 

eller symboliskt laddade kan man vänta sig en låg reliabilitet då olika personer har skilda 

tolkningar av frågorna (Lilja, 2005, s. 293 ff.). 

 

I vår enkät har vi för att höja reliabiliteten använt oss av vända items vid vissa frågor (Lilja, 

2005, s. 292). Exempel på detta finner man under fråga 24 i enkäten, som lyder:  

 

Hur skulle du beskriva samtalsledaren? Samtalsledaren: 
 

7. kommer med bra förslag på lösningar 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
eller 

 
8. kommer med råd som sällan fungerar i praktiken 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 

d) Stämmer inte alls  
 
Nummer 8 visar på hur vi vänt items från ett positivt till ett negativt item. Skälet till att vi 

gjort detta är för att undvika så kallade ”response bias”. Det vill säga det finns en risk att en 

grupp respondenter tenderar att svara positivt på alla frågor oberoende av frågans innehåll, 

likväl som att det kan finnas en annan grupp respondenter som genomgående ger negativa 

svar (Lilja, 2005, s. 292).  

 

9.7.3. Generaliserbarhet 

Vid en kvantitativ studie utgår man från en målpopulation, det vill säga den grupp man vill 

studera, bortsett från alla reservationer för vad som är praktiskt möjligt (Elofsson, 2005, s. 

63). I vårt fall är målpopulationen föräldrar som söker hjälp vid en separation genom 

samarbetssamtal. Då denna grupp är mycket stor, sett till hela Sverige, behövde vi för att 

 27



kunna genomföra undersökningen begränsa vår målgrupp. I vårt fall begränsade vi oss till att 

endast rikta oss till föräldrar på ett specifikt socialkontor som hade önskemål om att få sin 

verksamhet utvärderad. Denna grupp kallas rampopulation (Elofsson, 2005, s. 63).  

För att sedan kunna generalisera från en rampopulation till hela målpopulationen finns ingen 

speciell teknik. Dock kan man visa på att skillnaderna mellan grupperna är så pass små att så 

vida det inte sker några drastiska förändringar bör en viss generalisering vara möjlig 

(Elofsson, 2005, s. 63-64). 

 

Än svårare blir det att generalisera utifrån den urvalsgrupp som man väljer ut från 

rampopulationen. I vårt fall var urvalsgruppen föräldrar som besökte teamet under perioden 

2006-10-17 till 2006-11-24. För att urvalet skall vara så representativt som möjligt bör man 

göra ett slumpmässigt urval med hjälp av exempelvis en slumptalstabell. I vårt fall var detta 

inte möjligt då rampopulationen redan var ganska liten och på grund av tidsbegränsningar. 

Istället valde vi att dela ut brev till samtliga föräldrar som besökte teamet under perioden. På 

grund av detta kan sägas att generaliserbarheten utifrån vårt urval till hela målpopulationen är 

begränsad. Detta också på grund av att metoden att driva samarbetssamtal skiljer sig mellan 

olika socialkontor. Generaliserbarheten till själva rampopulationen kan dock sägas vara något 

högre då vårt urval av föräldrar inte bör skilja sig allt för mycket mot föräldrar som skulle ha 

besökt teamet under en annan tidsperiod. 

 

10. Resultat  
Nedan kommer resultaten från enkäten att presenteras. Inledningsvis redovisas en 

sammanfattning av gruppen föräldrar som besöker samarbetssamtalen hos Nätverksteamet. 

Sedan presenteras en jämförelse mellan könen samt en jämförelse mellan de parter som tog 

initiativet till samtalen och de som inte tog initiativet. Slutligen presenteras en 

sammanställning av de svar vi fick av föräldrarna på de öppna frågorna som ställdes i slutet 

av enkäten.   

 

10.1. Presentation av respondenterna 

Familjebehandlarna delade ut enkätbreven (se bilaga I) till föräldrarna under perioden 2006-

10-17 t.o.m. 2006-11-24. Detta innebar att 16 föräldrar mottog brevet. Av dessa var det 14 

personer som svarade att de kunde tänka sig att delta i undersökningen. Samtliga av dessa 14 

föräldrar deltog sedan också i undersökningen. Det var ett jämnt antal kvinnor och män, det 
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vill säga sju av varje. Bland de 14 respondenterna fanns det sex par vilket innebar att endast 

en kvinnas och en mans respektive partner valde att inte delta i undersökningen. 

 
10.2. Vilka var de föräldrar som kommer på samarbetssamtal till Nätverksteamet på 
Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning? 
 
” Tyvärr finns det ännu ganska lite kunskap som i siffror kan beskriva de föräldrar som söker 

och genomför samarbetssamtal i Sverige. Likaså finns det få undersökningar med en 

kvantitativ inriktning som har studerat separationer” (Hydén, 2002, s. 122). 

 

Genom enkätundersökningen ville vi få svar på vilka de föräldrar som deltog i 

samarbetssamtalen på Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning var och om det gick att se några 

likheter, mönster eller skillnader mellan dessa. Var föräldrarna unga och lågutbildade eller 

äldre, högre tjänstemän? Hade de en sämre ekonomisk situation än genomsnittet i stadsdelen 

eller var många av de hjälpsökande höginkomsttagare? Fanns det överhuvudtaget någonting 

gemensamt mellan föräldrarna som sökt hjälp i form av samarbetssamtal? 

 

10.2.1.  Föräldrarnas ålder och sysselsättning 

Bland de föräldrar som deltog i undersökningen var de flesta i åldern 34 - 39 år. 

Genomsnittsåldern för männen var något högre än för kvinnorna. Två av kvinnorna var under 

trettio år och två av männen var över fyrtio år. Genomsnittsåldern för kvinnorna var 32,5 år 

samt för männen 38,5 år. Endast två av föräldrarna var födda utanför Sverige, varav en 

utanför Norden. Ingen av de intervjuade föräldrarna uppgav att de var arbetslösa eller saknade 

utbildning. Ungefär hälften av de svarande sa sig vara tjänstemän och hälften facklärda 

arbetare3.  

