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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Under de senaste åren har samarbetssamtalen ökat inom Sverige. Dagligen arbetar 

familjerättssekreterare med samarbetssamtal för att försöka föra tvistande och oeniga föräldrar mot ett 

samarbete i frågor gällande deras barn. Samarbetssamtalen ska ges under professionell och kompetent 

ledning av samtalsledare med relevant utbildning. Som samtalsledare är det därför viktigt att inneha 

kunskaper om konflikthantering, konfliktlösningsmodeller och medlingsteori. Detta för att på bästa 

sätt kunna leda ett samarbetssamtal.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att, utifrån transformativ teori, förstå hur familjerättssekreterare 

arbetar med medling i sitt arbete med samarbetssamtal. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes, vilket innebär att fem familjerättssekreterare har 

intervjuats för detta arbete.  

 

Resultat: Resultatet redovisas med hjälp av två grundteman som kunde urskiljas ur intervjuerna. 

Inom det första temat, Rollen som samtalsledare, berörs olika faktorer som familjerättssekreterarna 

ansett vara betydelsefulla i sin roll som samtalsledare. Inom det andra temat, Användning av 

medlingsmetoder inom samarbetssamtal, behandlas familjerättssekreterarnas tankar kring användandet 

av medlingsmetoder i sina samarbetssamtal.  

 

Slutsats: I slutsatsen framkommer det att familjerättssekreterarna arbetar olika gällande 

användandet av medlingsmetoder inom samarbetssamtal. De flesta säger sig arbeta utifrån en 

blandning av olika medlingsmetoder, dock nämns inga specifika metoder. Utifrån 

familjerättssekreterarnas beskrivningar av sitt arbete inom samarbetssamtal visade det sig däremot att 

samtliga familjerättssekreterare ändå arbetar utifrån den transformativa medlingsmodellen.  

 

Diskussion: Även om familjerättssekreterarna inte säger sig arbeta utifrån någon specifik 

medlingsmetod, så kunde den transformativa medlingen urskiljas när de beskrev sitt arbetssätt. Kanske 

arbetar de omedvetet utifrån olika medlingsmetoder? Även andra perspektiv, som den 

lösningsfokuserade korttidsterapin, kan relateras till deras sätt att arbeta inom samarbetssamtal.  

 

Nyckelord: Samarbetssamtal, medling, transformativ 



Abstract 

 

Background: In recent years cooperation discussions between parents has increased in Sweden. 

The family law secretaries work daily with cooperation discussions in order to bring disagreeing and 

disputant parents towards working together regarding issues concerning their children. Cooperation 

discussions should be given under both professional and competent guidance by mediators with 

adequate education. That is why it is important, as a mediator, to possess knowledge about models of 

conflict resolution, mediation theory and about how to manage conflicts. And to, in the best way 

possible, lead a cooperation discussion as a mediator.  

 

Aim: The aim of this study is to understand how family law secretaries work with mediation within 

cooperation discussion, based on transformative theory.  

 

Method: A qualitative interview study was made in which five family law secretaries were 

interviewed.  

 

Results: The results are based and presented on two themes that could be distinguished out of the 

interviews. Within the theme The role of the mediator, different factors that the family law secretaries 

found important in the role of being a mediator within cooperation discussions are presented. Within 

the theme The use of mediation methods within cooperation discussions, the family law secretaries 

own thoughts of how they use mediation methods within cooperation discussions are presented.  

 

Conclusion: The family law secretaries work differently when it comes to using mediation 

methods within cooperation discussions. They describe that their work is based on a mixture of 

multiple mediation methods. Through the way that the family law secretaries describe how they work 

within cooperation discussion, it is made clear that they all work with transformative mediation.  

 

Discussion: Even if the family law secretaries explain that they do not use any given mediation 

method, the transformative method was recognized in the way they describe their work. Might they be 

unaware of that they may be working with different mediation methods? Approaches like the solution-

focused brief therapy can also be tied to the family law secretaries work with cooperation discussions.  

 

Keywords: Cooperation discussion, mediation, transformative 



Förord 

Jag vill tacka alla de familjerättssekreterare som ställt upp på att intervjuas till denna studie. De har 

bidragit generöst med sina kunskaper, sin tid och sina erfarenheter till detta arbete. 

 

Jag vill också tacka min handledare, Magnus Karlsson, för betydelsefulla och givande 

handledningstillfällen i samband med uppsatsarbetet.  

 

Stockholm, maj 2017 

 

Heidi Martinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................... 5 

2. BAKGRUND .............................................................................................................................. 5 
2.1 SAMARBETSSAMTAL ........................................................................................................................... 5 
2.2. MEDLING ........................................................................................................................................ 8 
MEDLING INOM MÅL GÄLLANDE VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE ............................................. 10 
MEDLING OCH SAMARBETSSAMTAL ................................................................................................. 10 
2.3. TIDIGARE FORSKNING ...................................................................................................................... 11 

3. PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................ 15 

4. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA ............................................................................................... 15 
4.1. FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................ 15 

5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ................................................................................................... 15 
5.1. TRANSFORMATIV TEORI ................................................................................................................... 15 

6. METOD & MATERIAL ............................................................................................................... 19 
6.1. URVAL .......................................................................................................................................... 19 
6.2. INFORMATIONSSÖKNING .................................................................................................................. 19 
6.3. DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD ............................................................................................. 20 
6.4. RELIABILITET OCH VALIDITET ............................................................................................................. 21 
6.5. INTERVJUGUIDE .............................................................................................................................. 22 

7. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ..................................................................................... 23 

8. RESULTAT ............................................................................................................................... 24 
ROLLEN SOM SAMTALSLEDARE ................................................................................................................. 24 
ANVÄNDNING AV MEDLINGSMETODER INOM SAMARBETSSAMTAL .................................................................. 27 
8.1. ANALYS ......................................................................................................................................... 30 
8.2. SLUTSATSER ................................................................................................................................... 33 
8.3. DISKUSSION ................................................................................................................................... 33 

REFERENSFÖRTECKNING ............................................................................................................. 35 

BILAGOR .................................................................................................................................... 38 
BILAGA 1 - INFORMATIONSBREVET ........................................................................................................... 38 
BILAGA 2 – INTERVJUGUIDEN .................................................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 5 

1. Inledning 

Samarbetssamtalen har fått en ökning med sex procent från år 2011 till år 2015 (Socialstyrelsen, 

2016). Dessutom skriver Socialstyrelsen (2016) att det år 2015 genomfördes ca ”21 000 

samarbetssamtal, vilket motsvarade 105 samtal per 10 000 barn och unga i åldern 0–17 år” (s. 2).  

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag medverkat vid flertalet samarbetssamtal på en 

familjerätt i Stockholm. Familjerättssekreterarna som genomförde samarbetssamtalen upplevdes då 

ibland tveksamma och osäkra kring användandet av medlingsmetoder i sitt arbete med 

samarbetssamtalen. När jag ställt frågor kring specifika medlingsmetoder har även detta verkat 

främmande för familjerättssekreterarna. Däremot upptäckte jag, efter att ha genomfört observationer 

under flera samarbetssamtal, att familjerättssekreterarna ändå såg ut att besitta vissa kunskaper om 

medling och att deras arbetssätt kunde relateras till bland annat den transformativa medlingsmodellen.  

Detta var någonting som väckte min uppmärksamhet och mitt intresse för att vidare undersöka och 

belysa om hur familjerättssekreterare arbetar med medling inom samarbetssamtal.  

2. Bakgrund  

2.1 Samarbetssamtal 

I många fall är det väldigt svårt för människor att separera eller skiljas och samtidigt hitta sätt att 

samarbeta ihop som föräldrar. Då är samarbetssamtal ett viktigt verktyg för att hjälpa dessa föräldrar 

att hitta lämpliga metoder och vägar mot ett samarbete (Holmberg, 1986).  

På 1970-talet framkom genom forskning, att barn i och med sina föräldrars separationer och 

skilsmässor utsattes för olika risker (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd [MFoF], 

2015). Barnen upplevde till exempel känslor av skuld gällande föräldrarnas skilsmässa och kunde då 

vara i behov av att få hjälp med att bearbeta och bemöta sina känslor. Konflikter som lämnades 

obearbetade kunde medföra svåra påföljder för både föräldrar och barn (MFoF, 2015). För att få hjälp 

med att lösa sina konflikter och försöka undvika domstolsprocesser och vårdnadsutredningar 

introducerades insatsen samarbetssamtal under 1970-talet av socialtjänsten i Sverige. Dessa samtal 

skulle fungera som ett verktyg och en metod för att arbeta med vårdnad och umgänges-tvister (Hydén 

& Hydén, 2002). År 1976 föreslog utredningen om barnens rätt att föräldrar i tvist, gällande vårdnad 

och umgänge, vid domstol bör få stöd och hjälp av sina kommuner för att lösa sina konflikter och 

ansvara för en överenskommelse som är till nytta och gagnar samtliga berörda parter (Sjösten, 2014). 