 

Majoriteten i vår undersökning ansåg sin ekonomiska situation vara ganska eller mycket god. 

Endast en person uppgav sin ekonomiska situation som ganska dålig. 

 

10.2.2. Barnens ålder och föräldrarnas tidigare relation till expartnern 

Inga av föräldraparen hade fler än två gemensamma barn och majoriteten hade två barn. 

Medianåldern för barnen var 5,5 år men åldersspektrat sträckte sig mellan ett halvår till 12 år. 

Endast ett par i vår undersökning hade inte gemensam vårdnad om barnen. 

  
                                                 
3 Med facklärd arbetare syftar vi på personer med som har en praktiskt yrkesmässig utbildning. 
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Av de 14 svarande hade 10 föräldrar tidigare varit sammanboende med expartnern, ett par 

hade varit gifta och ett par hade levt som särbos. Hälften av de svarande hade, när 

undersökningen genomfördes, endast deltagit 1-2 samtal när enkätundersökningen 

genomfördes. Fyra av de 14 föräldrarna hade separerat för mindre än sex månader sedan, 

medan sex av de tillfrågade hade gått skilda vägar för mer än två år sedan.  

 

10.3. Vad tyckte föräldrarna om samtalsformen? 

En av reglerna gällande samarbetssamtalen som Nätverksteamet skrivit ner var vikten av att 

föräldrarna avgör vad som skall upp på dagordningen. Majoriteten av föräldrarna (9 st) tyckte 

också att de kunde påverka vilka ämnen som diskuterades under samarbetssamtalen. Endast 

två stycken uppgav att de sällan eller aldrig får den möjligheten. Tre stycken ansåg att de 

alltid kunde påverka ämnesvalet vid samtalen.  

 

Att samtalet sker via samtalsledaren och inte direkt till expartnern upplevde också flertalet av 

föräldrarna som någonting bra eller mycket bra. Detsamma gällde utrymmet i samtalen. 13 

stycken upplevde att de ofta eller alltid gavs ett lika stort utrymme i samtalen som deras 

expartner, medan bara en förälder upplevde att de sällan gavs samma utrymme.  

 

10.4. Hur upplevde föräldrarna samtalsledaren? 

Samtalsledarens roll är att se till att båda föräldrarna upplever sig sedda och hörda i samtalet. 

I enkäten fick föräldrarna ta ställning till tre påståenden som handlar om samtalsledarens 

förmåga att fördela ordet rättvist, hålla fokus på ämnet och inte vara partisk. 

 

Tabell 1. Samtalsledaren: rättvis, håller fokus och är inte partisk. (n=14) 

Samtalsledaren: Stämmer  
precis 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer inte 
alls 

Fördelar ordet rättvist mellan dig och 
din partner 

6 8 0 0 

Håller fokus på ämnet 4 9 1 0 

Är partisk 1 0 4 9 

 

Samtliga föräldrar upplevde att samtalsledaren fördelade ordet rättvist mellan dem. De tyckte 

också att samtalsledaren lyckades förhålla sig opartisk under samtalen. Endast en utav 

föräldrarna upplevde att samtalsledaren var partisk. Detsamma gäller frågan om 

samtalsledaren håller fokus på ämnet, där endast en förälder upplever att samtalsledaren 

misslyckas med detta.  
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På frågan om samtalsledaren ser till barnets bästa samt ger bra förslag på lösningar fann vi en 

något större spridning på svaren: 

 

Tabell 2. Samtalsledaren: ser till barnets bästa, ger bra lösningar och råd. (n=14) 

Samtalsledaren: Stämmer  
precis 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer inte 
alls 

Ser till barnets bästa under samtalen 4 7 3 0 

Kommer med bra förslag på lösningar 2 6 5 1 

Kommer med råd som sällan fungerar i 
praktiken 

1 5 5 3 

 

Nätverksteamet arbetar efter principen att föräldrarna i första hand är de som vet vad som är 

bäst för sina barn. Detta innebär att samarbetet mellan föräldrar kan se väldigt olika ut. Vad 

samtalsledaren emellertid alltid måste hålla fokus på är barnen och deras väl. Utifrån sin 

professionalitet skall de vara uppmärksamma på om något i samtalet upplevs som direkt 

olämpligt för barnet/barnen.  I enkätundersökningen upplevde majoriteten av föräldrarna att 

samtalsledaren ser till barnets bästa under samtalen. Emellertid var det tre stycken av 

föräldrarna som tyckte att detta stämde ganska dåligt.  

 

Nätverksteamet har inte ställt upp någon speciell regel gällande råd eller förslag på lösningar. 

Hur föräldrarna upplevde de råd och förslag på lösningar som samtalsledarna i vissa fall givit 

verkar dock skilja sig stort mellan olika föräldrar. Ungefär hälften av föräldrarna upplevde sig 

ha fått bra förslag på lösningar från samtalsledaren, medan hälften inte tyckte att detta stämde. 

Detsamma gäller huruvida de upplevde att råden fungerade i praktiken eller ej. Knappt hälften 

tyckte att de råd som samtalsledaren gav inte fungerade i praktiken, medan resterande tyckte 

att detta inte stämde.  