År 1986 arbetade man, i 217 av Sveriges kommuner, med samarbetssamtal, även fast detta ännu inte 

för dessa kommuner var en skyldighet (Sjösten, 2014). Utöver frågor kring vårdnad och umgänge 

lades år 1998, även frågor om barnets boende till att diskuteras under samarbetssamtalen. Från och 

med den 1 juli 2014 skulle också frågor kring barnets försörjning tas upp under samtalen (Sjösten, 

2014).  
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Sedan år 1991 har kommuner i Sverige, enligt lag en skyldighet, att till föräldrar som vill ha 

insatsen samarbetssamtal kostnadsfritt erbjuda dem denna (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453, 

kap. 5, 3 §). Oftast sker samtalen i och med att föräldrar separerar och syftar då till att stödja dem att 

enas och komma överens när det gäller frågor kring deras barn (Socialstyrelsen, 2012). Samtalen kan 

initieras av domstol åt socialnämnden, men mestadels är det föräldrarna själva som begär 

samarbetssamtal. Det är sedan varje enskild kommuns avgörande hur man ska ge eller erbjuda dessa 

samarbetssamtal. Samtalen kan till exempel äga rum på familjerätten eller inom någon annan 

verksamhet som kommunen står för. Även familjerådgivningen kan ibland erbjuda samarbetssamtal 

(Socialstyrelsen, 2012).  

När ett samarbetssamtal har aktualiserats är det viktigt att det inleds så snabbt som möjligt eftersom 

samtalen har visat sig öka möjligheterna att hjälpa föräldrarna att komma fram till en enighet och 

överenskommelse. Ett första samtalstillfälle ska alltid erbjudas inom loppet av två veckor efter att 

parterna kontaktat familjerätt eller socialnämnd eller i de fall domstolen initierat ett uppdrag åt 

socialnämnden att ge samarbetssamtal. I och med att man snabbt erbjuder samtal till föräldrar i 

konflikt kan detta bidra till att minska risken för att en eventuell domstolsprocess sätts igång 

föräldrarna emellan (Socialstyrelsen, 2012).  

Socialtjänstens insatser ska omfattas av god kvalitet och för genomförandet av socialtjänstens 

uppgifter ska personal med relevanta erfarenheter och lämplig utbildning finnas (SoL, SFS 2001: 453, 

kap. 3, 3 §).  Det är mycket viktigt att samarbetssamtalen leds av personal som är både kompetent och 

som innehar lämplig utbildning för området (Socialstyrelsen, 2012). Samarbetssamtalen genomförs 

tillsammans med en eller två familjerättssekreterare, så kallade samtalsledare. Dessa samtalsledare 

förväntas ha en särskild sakkunskap och kompetens för att kunna genomföra samtalen 

(Socialstyrelsen, 2012). Samtalsledaren bör även besitta åtminstone ett års erfarenhet inom yrket för 

att självständigt kunna agera ledare för ett samarbetssamtal. Vidare är det mycket viktigt att 

samtalsledaren har ”kunskaper om konflikt-, kommunikations- och medlingsteori för att kunna bedriva 

samarbetssamtal på ett konstruktivt sätt” (Socialstyrelsen, 2012, s. 159).  

Idag finns utbildningar för socionomer som arbetar med eller som ska börja arbeta med 

samarbetssamtal. Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH, 2016) erbjuder till exempel en utbildning i 

samarbetssamtal och familjemedling som vänder sig främst till socionomer som arbetar inom den 

kommunala familjerätten eller motsvarande verksamhet (ESBH, 2016). Inom utbildningens första 

delkurs, som handlar om de teoretiska grunderna inom medlingen, ingår att få kunskaper om flera 

olika medlingstyper och metoder så som; transformativ medlingsmetod, lösningsfokuserad 

medlingsmetod, skyttemedling och medling inom konflikt och försoningsärenden. 

Dock existerar ingen specifik metod för utövandet av samarbetssamtal (MFoF, 2015). Det är 

däremot viktigt att samtalet, enligt MFoF (2015) ”har en tydlig struktur och inriktas in på 

 

 hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses, 
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 barnets behov i övrigt, 

 framtiden, 

 föräldrarnas samarbetsförmåga och 

 att en lösning nås” (s. 21).  

 

Samtalsledaren ska också vara uppmärksam på om barnet kan ha bevittnat våld i hemmet eller om 

barnet själv varit utsatt för våld. Om föräldrarna, under samtalet, anklagar varandra på ett destruktivt 

vis är det viktigt att samtalsledaren hjälper föräldrarna hantera situationen och stöttar dem i den 

separationskris de befinner sig i (MFoF, 2015). Att ge båda föräldrarna bekräftelse och stöd i 

föräldrarollen och hjälpa dem när det kommer till förhandling gällande beslutsfattande är också 

någonting som samtalsledaren bör hjälpa till med (MFoF, 2015).  

Samarbetssamtalen tar tidsmässigt runt 60–90 minuter och båda föräldrarna ska vara eniga och 

överens om att medverka i samtalen. Under det första samtalet träffar man parterna för sig för att 

sedan fortsätta gemensamt, om detta anses vara lämpligt. Under det första enskilda samtalet är det 

meningen att föräldrarna ska få dela med sig av sina egna personliga tankar och reflektioner kring vad 

de vill ha hjälp med på samarbetssamtalen. Samtalsledaren tar sedan hänsyn till var och en av 

föräldrarnas åsikter och viljor inför de gemensamma samarbetssamtalen, där det då är meningen att 

försöka komma fram till bästa möjliga lösningen med barnets bästa i fokus. Om det är passande 

försöker man även få med barnen, nya partners och andra nära människor till parterna i samtalet 

(Hareide, 2006). 

I och med ett samarbetssamtal kan man även skriva avtal, vilka är juridiskt bindande och rör frågor 

kring vårdanden, boendet och umgänget för barnet (Föräldrabalken [FB] SFS 1949:381 kap. 6, 17 §). 

Dessa avtal skrivs på och godkänns av familjerättssekreterarna. Ett avtal kan också skrivas utan 

specifik anknytning till samarbetssamtal på familjerätten.  

Det har riktats en del kritik angående att barn inom samarbetssamtal inte får chansen att komma till 

tals. I MFoFs (2015) kartläggning framkommer till exempel att barn mycket sällan får möjlighet att 

komma till tals inom samarbetssamtal. Bland annat beror detta på att berörda kommuner tycker att 

barnen är för unga för ett deltagande i samtalen. MFoF (2015) förespråkar för att barn i allt högre grad 

skulle behöva bli delaktiga inom samarbetssamtal. Även i den offentliga utredningen Se barnet! (SOU 

2017:6) betonas betydelsen av att barn ska få komma till tals. Där står skrivet: ”Barnets ålder ska inte 

vara avgörande för barnets rätt att komma till tals. Såväl information som samtal ska dock anpassas till 

barnets ålder och mognad. Barnet ska på så sätt skyddas i sitt deltagande, inte hindras från att delta” 

(SOU 2017:6, s. 308). Också i slutrapporten av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnets rättigheter i 

vårdnadstvister beskriver Rejmer & Cederström (2015) att man vanligtvis under samarbetssamtalen 

har ”nöjt sig med att kartlägga det subjektiva perspektivet av barnets bästa, det vill säga barnets 

synpunkter och berättelse, genom föräldrarna eller via ett kort samtal i samband med 

vårdnadsutredning och ett eventuellt hembesök (s. 46).  



 8 

I slutrapporten beskrivs även riskerna med att de svenska kommunerna inte konkret arbetar utifrån 

specifika metoder i arbetet med samarbetssamtal. Rejmer & Cederström (2015) skriver vidare ”Att en 

majoritet av Sveriges kommuner inte arbetar utifrån särskilda modeller för att genomföra 

samarbetssamtal medför att det finns svårigheter med att kvalitetssäkra samtalen och utvärdera dem” 

(s. 46).  

 

2.2. Medling 

Medlingens historia är lång och varierar från kultur till kultur i världen (Moore, 2014). I många 

samhällen är medling starkt influerad av och har sina rötter i religion. Inom exempelvis länder med 

islamiska, judiska, kristna och buddistiska kulturer finns både effektiva och omfattande 

medlingstraditioner (Moore, 2014). Dessutom skriver Moore (2014) att det till exempel, redan i 

bibeln, ges en beskrivning av att Jesus sågs som en medlare mellan Gud och människorna.  

Under medeltiden och renässansen i Europa tog olika typer hantverkare ofta på sig rollen som 

medlare när det gällde att lösa konflikter mellan arbetare eller mellan arbetarna och folk som kom med 

klagomål till dem (Moore, 2014).  

Hareide (2006) beskriver medling och konfliktlösning i Norden som en tradition vilken är urgammal: 

 

Medling som institution är äldre än staterna i Norden. Innan staterna Island, Sverige, Norge, Finland 

och Danmark bildades, fanns det som kallades ting. Bönder (män med egendom) samlades vid tingen 

och löste sina konflikter. Här stiftades också de första lagarna, de som reglerade hur konflikterna skulle 

lösas. Detta är de nordiska ländernas historiska motsvarighet till de grekiska stadsstaternas demokrati 

(s. 231).  

 

Dessa ting, som Hareide (2006) beskriver, var vid medeltiden och till och med 1700-talet av stor 

betydelse för människorna och präglades mycket av folkets deltagande. Under 1600-talet var det cirka 

30 procent av norra Sveriges befolkning som deltog i olika tingsärenden under tiden av ett år. Men 

under 1700- och 1800-talen minskade deltagandet vid tingen kraftigt. Däremot fanns det tecken på att 

denna konflikthantering fungerade väl i Norden, då man såg en minskning av allvarligare bondeuppror 

från mitten av 1600-talet (Hareide, 2006). Medlingen har sina rötter i dessa äldre ting, men har 

förändrats mycket över tiden (Hareide, 2006). Norden har hämtat inspiration utifrån när det gäller 

olika medlingsmodeller. Rika engelskspråkiga länder har setts som trendsättare i detta sammanhang. 

Exempel på några av dessa medlingsmodeller är terapeutisk medling, avtalsfokuserad medling, 

humanistisk medling, kognitiv systemisk medling och transformativ medling (Hareide, 2006).  

Även i USA under 1970-talet, började flera grupper och individer fatta intresse för denna specifika 

konflikthanteringsprocess medling (Bush & Folger, 2010). Detta ökade och nya intresse för medling, 

som från början använts mycket och länge inom arbetstvister, hade nu brett ut sig till andra 

användningsområden som berörde till exempel familjen, föreningslivet och konflikter av 
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mellanmänsklig natur. Innan år 1965 sågs medling som ett obekant fenomen, om det inte gällde 

arbetsmarknadens parters förhållanden. Idag används medling i mycket större omfattning (Bush & 

Folger, 2010).  Det finns också flera olika sorters tvister där man idag kan dra nytta av medling som 

till exempel vid skilsmässor, boendefrågor, miljöfrågor, affärstvister och inom institutioner som 

skolor, fängelser och sjukhus.  

Det finns även mycket åtskilda tankar och åsikter om hur medlingens framväxt ska förstås samt hur 

själva arbetet inom medlingen ska karaktäriseras. Dessa åsikter är så pass isärgående att det inte riktigt 

finns någon vedertagen redogörelse eller skildring för hur utvecklingen för medlingsområdet sett ut 

eller exakt vad det står för. Därför finns det, i en hel del av litteraturen för området, många olika 

berättelser och redogörelser för medlingsprocessen, dess framväxt och dess användningsområden 

(Bush & Folger, 2010).  

Medling grundar sig på antagandet att om en tredje part skulle medverka, så skulle detta ge bättre 

och fördelaktigare förutsättningar för att nå en lösning för de parter som befinner sig i tvist än om de 

skulle försöka lösa sin problematik på egen hand (Norman, 2011). Denna tredje part skulle kunna vara 

opartisk och neutral eller tvärtom. Så det som medling går ut på är i enkla drag, att hantera och lösa 

konflikter parter emellan (Bush & Folger, 2010). Larsson (2008) menar även att medling handlar om 

att, mellan parter som befinner sig i en tvist eller konflikt, försöka hitta sätt att nå en försoning eller en 

överenskommelse. Hareide (2006) beskriver i sin tur att ”Medling är för det första ett alternativ till att 

låta konflikten bli hetare så att den slutar i aggression och våld. Medling är för det andra ett alternativ 

till att låta konflikten vara opåverkad så att den skapar isolation och avstånd mellan människor” (s. 

17). Vidare skriver Hareide (2006) att medling också kan ses som en typ av demokratisk och 

engagerad lösningsmetod när det kommer till att hantera konflikter.  

Det finns också en mer kritisk sida av medling. Bush och Folger (2010) skriver till exempel att 

även fast medlingen grundar sig i de godaste av avsikter, så har denna ändå gett sken av att vara ett 

riskabelt verktyg när det gäller att öka den makt som staten har över den enskilda individen samt 

synliggörandet av de starkares makt över de svagare. Medlingens informella och privata karaktär ger 

också medlaren en stor makt att strategiskt kontrollera den pågående diskussionen, vilket betyder att 

medlaren därmed får fritt utrymme att uttrycka sina egna förutfattade och egentolkade meningar (Bush 

& Folger, 2010). Bush och Folger (2010) skriver vidare att ”Dessa förutfattade meningar kan påverka 

både utformningen och urvalet av frågor, övervägandet och rangordningen av avtalsalternativ och 

många andra moment som påverkar resultatet. Återigen har detta resulterat i att medling ofta skapar 

orättvisa resultat” (s. 29).  

Även Hareide (2006) ger sina kritiska tankar kring medlingens användningsområden. Han menar 

på att det finns en risk i att medlaren, när eller om denne håller enskilda möten med parterna för sig, 

kan få ta del av information som enbart delas mellan medlaren och den ena parten. Hareide (2006) 

menar att medlaren då skulle kunna bli delaktig i en konspirations-och baktalningskultur vilket ju är 
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det motsatta när det gäller ärlighet och öppenhet. Därför bestämmer sig en del medlare för att enbart ta 

emot sådan information som kan delas tillsammans med båda parterna.  

 

Medling inom mål gällande vårdnad, boende och umgänge 

Domstolen kan, i och med den vårdnadsreform som gick igenom från den 1 juli 2006, ge uppdrag åt 

medlare i mål gällande vårdnad, boende och umgänge (SOU 2017:6). Detta för att parterna ska kunna 

få hjälp av en tredje part i frågan om att finna en samförståndslösning dem emellan. Det är domaren i 

vårdnadsmålet som bestämmer, utan parternas samtycke, huruvida en medlare ska tillsättas för de 

specifika parterna eller inte. Det finns inga specifika krav eller lämplighets krav på medlarens 

kompetens (SOU 2017:6). Däremot bör medlaren kunna prioritera barnets bästa, ha förmåga att 

hantera svåra och känsliga situationer samt kunna få förtroende av både föräldrar och barn (SOU 

2017:6). Även kunskaper inom det familjerättsliga området kan krävas hos denna typen av medlare. 

Medlingens genomförande har dock inte reglerats mer utförligt i vårdnadsreformen från 2006. 

Däremot anges att det är domstolen som ger anvisningar åt medlaren om hur dennes uppdrag ska 

utföras samt att medlaren aktivt ska genomföra medlingen med barnets bästa i fokus (SOU 2017:6).  

Forskning visar att om denna typ av medling ges tidigt i processen kan konflikten åsidosättas 

snabbare och även leda till att färre parter stämmer varandra i domstolen (SOU 2017:6). Men gällande 

föräldrar som befinner sig inom större konflikter har det dock visat sig att medling inte är lika effektivt 

och inte passar lika bra (Jacobs & Jaffe, 2010).  

 

Medling och samarbetssamtal  

Samarbetssamtal är en insats som Sveriges kommuner är skyldiga att erbjuda föräldrar som är i behov 

av det. Samarbetssamtalet kan genomföras med hjälp av olika metoder, som till exempel medling. 

Inom ramarna för medling finns sedan flera olika medlingsmodeller att tillämpa som: transformativ, 

förhandlingsinriktad och terapeutisk.  

Hydén & Hydén (2002) menar på att medlingen är samarbetssamtalets föregångare. De redogör 

sedan för den svenska medlingens äldre anor: ”medling som hjälp till makar som befann sig i konflikt 

i samlevnaden fanns inskrivet i giftermålsbalken fram till 1970-talet” (Hydén & Hydén, 2002, s. 60). 

Präster kunde vid denna tid exempelvis fungera som medlare, men det fanns också medlare av 

borgerlig art som kommunen utsett. Hydén & Hydén (2002) skriver vidare att syftet och målet med 

denna typ av medling handlade om ”att försöka uppnå förlikning mellan makarna. Medlingen var en 

förutsättning för att mål om hemskillnad skulle tas upp i rätten” (s. 61).  

Det finns enligt Hydén & Hydén (2002) ett missförstånd gällande samarbetssamtal och medling. 