 

10.5. Hur upplevde föräldrarna reflektören? 

Reflektören finns med som en ytterligare part vid samarbetssamtalen för att vid eventuella 

låsningar kunna hjälpa till att föra samtalet vidare. Reflektören skall också göra så att en 

förälder som blir skymd i samtalet blir sedd eller fungera som en paus i samtal där stämningen 

i många fall kan vara mycket spänd.  
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Tabell 3. Reflektören: välbehövlig paus, störande moment, gör så att jag blir sedd. (n=14) 

Reflektören: Stämmer  
precis 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer inte 
alls 

Innebär en välbehövlig paus 6 4 4 0 

Är ett störande moment 0 3 4 7 

Gör så att jag blir sedd 2 10 1 1 

 

En majoritet av föräldrarna upplevde reflektören som en välbehövlig paus och att denne 

kunde göra så de blev sedda. Endast ett fåtal tyckte att reflektören innebar ett störande 

moment i samtalet. En stor del av föräldrarna upplevde också att reflektören kunde 

åskådliggöra sådant som skedde i samtalet och som de själva inte var medvetna om.   

 

Två andra påståenden respondenterna fick ta ställning till var huruvida de upplevde att 

reflektören kommer med bra förslag på lösningar samt om reflektörens råd sällan fungerar i 

praktiken. 

 

Tabell 4. Reflektören: lösningar och råd. (n=14) 

Reflektören: Stämmer  
precis 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer inte 
alls 

Kommer med bra förslag på lösningar 0 6 5 3 

Kommer med råd som sällan fungerar i 
praktiken 

0 3 7 4 

 

En majoritet av respondenterna höll inte med om att reflektörens råd sällan fungerar i 

praktiken. Samtidigt var det bara knappt hälften av föräldrarna som upplevde att reflektören 

kom med bra förslag på lösningar. 

  

10.6. Skillnader mellan mammor och pappor 

I enkätundersökningen visade det sig att gällande vissa frågor fanns mer eller mindre stora 

skillnader mellan männen och kvinnornas svar. Till exempel var det bland respondenterna i 

huvudsak kvinnorna som tagit initiativet till samarbetssamtalen.  
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Tabell 5. Vem tog kontakt med Nätverksteamet? (n=14) 

 Kvinna Man 

Tog kontakt själv 5 2 

Partner tog kontakt 2 3 

Båda tog kontakt 0 2 

 

Resutlaten visar att det är vanligare att kvinnorna uppger att de själva tagit initiativet till 

kontakten med Nätverksteamet. Två män av ansåg att det var båda parter som initierade 

kontakten med Nätverksteamet, vilket emellertid ingen av kvinnorna ansåg.   

 

En liknande överrepresentation av kvinnor fann vi under frågan om respondenten hade en ny 

partner och några eventuella barn med den nya partnern. Bland de tillfrågade kvinnorna hade 

fem av sju en ny partner, två hade dessutom fått barn i det nya förhållandet. Av männen var 

det endast en som levde med en ny partner och han hade även ett barn i detta förhållande. 

 

10.6.1. Förväntningar 

Sex av de sju tillfrågade kvinnorna hade höga eller ganska höga förväntningar innan 

samarbetssamtalen inleddes. Detta kan ses i kontrast till männen, där fyra av sju hade låga 

eller ganska låga förväntningar på samarbetssamtalen. Kvinnorna hade även ett mer positivt 

intryck av det första samarbetssamtalet. Sex av kvinnorna upplevde det första samtalet som 

positivt eller huvudsakligen positivt. Bland männen upplevde endast fyra det första mötet som 

positivt eller huvudsakligen positivt.  

 

10.6.2. Samtalsledaren 

Upplevelsen av samtalsledaren är ungefär densamma bland männen och kvinnorna. Detta 

visade sig bland annat i frågorna kring barnets bästa och samtalsledarens råd och förslag.  
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Tabell 6. Samtalsledaren: ser till barnets bästa, kommer med råd och lösningar.  
Kvinnor, n=7. Män, n=7. 
 Kvinnor Män 

Antal 7 7 

Samtalsledaren ser till barnet bästa 6 5 

Samtalsledaren kommer med råd 
som sällan fungerar i praktiken 

4 2 

Samtalsledaren kommer med bra 
förslag på lösningar 

4 4 

 

Majoriteten av både kvinnorna och männen upplevde att samtalsledaren såg till barnets bästa 

under samtalen. Något fler av kvinnorna än männen upplevde att råden från samtalsledaren 

sällan fungerade i praktiken. Samtidig tyckte fyra stycken av männen och fyra stycken av 

kvinnorna att samtalsledaren kommer med bra förslag på lösningar. 

 

10.6.3. Reflektören 

Gällande reflektören skiljer sig åsikterna mellan män och kvinnor mer. Generellt sett är 

männen något mer positivt inställda till reflektörens roll än kvinnorna. 

 
Tabell 7. Syn på  reflektören? Antal personer som instämmer i olika påståenden efter kön. 
Kvinnor, n=7. Män, n=7. 
 

 Kvinnor Män 

Innebär en välbehövlig paus 4 6 

Åskådliggör det jag själv ej är 
medveten om 

4 7 

Ord och tankar känns överflödiga 2 0 

Kommer med bra förslag på lösningar 1 5 

Kommer med råd som ej fungerar i 
praktiken 

3 0 

 

På påståendet att reflektören innebar en välbehövlig paus i samtalen ansåg sex av männen att 

det stämde precis. Till skillnad från männen tyckte tre av kvinnorna att påståendet stämde 

ganska dåligt. Alla män som deltog i enkätundersökningen uppgav även att reflektören kunde 

åskådliggöra det i samtalen som respondenten själv inte var medveten om. Tre av kvinnorna 

tyckte däremot att påståendet stämde ganska dåligt eller inte alls. Två av kvinnorna upplevde 

även att reflektörens ord och tankar kändes överflödiga, vilket ingen av männen ansåg.  
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Fem av de sju männen tyckte att reflektören kom med bra förslag på lösningar. Endast en av 

kvinnorna höll med om detta. Tre av kvinnorna ansåg däremot att reflektören kom med råd 

som inte fungerade i praktiken. 