Folk blandar ihop dem. Samarbetssamtal kan ibland missuppfattas som en typ av medling, även fast 

samarbetssamtal ju varken syftar till att föräldrar fortsättningsvis ska sammanbo ihop eller att få 

föräldrarna att tänka över sitt beslut att genomgå skilsmässa (Hydén & Hydén, 2002).  
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Idag är det möjligt, för bland annat familjerättssekreterare, att vidareutbilda sig inom området för 

samarbetssamtal. Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder exempelvis en utbildning i 

samarbetssamtal/familjemedling på 15 högskolepoäng som riktar sig främst till verksamma 

socionomer inom familjerätten eller inom liknande verksamheter. Inom denna utbildning går det att få 

kunskaper om medling, dess betydelse, historia och olika teorier knutna till medling. Även att få 

lärdom om medlarens roll, medlingstekniker och ett samtals olika faser och stadier är någonting som 

beskrivs i kursinnehållet (ESBH, 2016).  

I Socialstyrelsens (2012) handbok Vårdnad, boende och umgänge. Handbok – stöd för 

rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt, står det att det viktigt för en 

samtalsledare att inneha kunskaper om medlingsteori i arbetet med samarbetssamtal. Detta för att, som 

samtalsledare, konstruktivt kunna utöva samarbetssamtal. I kartläggningen Samarbetssamtal – 

Kartläggning av föräldrars och samtalsledares erfarenheter, som MFoF (2015) genomfört, framgår 

det dock att samtalsledarna i endast 25 procent av Sveriges kommuner använder sig av specifika 

metoder som till exempel olika medlingstekniker inom sina samarbetssamtal.  

 

2.3. Tidigare forskning 

I denna del redovisas tidigare forskning inom området för studien, med avsikt att läsaren ska få en så 

god överblick och insikt av det valda forskningsämnet som möjligt.  

Denna översikt av både internationell och nationell forskning syftar även till att visa på luckor och 

avsaknad av kunskap inom forskningsområdet.  

 

Transformativ medling inom skilsmässoprocessen i Italien 

I studien Divorce and Coparenting: A Qualitative Study on Family Mediation in Italy av Molgora, 

Ranieri och Tamanza (2014) är syftet att få föräldrars uppfattningar om hur den transformativa 

medlingsmodellen fungerar som hjälpmedel när det kommer till att främja och stödja föräldraskapet i 

och med deras skilsmässoprocess. I studien intervjuades 15 skilda föräldrar, med åtminstone ett barn i 

gemensam vårdnad ihop, som hade genomgått och avslutat samarbetssamtal, eller som det beskrivs på 

engelska family mediation, ett till två år tidigare. Deltagarna till studien hittades genom ett samarbete 

med olika så kallade family mediation centers i norra Italien.  

Studien resulterade i slutsatsen att den transformativa medlingsmodellen inom samarbetssamtal 

visade sig vara ett värdefullt hjälpmedel när det kommer till att stödja och främja föräldraskapet. 

Föräldrarna får hjälp att nå gemensamma överenskommelser samtidigt som de får möjligheten att 

öppna upp för att förstå varandra, sätta sig in i varandras situationer och uppmärksamma det band de 

har tillsammans som föräldrar. På så sätt kan föräldrarna lämna separationen bakom sig och istället 

låta familjebanden och föräldraskapsrollerna bevaras samt behålla en tillitsfull och samarbetsvillig 

relation.  
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Samtalsledares och föräldrars upplevelser av samarbetssamtal i Sverige 

I kartläggningen Samarbetssamtal – Kartläggning av föräldrars och samtalsledares erfarenheter av 

MFoF (2015) undersöks hur föräldrar och samtalsledare själva ser på sina upplevelser och erfarenheter 

av samarbetssamtal. Kartläggningen är gjort på uppdrag av regeringen och har utförts med hjälp av 

enkäter till landets alla kommuner.  

Dessa enkäter innehöll frågor rörande samtalsledarnas metoder och arbetssätt, erfarenheter och 

utbildning hos samtalsledaren, organisationsform, delaktighet gällande barn i samtalen och 

uppföljning av samtal. Även en mer djupgående studie gjordes där föräldrar och samtalsledare, i 18 

stadsdelar och kommuner, fått möjlighet att besvara frågor gällande samarbetssamtalen. 

Kartläggningen resulterade sammanfattningsvis i att MFoF (2015) bland annat kunde konstatera att: 

 

• förmågan att samarbeta föräldrar emellan ökar samt att konfliktnivån i regel minskar efter 

samarbetssamtalet 

• flera samtalsledare är socionomutbildade eller har annan relevant högskoleutbildning, men 

färre än hälften av dem har en mer omfattande vidareutbildning. För cirka hälften fattas även 

utbildning för att jobba med samarbetssamtal 

• för ett större antal samtalsledare fattas utbildning när det kommer till kris och 

konflikthantering, barnsamtalsmetoder samt barns behov 

• samtalsledarna i flera kommuner använder sig inte av specifika metoder, modeller, 

bedömningsinstrument eller verktyg i sina samarbetssamtal 

 

Mot bakgrund av detta hade MFoF (2015) avsikten att utveckla ”ett kunskapsbaserat och i den mån 

det är möjligt evidensbaserat utbildningsmaterial som alla samtalsledare bör genomgå innan de 

självständigt leder samarbetssamtal” (s. 7). Utbildningsmaterialet skulle också innehålla olika 

modeller och metoder för samtal med barn inom samarbetssamtal. MFoF (2015) menar att också 

utveckling på ett nationellt plan bör ske inom kunskapsområdet för vilka effekter samarbetssamtal ger.  

Resultatet av kartläggningen medförde också att MFoF (2015) lade fram ett antal åtgärdsförslag. 

Man behöver sprida mer information om samarbetssamtal till föräldrar som är oense i frågor om 

vårdnaden, boendet och umgänget för sitt barn. Informationsmaterialet bör även översättas till andra 

språk än enbart svenska. Bättre samarbete på både lokal, regional och nationell nivå behövs. Detta kan 

öka kvaliteten på samarbetssamtalen. För kompetens-och utbildningsutveckling för samtalsledarna 

behövs stöd på nationell nivå. Även en mer tydlig juridisk reglering krävs för att ge barn mer 

delaktighet i samband med samarbetssamtal. Detta eftersom barn idag är väldigt begränsade när det 

handlar om att få komma till tals och bli informerade i och med samarbetssamtal.  

Till sist lade MFoF (2015) också upp förslaget att på både nationell och lokal nivå, förbättra 

uppföljningen av samarbetssamtalen. Detta då inte ens hälften av de kommuner som studerats i 
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kartläggningen följt upp om föräldrarnas överenskommelser efter samarbetssamtal har haft en 

fungerande verkan för barnet och föräldrarna eller inte.  

 

Samarbetssamtal och inomrättslig medling 

Lindmark (2014) har i sitt examensarbete En jämförelse mellan samarbetssamtal och inomrättslig 

medling – i komparation med Norge gjort en jämförande studie rörande samarbetssamtal och 

inomrättslig medling. Inomrättslig medling innebär att en tredje part, en medlare, på rättens uppdrag 

ska hjälpa föräldrarna att komma överens och nå ett samarbete, en samförståndslösning i enlighet med 

barnets bästa. Föräldrarna som är aktuella för denna typ av medling är iblandade i någon form av 

vårdnadstvist. Inomrättslig medling är däremot inte frivilligt, så om rätten har beslutat att medling ska 

äga rum, så måste föräldrarna gå med på det. Det finns dock inga bestämda regler gällande 

medlingssamtalens genomförande, utan detta avgörs av domstolen och medlaren. Medlingssamtalen 

kan också enbart äga rum under ett tillfälle eller delas upp på flera tillfällen eller dagar.  

I studiens resultatavsnitt framställs att det existerar flera likheter mellan inomrättslig medling och 

samarbetssamtal. Bland annat är syftet med inomrättslig medling och samarbetssamtal detsamma, 

nämligen att nå barnets bästa. En annan likhet är att både samtalsledaren och medlaren beslutar om hur 

genomförandet av samtalen ska se ut.  

Dock menar Lindmark (2014) på att det även finns en negativ sida hos både medlingen och 

samarbetssamtalen. Det finns en risk att barnets bästa hamnar i skymundan då föräldrarnas konflikter 

sätts i fokus i allt för stor omfattning inom dessa samtal. Det finns också risker i och med att den 

samförståndslösning vilken uppnås, inte stämmer överens med det bästa för barnet. Detta på grund av 

att andra skäl eller anledningar skulle kunna ligga bakom denna lösning. 

 

En fördjupad undersökning av samarbetssamtal i Sverige 

Hydén och Hydén (2002) har i sin bok Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet 

redovisat en undersökning om vad socialarbetare och föräldrar pratar om under samarbetssamtal, samt 

även hur de pratar med varandra. Undersökningen grundade sig på ett års studier av samarbetssamtal 

som ägt rum på en familjerättsenhet i en svensk stad. Författarna hade, inom ramarna för studien, 

spelat in flera samarbetssamtal och även samlat in information i form av enkäter om föräldrar som sökt 

stöd via samarbetssamtal.  

I sin undersökning kom Hydén och Hydén (2002) fram till att de föräldrar som sökt stöd via 

samarbetssamtal i första hand sökt sig dit frivilligt. Några av föräldrarna hade också blivit remitterade 

från tingsrätten. Ofta hade föräldrarna även tidigare sökt stöd och hjälp för sin problematik.  

Fler än hälften av de studerade föräldraparen uppnådde någon typ av samförståndslösning i och med 

samtalen. Vidare resulterade undersökningen också i en redogörelse för vad föräldrar och 

socialsekreterare pratade med varandra om under samarbetssamtalen. Föräldrarna pratade mestadels 

om frågor kring barnens boende och om tidsintervallen för barnens vistelse hos vardera föräldrar. 
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Hydén och Hydén (2002) beskriver även att frågor kring trygghet, skydd för barnen och innebörden av 

gott föräldraskap var teman som ofta dök upp i samtalen.   

 

Användningsområden för medling 

I litteraturöversikten Where is Conflict Mediation Used? A 20-year Period Systematic Litterature 

Review, gjord av Bonamigo Gaspodini, da Rosa Alves & Ronaldo Freitas de Oliveira (2016) 

undersöker författarna inom vilka specifika sociala miljöer som medling används. Författarna ville 

även ge exempel på specifika konflikter som kunde uppkomma i dessa sociala miljöer. I studien 

undersöktes 207 artiklar från perioden 1994 till 2014, med ursprung ur vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklarna fanns publicerade på engelska, spanska och portugisiska.  

I resultatet av undersökningen upptäcktes fem specifika sociala miljöer där medling användes. 

Dessa miljöer var inom: familj, utbildning, arbetsliv, samhälle, på lokal nivå samt på internationell 

nivå. Inom området familj upptäckte författarna att medling användes för att lösa konflikter gällande 

skilsmässa, inom äktenskapet och i vårdnadstvister. Inom området utbildning försökte man lösa 

konflikter gällande rasism och våld studenter och lärare emellan med hjälp av medling. Medling 

användes även inom arbetslivet när det uppstod organisatoriska konflikter eller konflikter mellan 

anställda. 

 

Olika typer av medling 

Foster (2003) har i sin jämförande studie A study in Mediation Styles: A Comparative Analysis of 

Evaluative and Transformative Styles, undersökt två modeller inom medling; den transformativa och 

den evaluerande. I sin undersökning ville Foster (2003) utvärdera dessa modellers styrkor och 

svagheter. Hon studerade den litteratur och den tidigare forskning som redan fanns inom området för 

hennes studie. Hon genomförde observationer tillsammans med tre medlare i Kansas City, som 

använde sig av olika medlingsstilar i sina arbeten. Foster (2003) gjorde också intervjuer med två 

medlare angående hur de arbetar med medling.  

Fosters (2003) slutsats var att båda av dessa medlingsstilar besitter för och nackdelar, men att ingen 

av dem är passande för att hantera precis alla konfliktsituationer. Istället menar Foster (2003) att man 

borde ta hänsyn till flera olika medlingsstilar när det kommer till att lösa konflikter.  
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3. Problemformulering  

I både lagstiftning och litteratur kopplat till studien finns ett tydligt syfte med insatsen 

samarbetssamtal som erbjuds via kommunens familjerätt. Syftet avser att föräldrar ska få möjlighet att 

genom samtal under sakkunnig ledning, få hjälp med att enas och samarbeta i olika frågor kring 

vårdnad, boende och umgänge utifrån barnets behov och önskemål.  

Barn påverkas på ett negativt sätt av konflikter föräldrarna emellan (Socialstyrelsen, 2012). 

Dessutom är det enligt Socialstyrelsen (2012) viktigt att den familjerättssekreterare som arbetar med 

samarbetssamtal, som samtalsledare, besitter kunskaper om medlingsteori för att på ett konstruktivt 

sätt kunna utöva samarbetssamtal. Den transformativa medlingsmodellen kan bidra till att parterna blir 

motiverade till en förändring, att de blir stärkta i sin konfliktsituation och att de blir uppmärksammade 

på och kan känna förståelse för varandras livssituationer. Detta kan i sin tur bidra till att stödja 

föräldraskapet och hjälpa föräldrarna gå vidare i sina liv och fokusera på sitt föräldraband istället för 

sina konflikter (Molgora, Ranieri & Tamanza, 2014).   

Mot denna bakgrund är det relevant att undersöka i vilken omfattning familjerättssekreterare 

arbetar utifrån den transformativa medlingsmodellen inom samarbetssamtal. En ökad kunskap om 

detta gör det möjligt att gå klienternas behov till mötes samt utvärdera och förbättra kvaliteten för 

samarbetssamtalen.  

4. Syfte och forskningsfråga 

Syfte 

Syftet med denna studie är att, utifrån transformativ teori, förstå hur familjerättssekreterare arbetar 

med medling i sitt arbete med samarbetssamtal. 

 

4.1. Frågeställningar 

 Hur arbetar familjerättssekreterare med medling inom samarbetssamtal? 

 I vilken grad använder familjerättssekreterarna transformativ medling inom samarbetssamtal? 

5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1. Transformativ teori 

En typ av medlingsteori valdes för att kunna beskriva samt för att få en ökad förståelse för hur 

familjerättssekreterare arbetar inom samarbetssamtal. Den transformativa teorin hjälper till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar samt att analysera studiens resultat. Inom området för medlingsteori 

finns den transformativa medlingen som syftar till att hjälpa till och finnas som ett verktyg för att lösa 

konflikter mellan parter (Bush & Folger, 2010). Den transformativa medlingsmodellen skapades av 

professorerna Robert Bush och Joseph Folger, samt av deras kollegor, som ett alternativ till det 

traditionella individualistiska förhållningssätt som man då hade till medling i USA (Folger, 2015).  
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Den transformativa teorin handlar om att representera ett synsätt på medling och konflikt som är 

tilltalande och giltigt tack vare de samhällsvetenskapliga bevisen som stödjer den samt i och med de 

värderingar som teorin står för (Bush & Folger, 2010). Den transformativa teorin grundar sig i tron om 

att en konflikt medför en kris för interaktionen mellan människor. I situationer där en konflikt uppstått 

blir människor mest påverkade och oroade av det kristillstånd som skapats mellan deras mänskliga 

interaktion. När parterna som befinner sig i konflikten vill ha hjälp för att lösa sin problematik och kris 

söker de stöd och vägledning hos en medlare (Bush & Folger, 2010).   

Konflikter påverkar de upplevelser som människor har, inte bara om sig själva, utan även om 

andra. De bringar fram känslor av svaghet och avsaknad av egen kapacitet och förmåga. Även saker 

som självupptagenhet, misstänksamhet och fientlighet är sådant som konflikter tenderar att ta fram hos 

individer berörda av dem (Bush & Folger, 2010).  

Inom den transformativa teorin anses att parterna, innan själva konflikten uppstått, haft någon typ 

av förnuftig, eller rent av kärleksfull interaktion med varandra. Sedan skapas en konflikt och genom att 

parterna drivs på av en så kallad ond cirkel, vilken består av demonisering och omyndiggörande, 

utvecklas något som i början varit en förnuftig interaktion till en destruktiv, demoniserande och 

alienerande interaktion för parterna. Detta kallas negativ konfliktspiral (Bush & Folger, 2010). Det är 

viktigt att hjälpa parterna ur denna negativa konfliktspiral. Annars riskerar de att fortsätta vara i 

konflikt med varandra och få svårigheter med att gå vidare i sina liv samt att vara nöjda och tillfreds 

med både sig själva och varandra. Om inte konflikten blir löst kommer parterna även fortsättningsvis 

känna sig försvagade när det kommer till att hantera utmaningar i livet och deras kapacitet att lita på 

varandra och andra människor fortsätter att vara nedsatt. Att upphäva denna negativa spiral är för den 

transformativa teorin, i första hand syftet med medling (Bush & Folger, 2010).  

Inom den transformativa teorin är parternas egen motivation för förändring av sin negativa 

konfliktinteraktion mycket betydelsefull, men också grundläggande för teorin. Även parternas 

förändringsförmåga gällande deras negativa konfliktinteraktion värdesätts starkt inom den 

transformativa teorin. Ett av teorins mest betydelsefulla antagande är att det ska finnas en önskan och 

en vilja hos båda parterna att förändra situationen (Bush & Folger, 2010).  

I enlighet med den transformativa teorin värdesätter och söker de parter som träffar en medlare 

någonting mer än ett effektivt och verksamt sätt för att komma överens inom särskilda frågor. De vill 

finna ett sätt som hjälper dem transformera och förändra den negativa konflikten och interaktionen 

mellan dem till något mer hoppfullt och positivt, så att de på ett konstruktivt vis sedan kan komma 

vidare i sina liv, antingen på sina egna håll eller tillsammans (Bush & Folger, 2010).  