 

10.7. Skillnader mellan de föräldrar som tog initiativ till samarbetssamtalen och de 
föräldrar som inte var initiativtagare 
 
Innan vi påbörjade enkätundersökningen fanns en förförståelse av att det skulle förekomma 

skillnader i svaren mellan olika grupper. Vilka dessa grupper skulle vara kunde vi bara gissa 

oss till. En ganska självklar jämförelse var mellan män och kvinnor. När vi studerade 

resultaten fann vi dock ytterligare två grupper, nämligen de som tagit initiativet till samtalen 

och de där expartnern tagit initiativet. I det enstaka fallet där båda parter tagit initiativet till 

samtalen har respondenterna svarat såsom de förväntats svara om de vore ensamma 

initiativtagare. De frågor där vi fann betydande skillnader mellan grupperna initiativtagare 

och icke initiativtagare var: ” Vilket var ditt  intryck av första samtalet?” samt ”Hur upplevde 

du informationen vid första samtalet?” 

 

Tabell 8. Vilket var ditt intryck av första samtalet? Antal personer i relation till vilken som 
tagit initiativet till samarbetssamtalen. (n=14) 

 Positiv Huvudsakligen 
positiv 

Huvudsakligen 
negativ Negativ 

Initiativtagare 2 4 1 0 

Expartnern initiativtagare 1 1 2 1 

Båda initiativtagare 1 1 0 0 

 

Bland de sju initiativtagarna svarade sex stycken att de fick ett huvudsakligen positivt eller 

positivt intryck av första samarbetssamtalet. Endast en av initiativtagarna fick ett 

huvudsakligen negativt intryck av samtalet. Bland dem som inte tog initiativ till samtalen är 

inställningen mer negativ. Tre av dessa fem upplevde första samarbetssamtalet som 

huvudsakligen negativt eller negativt. Bland dem som inte tog initiativet till 

samarbetssamtalen fann vi den enda personen som tyckte att första intrycket var negativt. För 

de två personer där båda tagit initiativet till samarbetssamtalen var första intrycket 

huvudsakligen positivt eller positivt.  
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Ett liknande resultat finner vi kring frågan om informationen vid första samtalet. 

 
Tabell 9. Hur upplevde du informationen vid första samtalet? Antal personer i relation till 
vilken som tagit initivativet till samarbetssamtalen. (n=14) 

 Mycket 
bra Bra Dålig Mycket 

dålig 
Initiativtagare 1 6 0 0 
Expartnern 
initiativtagare 1 2 2 0 

Båda initiativtagare 1 1   
 

Bland samtliga 14 respondenter upplevde majoriteten att informationen vid första samtalet var 

bra eller mycket bra. De enda negativa svaren fann vi hos två av de fem som inte tog initiativ 

till samarbetssamtalen. Dessa två upplevde informationen som dålig. 

 

Gällande samtalen, samtalsledaren och reflektören går det ej att se några direkta skillnader 

mellan dessa grupper. 

 

10.8. Sammanställning av föräldrarnas svar på de öppna frågorna 

Enkätundersökningen avslutades med två öppna frågor där respondenterna själva fick komma 

till tals. De två frågorna som ställdes var: 

• Vad tycker du allmänt om samarbetssamtalen? 

• Hur tycker du att samarbetssamtalen kan förbättras? 

Vi har valt att redovisa svaren i fyra underkategorier, vilka är Samtalsformen, Samtalsformen 

– förbättringar, Samtalsledaren samt Reflektören. 

 

10.8.1. Samtalsformen 

Flera av de svarande uttryckte sig positivt till att samarbetssamtalen existerar samt att dessa är 

kostnadsfria. En av respondenterna ansåg att allt blev ”klarare” när parterna fick tala till punkt 

och att man kunde se sig själv och konflikten med nya ögon. En annan tyckte att det var 

positivt att det fanns avsatt tid då man pratade med varandra, även om det var jobbigt. 

Ytterligare en svarande menade att de som par aldrig hade kommit någonstans utan 

samarbetssamtalens hjälp. En kvinna hade upplevt det som skrämmande när en av 

familjebehandlarna kontaktade henne angående det första samarbetssamtalet. Att 

verksamheten är knuten till socialtjänsten gjorde att hon först kände en oro över att barnen 

skulle ”tas ifrån henne”. Denna oro släppte efter första samtalet. 
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10.8.2. Samtalsformen – förbättringar 

Något som flera av de svarande uttryckte önskemål om var att samtalstiden skulle förlängas. 

En kvinna som upplevde att samtalstiden var för kort sade att hon tyckte att 

samarbetssamtalen alltid avslutades när hon och hennes expartner var mitt uppe i samtalet. 

Hon kände sig ofta ”jätteupptaggad” när samtalet slutade, vilket hon upplevde som 

frustrerande. En annan respondent tyckte att samtalstiden borde vara längre då reflektören tar 

upp en ansenlig del av samtalet. De förslag som nämndes var mellan 1,5-2 timmar. 

 

En av respondenterna efterlyste tydligare regler och mindre ”mjäkig stil”. Den svarande ansåg 

att samtalsledaren försökte ”hitta en mysig lösning så att alla blir lyckliga”. Istället ville 

personen att samtalsledaren uttryckligen skulle säga ” så här kan ni inte göra”. En annan av 

respondenterna sade även att det skulle vara bra med mer fokus på praktiska lösningar på hur 

det ska fungera i vardagen, vilket denne ansåg skulle kunna motverka att parterna bara 

hamnade i försvarsställning. Ytterligare en respondent uttryckte en önskan om mer konkreta 

råd, exempelvis i form av kognitiva samtal och hemuppgifter. 