Nedan ges en beskrivning av den transformativa medlarens roll: 

 

Transformativa medlare inriktar sig på att stärka parter i att definiera problemområden och att komma 

fram till villkor för en överenskommelse själva, och på att hjälpa parterna att förstå varandras 

perspektiv. Genom att bibehålla detta fokus hjälper transformativa medlare parterna att se och ta 
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chansen att uppnå balans mellan ett starkt jag och band till andra. När människor kan prata igenom 

svåra frågor – och göra tydliga val med större förståelse för dem som de är oense med – lär de sig att 

leva i en värld där olikheter är något som är oundvikligt. De rör sig bortom sig själva i sina försök att 

förstå och få kontakt med andra samtidigt som de håller fast vid sina egna beslut och val (Bush & 

Folger, 2010, s. 49).  

 

Vidare beskrivs att den transformativa medlarens mål är att bidra till en eventuell transformation av 

den konfliktinteraktion som existerar mellan parterna genom att understödja recognition och 

empowerment (Bush & Folger, 2010). Medlaren ska även ge stöd åt parterna när de diskuterar och 

överlägger inför ett beslutsfattande samt också stötta parterna när det kommer till att känna förståelse 

för varandra. Empowerment och recognitions begreppen är betydelsefulla inom den transformativa 

medlingsprocessen. Empowerment-aspekten innebär att parterna under medlingen blir stärkta, får ökat 

självförtroende, självtillit och respekt för sig själva. Recognition-aspekten handlar om att ge parterna 

utrymme att uttrycka och känna förståelse för varandra även fast deras meningar skiljs åt inom vissa 

frågor (Bush & Folger, 2010).  

Sammanfattningsvis kan beskrivas att den transformativa teorins kärnkomponenter innefattar att 

konflikter medför kriser för interaktionen mellan människor. När en konflikt uppstår drivs parterna av 

en ond cirkel, en negativ konfliktspiral, som de behöver hjälp av en medlare för att ta sig ur. Parternas 

egen motivation till förändring ses som mycket viktig liksom att som medlare jobba för att stärka och 

försöka få parterna att förstå varandra. Det finns även flera kritiska röster gällande den transformativa 

modellen. Seul (1999) ger en kritisk bild av det transformativa synsättet inom medling i sin artikel 

How Transformative Is Transformative Mediation? A Constructive-Developmental Assessment. Seul 

(1999). Han frågar sig om den transformativa medlingen verkligen hjälper parterna att utvecklas och 

transformeras i sin konfliktsituation. Han kallar denna utveckling och transformation för moral 

development, alltså moralisk utveckling, vilket även berör en av den transformativa medlingens 

målsättningar. Denna moraliska utveckling ska pågå under samtalet mellan parterna när den 

transformativa medlingen äger rum. Men Seul (1999) ser problematiskt på detta och menar på att 

denna typ av utveckling sker gradvis hos var och en av parterna och att man genom medling, hur 

många samtal man än har, inte kan uppmärksamma eller stödja en sådan transformativ utveckling när 

den sker hos parterna. Ibland är utvecklingen rent av omärkbar. Han menar också på att parterna står 

på olika plattformar och nivåer inom konflikten och att det kan se mycket olika ut när det kommer till 

hur redo de är att utvecklas gällande sin konfliktsituation. Detta betyder att något som redovisas och 

beslutas inom ramarna för den transformativa medlingen, som mycket väl kan verka passande för den 

ena parten, kanske inte alls passar för den andra (Seul, 1999).  

Även Gaynier (2005) kritiserar den transformativa medlingsmodellen i sin artikel Transformative 

mediation: In search of a theory of practice. Gaynier (2005). Hon skriver till exempel att det är 

mycket beklagligt att Bush och Folger förespråkar för att den transformativa medlingen inte borde 
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beblandas med andra typer av medling, eftersom att den teoretiska grund vilken den transformativa 

medlingen faktiskt står på, är tunn och svag och skulle behöva inspiration från flera håll.  

Slutligen ger också Hareide (2006) sin åsikt rörande den transformativ medlingsmodellen. Han 

skriver att denna typ av medling är ”en metod som är krävande och vanligtvis blir en stil som 

anammas av enskilda personer som är utbildade för det oavsett vilken sorts medling de arbetar med” 

(s. 301).  
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6. Metod & Material  

Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att samla in data till denna studie. Genom den 

kvalitativa metoden försöker man ”att nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån hennes 

egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar” (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 92). Den 

kvalitativa intervjun har också som syfte att flexibelt bidra till att framkalla intervjupersonens 

världsbild (Bryman, 2011).  

Metodvalet är kvalitativt och består av intervjuer eftersom detta kan medföra en bättre uppfattning 

om intervjupersonernas arbetssätt inom samarbetssamtal när det kommer till medling. Metoden valdes 

också då man med hjälp av kvalitativa intervjuer kan ”rekonstruera tidigare skeenden genom att man 

ber intervjupersonerna att fundera över hur ett skeende utvecklades fram till en aktuell situation” vilket 

kan bidra till att få svar på forskningsfrågan (Bryman, 2011, s. 441). 

Studien har ett abduktivt förhållningssätt, vilket innebär att fokus ligger på att längs vägen hitta nya 

hypoteser och teorier relevanta för studien vilka grundar sig på överraskande, nya kunskaper inom det 

valda forskningsområdet (Timmerman & Tavory, 2012).  För studien innebär detta att den teori som 

forskaren gått in med från början kan ändras under arbetets gång och nya upptäckter kan påverka 

vilken/vilka teorier som kan komma att bli relevanta för att besvara problemställningen. 

 

6.1. Urval 

För att svara mot syftet med studien har författaren valt att intervjua fem familjerättssekreterare som 

bland annat arbetar med samarbetssamtal på en familjerätt i Stockholm. Samtliga fem 

familjerättssekreterare är yrkesverksamma socionomer sedan minst åtta år tillbaka i tiden samt har 

genomgått utbildningar i samarbetssamtal. 

De typer av urval som använts för denna studie är urval av typiska fall och bekvämlighetsurval. 

Den förstnämnda urvalstypen som ”representerar normala eller vanliga fall”, används för att komma så 

nära den typiska familjerättssekreteraren med genomsnittlig kunskap som möjligt (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005, s. 103). Den andra urvalstypen, bekvämlighetsurvalet, används då 

intervjupersonerna varit lättåtkomliga för författaren och eftersom det varit mer fördelaktigt för 

studien på grund av tidsbrist samt geografisk närhet. 

 

6.2. Informationssökning 

Innan forskningsarbetet påbörjas bör man läsa på och inhämta information om vad som dokumenterats 

tidigare inom det aktuella forskningsområdet (Backman, 2008).  

Relevant litteratur och information för detta arbete hittades via olika databaser samt på bibliotek. 

Databaser som DIVA, ASSIA, Google Scholar, Google Books, Academic Search Complete och 

nationalencyklopedin användes för att samla relevant information om litteratur och tidigare forskning 
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knuten till studien. Bibliotek inom Stockholms stad samt Ersta Sköndals skolbibliotek har även 

använts för att söka efter och hitta relevant information för studien.  

De sökord som använts inom ramarna för informationssökningen är: samarbetssamtal, medling, 

familjerättssekreterare, medlingsmetod, transformativ, familjerätt, mediation, transformative.  

 

6.3. Databearbetning och analysmetod 

Då jag tidigare genomfört min verksamhetsförlagda utbildning inom den stadsdelsförvaltning som är 

aktuell inom ramarna för denna studie, hade jag möjligheten att personligen fråga 

familjerättssekreterarna om de ville delta i intervjustudien. Fem familjerättssekreterare tackade ja och 

datum för intervjuerna bokades samtidigt in. Fyra av de familjerättssekreterare som tackat ja mottog 

därefter ett mail från mig med information om deltagandet i studien samt ett antal för studien relevanta 

etiska aspekter. En av familjerättssekreterarna träffade jag personligen och informerade om studien.  

Sedan genomfördes de individuella intervjuerna på familjerättssekreterarnas arbetsplats på den 

aktuella familjerätten. Utöver att familjerättssekreterarna fått ett mail med information om de etiska 

aspekterna relevanta för deras deltagande i studien, informerade jag även muntligen om samtycke, 

konfidentialitet samt anonymitet i samband med intervjuernas början. Jag försäkrade mig även om att 

alla deltagare accepterat att intervjun spelades in på min mobiltelefon.  