 

En av de svarande var tveksam till att fokus ligger på här och nu. Personen ansåg det 

nödvändigt att även det förflutna diskuterades eftersom hon upplevde att det som hänt 

påverkar framtiden och den situation som parterna befann sig i i nuläget. En respondent ansåg 

att långvariga lösningar krävde mer än samarbetssamtal vid två eller tre tillfällen. 

 

10.8.3. Samtalsledaren 

En av de svarande upplevde det första samtalet som ”fruktansvärt jobbigt”, då han upplevde 

sig misstänkliggjord som pappa. Han tyckte att samtalsledaren försökte övertala honom att 

samarbeta för barnens skull istället för att utgå från att han faktiskt ville samarbeta. En annan 

manlig respondent hade också en önskan om att det skulle finnas manliga samtalsledare. 

 

En respondent upplevde det ibland som jobbigt när samtalsledaren talade med expartnern 

eftersom personen kände att hon då glömde bort vad hon skulle säga. En annan av de 

svarande kände ibland att det kunde vara viktigt att få säga någonting direkt till expartnern 

och inte behöva vänta tio minuter på sin tur.  
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10.8.4. Reflektören   

Reflektörens roll har blivit mer kommenterad än samtalsledaren. Många upplevde reflektören 

som något positivt, medan andra såg reflektören som överflödig eller störande. En respondent 

tyckte att det är bra att det är två stycken närvarande vid samtalet och att reflektören har en 

viktig roll. Respondenten menade att samtalsledaren kunde vara för upptagen med samtalet 

och att  reflektören kunde höra nyanser som samtalsledaren eventuellt missade. En annan 

upplevde reflektören som väldigt bra och nästan som det viktigaste med hela mötet. 

Respondenten kände att reflektörens ord gav en annan tyngd till samtalet. 

 

En respondent såg reflektörens roll som mer tveksam. Den svarande upplevde reflektören som 

en ”fé i hörnet” och att det hela mer blev som teater. En annan respondent upplevde det som 

att reflektörens tolkning av henne ibland blev fel. Hur reflektören upplevdes kunde för en av 

respondenterna variera beroende på om hon kände sig förstådd eller inte. En av de svarande 

tyckte att det kunde vara jobbigt att behöva lyssna när reflektörerna pratade.  

 

10.8.5. Vilken var den generella inställningen till samtalsledaren och reflektören 

I huvudsak är kritiken mot både samtalsledaren och reflektören måttlig. De flesta påståendena 

i enkäten gav positiva utslag. Det går dock att se att reflektörens roll är något mer ifrågasatt.   

 

11. Analys och diskussion 
I detta avsnitt presenteras en analys och diskussion kring resultatet utifrån uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Utifrån resultaten kan konstateras att föräldrarna i mångt och mycket är nöjda med 

samarbetssamtalen och den hjälp de får av samtalsledarna och reflektörerna. I vissa frågor 

visar sig dock ett missnöje. Då en brukarutvärdering grundar sig i respondenternas subjektiva 

uppfattningar innebär svaren man får inte att så är fallet utan att det är så respektive 

respondent uppfattar det hela. Detta innebär att om denna undersökning skulle göras om vid 

ett annat tillfälle med andra föräldrar skulle svaren kunna skilja sig. Undersökningen kan dock 

belysa en trolig syn på hur föräldrar upplever samarbetssamtalen som Nätverksteamet 

bedriver. Det har i resultaten visat sig att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors svar 

på en del frågor. Vad detta beror på kan denna undersökning inte ge en allmängiltig förklaring 

till, men tanken med analysen är att vi skall försöka belysa möjliga förklaringar till detta. 
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Detsamma gäller skillnaderna mellan initiativtagarna och de som inte tagit initiativ till 

samarbetssamtalen. 
 

En stor svårighet med brukarutvärderingar är att nå alla eller i varje fall en stor del av dem 

som det berör. Detta är också en svårighet som vi har stött på under arbetet med uppsatsen. 

Det är självklart svårt att bedöma hur åsikterna skiljer sig mellan de som svarat och de som 

inte svarat men man kan inte bortse från att de som svarat kan vara mer positiva och mindre 

kritiska. I kontakter av den typ som vi har här är det naturligt att det byggs upp en stark 

relation mellan samtalsledare/reflektörer och deltagarna. Det är då också naturligt att brukarna 

upplever solidaritet med socialarbetarna. Det är därför troligt att de som är mindre nöjda med 

samarbetssamtalen och har en mer negativ upplevelse hanterar detta genom att låta bli att 

svara. Av solidaritet undviker man att framföra sin kritik, men samtidigt vill man inte "ljuga" 

genom att ge en positiv bild och därför väljer man kanske att inte ställa upp på 

undersökningen. Eftersom detta är en verksamhet som är frivillig för föräldrarna att delta i är 

det också troligt att de som har en negativ inställning till samarbetssamtalen väljer att inte 

fortsätta. Det kan även förhålla sig så att den som svarat positivt på våra frågor skulle varit 

mer negativ om frågorna inte ställdes per telefon. Den positiva bild som allmänt framträder 

bör alltså tolkas med försiktighet.  

 

En annan fråga är relevansen i de jämförelser som görs mellan män och kvinnor, 

initiativtagare och icke initiativtagare respektive syn på samtalsledare och reflektör. Även om 

vi här också måste vara medvetna om att vi kanske inte fått de mest kritiska kommentarerna 

så kan man trots allt tänka sig att det här handlar om skillnader som gäller mer allmänt. 

Eftersom de svarande är av ett begränsat antal är det dessutom svårt att dra några mer 

långtgående slutsatser. 