När intervjun var färdig tillfrågades alla deltagare om de ville granska sina svar innan materialet 

användes i uppsatsen. Fyra deltagare valde att granska sina svar till vilka jag direkt efter 

transkriberingen skickade deras respektive besvarade intervjufrågor via mail. Jag bad dessa fyra 

deltagare att höra av sig per mail om de kände att någonting verkade felaktigt. En av 

intervjudeltagarna återkom med en korrigering. Detta handlade om en felskrivning angående hur 

många antal år denne hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats. Efter detta rättade jag till 

felskrivningen så att det blev korrekt. Intervjuerna varade olika länge tidsmässigt. Den längsta blev 

upp mot 50 minuter lång och den kortaste blev runt 23 minuter. Resterande intervjuer tog runt 25–30 

minuter. Efter varje intervju lyssnade jag igenom och transkriberade materialet ordagrant och med 

precision för att inte glömma bort och gå miste om värdefull information som annars kunde gått 

förlorad. Transkriberingen gjordes genom att jag lyssnade på det inspelade materialet från 

mobiltelefonen och sedan skrev ned det i Word-programmet på en dator. För att försäkra mig om att 

jag hört rätt, gällande vad mina deltagare sagt i sina intervjuer, spolade jag tillbaka inspelningen flera 

gånger och lyssnade på vad som sades igen. Efter att jag transkriberat klart skrev jag ut 

intervjudokumenten för att läsa igenom dem. Genom att noga läsa igenom transkriberingen flera 

gånger och sedan söka efter väsentliga mönster utifrån studiens syfte och frågeställningar i 

intervjupersonernas utsagor, hittades olika relevanta teman vilka redovisas under resultatavsnittet. 

Enligt Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) är detta en vägledande och betydelsefull grundregel när 

det kommer till att analysera data inom kvalitativ forskning.  



 21 

Presentationen av resultatet analyseras sedan genom att knytas an till tidigare forskning samt till 

vald teori som jag ansett vara relevant för min studie. För att få en bättre översikt och för att behålla en 

genomgående röd tråd i texten har jag även låtit studiens frågeställningar stå som rubriker i 

analysavsnittet. Under dessa rubriker redovisas sedan svaren på analysen.  

Jag har valt att redovisa en del citat av intervjupersonerna i resultatavsnittet. I citaten har jag 

redigerat vissa delar och därmed valt att utesluta när intervjupersonerna suckar, skrattar, hummar eller 

gör långa pauser.  

 

6.4. Reliabilitet och validitet 

Om studien ska få säkert och tillförlitligt utfall och resultat, är det viktigt att man har både hög 

reliabilitet och validitet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Dock grundar sig idéerna gällande 

validitet och reliabilitet i metodologi som är kvantitativ (Trost, 2010). Inom kvalitativa studier får de 

här begreppen en aningen annorlunda innebörd. Kvalitativa studier ska dock självklart också innefatta 

relevans, trovärdighet och adekvans (Trost, 2010). Istället kan man tala om giltighet och tillförlitlighet. 

Nedan har jag valt att försöka ge en så tydlig beskrivning som möjligt av hur jag har hanterat 

giltigheten och tillförlitligheten för denna studie.  

Validitet, eller giltighet, handlar om att man i sin studie mäter det som man har för avsikt att mäta 

(Jönson, 2010). För att försäkra mig om att det jag kommit fram till, med relevans stämt överens med 

syfte och frågeställningar, kontrollerade jag detta med jämna mellanrum genom arbetets gång. För att 

bidra med en högre giltighet har jag valt att göra intervjuer med familjerättssekreterare som är väl 

erfarna och insatta i sitt yrke. För att ge familjerättssekreterarna goda möjligheter att besvara 

intervjufrågorna med egna upplevelser och erfarenheter utformades även intervjuguiden med flertalet 

öppna frågor.  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, berör mätverktygens precision, trovärdighet samt möjlighet till att 

upprepas (Jönson, 2010). Jag har under intervjutillfällena använt mig av min mobiltelefon för att spela 

in vad familjerättssekreterarna säger. Detta för att öka tillförlitligheten och för att förebygga risken att 

gå miste om viktig information. Det inspelade materialet medför även en möjlighet att, med precision, 

återge intervjuernas innehåll samt bidrar till ökad tillförlitlighet inom resultatdelen då citat kan återges 

ordagrant. I intervjuerna har jag, så gott jag kunnat, ställt intervjufrågorna på samma vis till alla 

deltagare och försökt se till att intervjusituationen sett likadan ut för samtliga deltagare för att öka 

tillförlitligheten (Trost, 2010). Jag har också, i avsnittet tillvägagångssätt, på ett noggrant och 

grundligt sätt försökt återberätta de olika momenten som genomförts inom ramarna för denna studie, 

detta för att ytterligare tillförsäkra tillförlitligheten. För att göra studien mer replikerbar och mer 

tillgänglig för någon annan att återskapa har även intervjuguide och informationsbrev bifogats som 

bilagor.  

Frågan om hur pass långt det är möjligt att generalisera en studies resultat är högst central när det 

kommer till metodik gällande forskning och utredning (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 
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Generalisering handlar om i vilken grad eller omfattning som resultatet av forskningen är replikerbar 

utöver det specifika forskningssammanhang i vilken studien genomförts (Bryman, 2011). Då antalet 

deltagare för min studie enbart är fem, så kan det konstateras att antalet är för litet för att kunna 

garantera en god generaliserbarhet. Däremot skriver Kvale och Brinkman (2009) om ett annat synsätt 

på generaliserbarhet. De menar på att man bör ställa sig frågan om de lärdomar och den kunskap som 

träder fram ur intervjuerna går att knyta samman och relatera till andra liknande situationer, istället för 

att fokusera på i hur hög grad och utsträckning som resultaten är möjliga att generalisera. Vidare 

beskriver Kvale och Brinkman (2009) en naturalistisk generalisering, vilken grundar sig på personliga 

upplevelser och erfarenheter. Den naturalistiska generaliseringen ger en sorts tyst kunskap som 

handlar om att ett resultat påvisar hur olika saker hänger samman och kan relateras till varandra. Detta 

kan sedan knytas an till påståenden och förutsägelser gällande hur situationer av liknande art kommer 

att utspela sig (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag anser att min studie i mycket hög grad bygger på just 

personliga erfarenheter och upplevelser av att arbeta med samarbetssamtal. Detta bidrar till att den 

naturalistiska generaliseringen förstärks. Även att läsaren, i och med resultatet, ges möjligheten att få 

insyn i hur relationen och sambanden mellan saker och ting ser ut i sammanhanget för 

samarbetssamtalen, medför en ökad naturalistisk generaliserbarhet.  

 

6.5. Intervjuguide  

I studien gjordes en semistrukturerad intervju. Därmed användes någonting som kallas för 

intervjuguide, i vilken efter omständigheterna, särskilda teman som ska diskuteras listas upp (Bryman, 

2011). I och med detta har intervjupersonen ett stort utrymme och stor frihet att formulera svaren på 

sitt eget vis.  Inom den semistrukturerade intervjun är frågorna formulerade mer allmänt och det finns 

möjlighet för intervjuaren att fråga ytterligare om det finns oklarheter kring de svaren som 

intervjupersonen ger (Bryman, 2011). 
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7. Forskningsetiska överväganden 

Det är på många olika sätt värdefullt med ny kunskap som kan bidra till utvecklingen av både 

samhället och individen (Vetenskapsrådet, 2011). Det är i forskningssammanhang mycket viktigt att 

respektera de forskningsetiska principerna för att värna om människors primära rättigheter och värde 

(Kjellström, 2012).  

Lag om etikprövning och forskning som avser människor (SFS 2003:460) redovisas inte ytterligare 

här då den inte är tillämplig på denna typ av arbete. 

Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav har beaktats inom ramarna för denna studie.  

Enligt informationskravet har intervjupersonerna i studien skriftligen informerats om studiens syfte 

och övergripande upplägg. Detta gjordes i samband med att de mottog ett mail med ett 

informationsbrev om studien samt deras deltagande. Intervjupersonerna informerades även om studien 

muntligen av mig innan intervjuernas start. Då försäkrade jag mig även om att samtliga läst igenom 

informationsbrevet.  

Enligt samtyckeskravet utförs forskning enbart om intervjupersonerna i studien har gett sitt 

samtycke gällande den specifika forskning som berör henne/honom. Samtycket får dras tillbaka när 

intervjupersonen helst vill. Jag bad om deltagarnas samtycke i samband med att de tillfrågades om de 

ville medverka i studien. Samtliga deltagare gav sitt samtycke. Ingen valde att avbryta sitt 

medverkande och dra tillbaka samtycket.  

Intervjupersonerna har enligt konfidentialitetskravet givits största tänkbara konfidentialitet. Deras 

personuppgifter har med hänsyn till konfidentialitetskravet behandlats på ett adekvat sätt och ingen 

obehörig har möjlighet att ta del av dessa.  

Gällande anonymiteten är samtliga deltagare medvetna om risken att både de själva och deras 

medarbetare kan lista ut vilka som blivit intervjuade för studien i och med att de arbetar på samma 

familjerätt och är kollegor. Trots detta har samtliga deltagare valt att medverka i intervjuerna och dela 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  

I enlighet med nyttjandekravet kommer de insamlade uppgifterna från intervjupersonerna inom 

denna studie enbart nyttjas för forskningsändamål, vilket innebär att uppgifterna endast kommer att 

användas inom ramarna för detta arbete. 
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8. Resultat 

Här presenteras resultatet av intervjuerna med de fem familjerättssekreterarna inom denna studie.  