 

11.1. Vilka är de föräldrar som söker samarbetssamtal – en jämförelse 

I resultatdelen presenterades vilka föräldrarna är som kommer till samarbetssamtalen hos 

Nätverksteamet utifrån kategorierna ålder, sysselsättning samt barnens ålder. Det kunde 

konstateras att åldern bland de flesta föräldrarna låg mellan 30-39 år. Det vill säga att det 

fanns en låg representation av mycket unga föräldrar, men också en låg representation av 

äldre föräldrar. Samtidigt visade det sig att barnen till föräldrarna i de flesta fall var ganska 

små, vilket utifrån detta skulle kunna tolkas som att det var unga föräldrar i den bemärkelsen. 
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Resultaten i vår studie liknar resultaten i både Lindsteins (1993) och Hydén & Hydéns (2002) 

studier. Detta skulle kunna tolkas som att föräldrar som söker hjälp i form av samarbetssamtal 

i stor utsträckning är i 30-40 årsåldern, vilket i sin tur skulle kunna hänga samman med att det 

är en period i livet då många bildar eller precis har bildat familj.  

 

Gällande sysselsättningen var det ingen i vår undersökning som uppgav sig vara arbetslös. 

Majoriteten av föräldrarna var tjänstemän eller facklärda arbetare. Detta skiljer sig både från 

Hydén & Hydéns (2002) och Lindsteins (1993) resultat. I Hydén & Hydéns undersökning 

(2002) fanns en överrepresentation av föräldrar med praktisk yrkesmässig utbildning eller 

praktiskt arbete medan det i Lindsteins studie i huvudsak var tjänstemän eller egna företagare 

som deltog. De disparata resultaten mellan de tre studierna kan tolkas på åtminstone två sätt. 

Antingen hänger resultaten samman med vilken typ av sysselsättning som är vanligast i denna 

åldersgrupp i det område som studien genomförts i. Ett annat alternativ är att svaren beror på 

hur forskaren/forskarna tolkat de olika kategorierna eller hur de som svarat på frågorna om 

sysselsättning valt att tolka dem. Enligt de tre studiernas resultat kan dock konstateras att det 

handlar om en ganska väletablerad ”medelklass”, det vill säga inte de mest socialt utsatta. I 

vårt fall kan detta hänga samman med att Nätverksteamet endast handhar de samarbetssamtal 

där föräldrarna själva upprättat kontaken och det rör sig därmed inte om de mest 

komplicerade fallen.  

 

Familjebehandlarna i Nätverksteamet har som tidigare nämnts en utgångspunkt i att barn 

behöver båda sina föräldrar, även efter en separation. Bland de föräldrar som deltog i vår 

undersökning var också gemensam vårdnad den allra vanligaste vårdnadsformen. Troligt är 

att detta också hänger samman med den förändrade samhällssynen om att båda föräldrar 

spelar en viktig roll för barnet och inte bara mamman.  

 

11.2. Hur upplevde föräldrarna samtalsformen, samtalsledaren och reflektören? 

Att medling är lämpligt vid en skilsmässa kan enkelt konstateras utifrån de kriterier som 

medlingsteorin ställer upp. Respondenterna i studien var ofta inne i en svår konflikt med sin 

expartner samtidigt som de på grund av barnen befann sig i en situation  där de var tvungna 

att samarbeta. Den gemensamma bild som respondenterna förmedlade av samtalen och 

samtalsformen var att detta var en bra form av hjälp.  
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Möjligheten att få tala till punkt och i viss mån lämna över konflikten till en tredje part 

upplevdes som en lättnad. Majoriteten av föräldrarna kände sig också delaktiga i 

utformningen av mötet samt att utrymmet under samtalen fördelades rättvist mellan parterna. 

Detta tyder på att samarbetssamtalen, likt syftet med medling, fungerar just som en gemensam 

problemlösningsmetod. 

 

Samtidigt uttrycktes bland föräldrarna en önskan om att få mer konkreta råd under samtalen, 

vilket skulle kunna tolkas som en önskan om mer integrativ eller distributiv medling. Målen 

hos Nätverksteamets familjebehandlare pekar mer mot en transformativ form av medling med 

betoning på empowerment, det vill säga föräldrarna kan själva, samtalsledaren finns bara där 

som en guide. 

 

Ser man till Nätverksteamets egna mål och syften med samtalen verkar de också i mångt och 

mycket uppfyllas. Flertalet föräldrar uttrycket just att samarbetssamtalen givit dem utrymme 

och tid att diskutera lösningar och att komma överens. 

 

Genomgående i studien är att föräldrarna är positiva till verksamheten. Dessa resultat skall 

som tidigare nämnts tolkas med försiktighet. Detsamma gäller resultaten kring 

samtalsledarens och reflektörens roll där den sistnämnde blivit mer uppmärksammad, både i 

positiva och negativa ordalag. Detta skulle kunna bero på att samtalsledarens roll är mer 

självklar, medan reflektörens roll blir mer otydlig. För att det skall bli ett samarbetssamtal 

krävs en tredje part, samtalsledaren. En ytterligare part kan istället upplevas på ett mer 

varierat sätt. 

 

Bland enkätsvaren finner vi att föräldrarna till största del har ett förtroende för att 

samtalsledaren ser till barnets bästa. Hon upplevs också som rättvis och opartisk, samt som 

någon som klarar av att hålla fokus under samtalen. Huruvida samtalsledaren kommer med 

några fungerande råd och lösningar är mer oklart att finna bland respondenternas svar. Detta 

är kanske inte så förvånande eftersom just detta inte är ett uttalat mål för Nätverksteamets 

verksamhet med samarbetssamtal. Frågan är om detta framgår tillräkligt tydligt och om detta 

är något som föräldrarna förväntar sig att få.   

 

Den mesta kritiken mot samtalsledaren finner vi bland svaren på de öppna frågorna. 

Möjligtvis lämnade de styrda enkätfrågorna inget utrymme för denna kritik. Framförallt är det 
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männen som uttrycker kritiken, vilket skulle kunna hänga samman med att ingen av 

familjebehandlarna i teamet är man.  

 

Kritiken mot reflektörens roll är inte heller stor, men omdömena är något mer disparata. Detta 

skulle som tidigare nämnts kunna hänga samman just med att reflektörens roll inte är lika 

tydlig och att upplevelsen därför blir än mer subjektiv. Kanske hänger även upplevelsen här 

samman med att föräldrarna inte kan få en lika nära relation med reflektören som med 

samtalsledaren då hon inte aktivt för en dialog med föräldrarna. Många finner just reflektören 

som en välbehövlig paus i samtalet, samtidigt som några finner det som ett störande moment. 

Omdömena kring huruvida reflektören kommer med bra förslag och fungerande råd är 

motsägelsefulla. Då målet för reflektören inte är att komma med råd och förslag kan de 

motsägelsefulla omdömena hänga samman med att reflektören sällan ger råd eller förslag på 

lösningar.   

 
11.3. Finns det någon skillnad i upplevelse mellan kvinnor och män? 

Den mest signifikanta skillnaden som vi kunnat se mellan könen är kvinnornas respektive 

männens inställning till reflektören. Männen har en nästan uteslutande positiv upplevelse av 

reflektören och dennes insatser. Kvinnorna har däremot mer skilda åsikter.  

 

Vad som är anledningen till denna skillnad mellan könen kan det spekuleras i. En aspekt 

skulle kunna vara att kvinnorna i större utsträckning än männen varit initiativtagare till 

samarbetssamtalen. Kvinnorna har också varit mer positivt inställda efter det första mötet än 

männen. Däremot är kvinnorna som synes inte lika positivt inställda till reflektören. Kan det 

bero på att den som initierat samtalet har känt sig lite i överläge och den som blivit kallad till 

mötet, kanske mer eller mindre mot sin vilja, känt sig underlägsen i situationen? Reflektören 

har måhända fungerat som en stärkande faktor för den som inte varit initiativtagare till 

samtalskontakten? Det kan ju även spekuleras i det att reflektören är en kvinna. Känner sig 

männen mer uppmärksammade och lyssnade till än sina kvinnliga expartners? Är det så att de 

verkligen blir lyssnade till på ett annat sätt? Skulle kvinnornas upplevelse te sig annorlunda 

om reflektören var en man? Männen å andra sidan uttrycker en önskan om manliga 

samtalsledare. 
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11.4. Finns det några grupper eller kategorier som utmärker sig? 

Som vi beskriver ovan så framträder en skillnad mellan de som varit den drivande kraften till 

samarbetssamtalen och de som kommit till dessa möten på den andres initiativ. Vad som 

skulle kunna vara en anledning till att dessa grupper skiljer sig åt skulle kunna vara att 

initiativtagarna har en mer positiv förförståelse av vad samarbetssamtal innebär. Det kan 

mycket väl vara en slump vem som initierar kontakt med Nätverksteamet och vem som inte 

gör det. Å andra sidan skulle det kunna vara så att den som inte tar initiativ till 

samarbetssamtal har gjort ett medvetet val och faktiskt inte är intresserad av denna form av 

hjälp. Att bli erbjuden denna form av samtal kan kanske få personen att i ett tidigt skede inta 

en försvarsposition. Det är främst i det inledande samtalet som dessa två grupper skiljer sig åt. 

När det gäller åsikterna kring samtalsformen i övrigt, samtalsledaren och reflektören ser man 

inga utmärkande skillnader mellan dessa två grupper, vilket skulle kunna tolkas som att det 

endast har betydelse kring första eller de första samtalen vem som varit initiativtagare eller 

inte. 

 

12. Avslutning 

Med en ökande frekvens av skilsmässor blir frågan om hur samarbetssamtal skall bedrivas allt 

mer aktuell. Istället för den beständiga kärnfamiljen lever fler och fler i familjeformer som 

förändras och förnyas. Detta ställer stora krav på alla inblandade, både barn och vuxna. Som 

den förebild föräldrarna förväntas vara krävs en fungerande kommunikation och ett 

fungerande samarbete för att barnen i första hand inte skall få ta allt för stora negativa 

konsekvenser av den nya familjeformen. 

 

I denna rapport valde vi att göra en kvantitativ studie av samarbetssamtalen på ett 

socialkontor. Verksamheten med samarbetssamtal skiljer sig dock över hela landet och för att 

vi med säkerhet skall kunna få en förståelse för hur, på vilket sätt och med vilka resultat 

samarbetssamtal skall bedrivas i Sverige idag behövs en mer omfattande utvärdering. Frågor 

som väcks är: Är detta en verksamhet som når alla barn och föräldrar som behöver det? I 

vilken mån bör barnen delta i samarbetssamtalen? Finns det en specifik metod som alla bör 

använda sig av eller kan det vara positivt med olika metoder på olika ställen? 
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För framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra kvalitativa intervjuer för att få 

en djupare bild av föräldrarnas inställning. Det skulle också vara intressant att göra 

jämförelser mellan olika arbetsmodeller och socialkontor. 
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Bilaga I 
 
Hej! 
 
Vi är två avgångsstudenter vid Socialhögskolan i Stockholm. Nu, sista terminen, skall vi 
skriva en examensrapport. Vi har valt att titta närmare på socialtjänstens arbete med 
samarbetssamtal. Vi är i första hand intresserade av hur du som förälder har upplevt kontakten 
med socialtjänsten och de samarbetssamtal som du deltagit i. 
 
Vi undrar till exempel: 
Har effekten av samarbetssamtalen varit positiv eller negativ? 
Hur har du upplevt samtalsformen? 
 
Vi två och familjebehandlarna i Nätverksteamet skulle vara tacksamma om ni ville ställa upp 
på den här undersökningen. Era erfarenheter och intryck är till stor nytta för att teamet skall 
kunna bedriva ett så bra arbete som möjligt i framtiden. 
 
Intervjun kommer att ske i enkätform via telefon. Beräknad tid är 5-10 minuter. Inga enskilda 
uppgifter kommer att delges samtalsledarna. Självklart är du anonym. För att vi skall veta hur 
många som svarar ja i förhållande till antalet brev vi delar ut är samtliga brev numrerade. 
 
Vi skulle uppskatta om vi fick kontakta dig för en intervju. 
 
Ditt namn: 
 
Ditt telefonnummer: 
 
Tidpunkt då du kan bli nådd. Klockan: 
 
 
 
Namnunderskrift, datum. 
 
 
Med vänliga hälsningar, Anna Johansson och Hanna Åkesson. 
Socialhögskolan, Stockholms Universitet. 
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Bilaga II 
 
Om dig själv 
 
1. Kön                 Kvinna           Man 
 
2. Ålder 

 
3. Födelseland 

 
a) Sverige   
b)  Norden   
c)  Utom Norden 

 
4. Arbetssituation 
 

a) Tjänsteman   
b) Facklärd arbetare  
c) Icke facklärd arbetare  
d) Studerande 
e) Arbetslös 

 
5. Om du arbetar, arbetar du hel- eller deltid? 

 
a) Heltid 
b) Deltid 
 

6. Hur upplever du din ekonomiska situation? 
 

a) Mycket bra 
b) Ganska bra 
c) Dålig 
d) Mycket dålig 

 
7. Tidigare relation till din expartner 

 
a) Gifta   
b) Sammanboende   
c) Annat, vad? 
 

8. Vem tog initiativet till samarbetssamtalen? 
 

a) Du själv 
b) Din expartner 
c) Annan, vem? 

 
9. Vad hade du för förväntningar innan samarbetssamtalen inleddes? 
 

a) Inga alls   
b) Låga   

 48



c) Ganska höga   
d) Höga 

 
10. Har du tidigare erfarenhet av familjerådgivning eller samarbetssamtal? 
 

a) Nej 
b) Ja, familjerådgivning 
c) Ja, samarbetssamtal 
d) Ja, både och 
 

11. Hur många samarbetssamtal har du och din expartner i nuläget varit på? 
 

a) 1-2 samtal   
b) 3-5 samtal   
c) 6 eller fler samtal 

 
12. När separerade du och din expartner? 
 

a) För mindre än ett halvår sedan   
b) För mindre än ett år sedan   
c) ca 1-2 år sedan   
d) För mer än två år sedan (i så fall, hur många år sedan?) 

 
Barn 
 

13. Hur många gemensamma barn finns från förhållandet? 
 

a) 1   
b) 2   
c) 3   
d) 4 eller fler (i så fall, hur många?) 

 
14. Barnens ålder 
 

 
Ny partner 
 

15. Har du en ny partner? 
 

a) Ja  b) Nej 
 

16. Om ja, har du och din nya partner gemensamma barn? 
 

a) Ja  b) Nej 
 

 
Kontakten med Nätverksteamet 
 

17. Om det var du som tog kontakten med Nätverksteamet, hur upplevde du då 
bemötandet? Markera på skalan. 1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra 
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1      2       3      4      5 

 
Första mötet
 

18. Vilket var ditt intryck av första samtalet? 
 

a) Positivt 
b) Huvudsakligen positivt 
c) Huvudsakligen negativt 
d) Negativt 

 
19. Hur upplevde du informationen vid första samtalet? 
 

a) Mycket bra 
b) Bra 
c) Dålig 
d) Mycket dålig 

 
Samtalsformen
 

20. Upplever du att du kan påverka vilka ämnen som diskuteras under 
samarbetssamtalen? 

 
a) Ja, alltid  
b) Oftast 
c) Sällan 
d) Nej, aldrig 

 
21. Hur upplever du samtalsformen, det vill säga att samtalet sker via 

samtalsledaren och inte direkt till din partner? 
 

a) Mycket bra 
b) Bra 
c) Dåligt 
d) Mycket dåligt 

 
 

22. Upplever du att du och din expartner ges lika mycket utrymme under samtalen? 
 

a) Ja 
b) Oftast 
c) Sällan 
d) Nej 

 
23. Hur skulle du beskriva samtalsledaren? Samtalsledaren: 
 

1. fördelar ordet rättvist mellan dig och din partner 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
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 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
2. hör inte vad du säger 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
3. håller fokus på ämnet 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt  
 d) Stämmer inte alls 
 
4. är partisk 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
5. ser till barnets bästa under samtalen 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
6. fungerar som en medlare mellan dig och din expartner 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
7. kommer med bra förslag på lösningar 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
8. kommer med råd som sällan fungerar i praktiken 
 a) Stämmer precis 
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
9. analyserar mina och min expartners konflikter för mycket 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
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10. koncentrerar sig för mycket på det konkreta 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 

 
24. Hur skulle du beskriva reflektören? Reflektören: 
 

1. innebär en välbehövlig paus i samtalen  
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
2. är ett störande moment i samtalen 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
3. kan åskådliggöra det i samtalen som jag själv inte är medveten om 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
4. ord och tankar känns överflödiga 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
5. gör så att jag blir sedd 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
6. kommer med bra förslag på lösningar 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
 d) Stämmer inte alls 
 
7. kommer med råd som inte fungerar i praktiken 
 a) Stämmer precis  
 b) Stämmer ganska bra 
 c) Stämmer ganska dåligt 
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 d) Stämmer inte alls 
 

Egna kommentarer 
 

25. Vad tycker du allmänt om samarbetssamtalen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Hur tycker du att samarbetssamtalen kan förbättras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Övriga synpunkter 
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