För att inte uppge namnen på familjerättssekreterarna kommer de benämnas med varsin bokstav: 

familjerättssekreterare a, b, c, d och e.  

I och med bearbetningen av den data som har samlats in har olika teman uppstått, vilka här har 

delats in i underrubrikerna: Rollen som samtalsledare och Användning av medlingsmetoder inom 

samarbetssamtal.  

 

Rollen som samtalsledare 

Samtliga familjerättssekreterare beskrev att, de i sin roll som samtalsledare, hjälper föräldrarna som 

kommer på samarbetssamtal att hålla ett barnfokus. De menar på att man, genom att lyfta in barnet i 

samtalet, kan lyfta fokus från föräldrarnas egna konflikter och istället påminna dem om att det faktiskt 

är deras barn som ska fokuseras på. Familjerättssekreterare d beskrev vad barnens närvaro i samtalet 

har för betydelse: 

 

Gör man dem närvarande, då brukar också många föräldrar liksom bli mer medvetna om varför de är 

här och hur de ska tänka framåt. 

 

Flera av familjerättssekreterarna gav också olika exempel på hur de gjorde för att upprätthålla ett 

barnfokus genom samarbetssamtalen. Föräldrarna kan exempelvis under samtalet få visa bilder på 

sitt/sina barn, de kan bli uppmanade att berätta mer detaljerat om barnet/barnen till exempel om hur 

födelsedagar firats och hur de kommit på barnets namn tillsammans och så vidare. Ibland ritar även 

familjerättssekreterarna upp föräldrarnas situation på en whiteboardtavla för att tydliggöra och hjälpa 

dem lyfta fokus från deras egna behov och önskningar till att istället fokusera på deras gemensamma 

barn. Familjerättssekreterare d berättade om sin syn på att hålla ett barnfokus: 

 

Barnen ska vara närvarande i rummet även om de inte är det. Det är dem vi ska ha fokus på.  

 

Någonting annat som familjerättssekreterarna lyfte fram var betydelsen av att hålla ett 

framtidsfokus under samarbetssamtalen. Det är viktigt att försöka blicka framåt och inte fastna i det 

förflutna. Detta är någonting som familjerättssekreterarna ska hjälpa föräldrarna med. Om föräldrarna 

börjar älta om gamla problem och blir kvar i gamla konflikter för länge påminner 

familjerättssekreterarna om att samarbetssamtalet istället ska genomsyras av ett framtidsfokus. Även 

om man bara tar små steg framåt i rätt riktning eller gör små överenskommelser så är det bra. 

Familjerättssekreterare a berättade om att samtalsledarna redan under det första enskilda samtalet med 

föräldrarna informerar om att ett framtidsfokus kommer att beaktas: 
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Vi kommer hjälpa er att hålla framåtfokus och inte fastna i det som är det förflutna. 

 

Att ge föräldrarna positiv feedback och förstärkning var ett återkommande tema i intervjuerna med 

familjerättssekreterarna. Att lyfta fram positiva gemensamma nämnare hos föräldrarna, att hjälpa dem 

se varandras positiva sidor, att uppmärksamma när de samarbetar med varandra och att berömma dem 

i de steg de tar framåt ihop är saker som familjerättssekreterarna relaterar till sin roll som 

samtalsledare. Även att bekräfta föräldrarna i deras föräldraroller och hur de är som föräldrar var 

någonting som togs upp flera gånger under intervjuerna. Familjerättssekreterare d redogjorde för hur 

viktigt det är att ge positiv feedback och beröm till föräldrarna: 

 

Det är jätteviktigt att berömma och bekräfta dem i minsta lilla steg de tar, för att också de ska orka hålla 

ut när det blir jobbigt och inte fastna till det negativa. Det tänker jag är a och o i samarbetssamtal. De 

behöver jättemycket positiv feedback och förstärkning, och att de också kan, där de kan hitta en samsyn 

med varandra.  

 

En åtskillnad mellan föräldrarnas parrelation och föräldrarelation samt betydelsen av att skilja 

dessa två åt görs ofta i intervjuerna med familjerättssekreterarna. Parrelationen är den relation 

föräldrarna haft innan de separerade och föräldrarelationen är den relation föräldrarna har kvar efter att 

de separerat. Vissa föräldrar lever kvar i sin parrelation när de kommer på samarbetssamtalen. De 

lever kvar i de roller de hade och beter sig mot varandra som om de ännu levde i sin parrelation trots 

att de är separerade. Detta är någonting som familjerättssekreterarna brukar ta upp med föräldrarna för 

att försöka få dem förstå att de inte längre är ett par, utan att de efter sin separation, enbart har ett 

föräldraband gemensamt. Föräldrabandet binder ihop dem genom deras gemensamma barn kommer att 

finnas där i resten av deras liv. För att åskådliggöra detta för föräldrarna brukar 

familjerättssekreterarna ibland använda sig av en whiteboardtavla för att rita upp exempel på hur 

föräldrarelationen kan förstärkas. Familjerättssekreterare d pratade om hur hen använder sig av en 

whiteboardtavla för att redogöra för föräldrarna hur deras relation sett ut tidigare och hur den ser ut 

idag: 

När jag använder mig av whiteboardtavlan då brukar jag beskriva att de har varit i en parrelation och att 

de har två barn, men att idag så ska vi jobba för föräldrarelationen. 

 

Någonting annat som kom på tal flera gånger under intervjuerna var betydelsen av att låta 

föräldrarna ha samarbetssamtalet som ett slags forum där de kan få tala till punkt och känna sig 

lyssnade på. Familjerättssekreterarna beskrev detta lite som en balansgång, eftersom att det är viktigt 

att inte bara en person får prata och ta över samtalet, utan att man låter båda föräldrarna få ordet. 

Familjerättssekreterare a beskrev detta i en mening: 
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Jag tänker att det är väl också en balansgång i att var och en ska känna att de får säga sitt och att jag blir 

lyssnad på. Att balansera så att inte en person pratar hela tiden, utan att var och en får säga sitt. 

 

Att försöka få föräldrarna att lyssna på varandra och låta dem få möjligheten att komma till tals på 

samarbetssamtalen sågs även som en del av det uppdrag eller den roll man har som samtalsledare. 

Föräldrarna ska känna att samtalsledaren finns där, som en tredje part, som lyssnar på vad de har att 

säga. Familjerättssekreterare d berättade om hur samarbetssamtalen kan liknas vid ett forum där 

föräldrarna ges tid och utrymme till att få tala till punkt och bli lyssnade på: 

 

De behöver liksom ett forum där man tar tid att lyssna på var och en, hur de upplever och känner och att 

man får prata till punkt. Den funktionen fyller vi ju, att vi hjälper dem att hålla sig på mattan och inte 

avbryta varandra och man får beskriva sin situation och hur man skulle vilja bli bemött.  

 

Familjerättssekreterarna var eniga gällande att ett samarbetssamtal till en viss grad bör styras och 

hade olika idéer kring detta. Att hålla en balans i att båda föräldrarna får ordet under samtalet var 

mycket viktigt. Om någon skulle ta över samtalet eller om någon form av smutskastning skulle ske, så 

avbryts samtalet. Pratar föräldrarna i mun på varandra avbryts samtalet likaså. För att behålla ett 

framtidsfokus måste samtalsledarna även hålla sig inom vissa ramar och styra samtalet. Om 

föräldrarna börjar tjafsa om saker som hänt i det förflutna, drar samtalsledaren tillbaka fokus till 

framtiden. Familjerättssekreterare d beskrev att man som samtalsledare ska styra över samtalet, men 

inte över föräldrarna: 

 

Sen får man ibland gå in och styra. Fast inte styra över föräldrarna, men styra över vad samtalet ska 

handla om. 

 

För att skapa mer förutsägbarhet och struktur gör också samtalsledaren, tillsammans med 

föräldrarna, en dagordning som ska följas med aktuella frågor som ska tas upp under samtalet.  

Om föräldrarna håller på att fatta ett beslut som inte är för barnets bästa försöker även samtalsledaren 

uppmärksamma föräldrarna på detta och styra dem mot en annan överenskommelse. 

Familjerättssekreterare b berättade om hur samarbetssamtalen byggs upp av en gemensam dagordning: 

 

Man gör en gemensam dagordning så de får möjlighet att prioritera tillsammans, men att det är ju vi 

som fördelar ordet och vi som ställer frågan och ser till så att alla får komma till tals. 

 

 

Familjerättssekreterarna pratade även om betydelsen av att få föräldrarna att se varandras 

perspektiv och känna förståelse och empati med varandra i situationen. Det är viktigt att föräldrarna 

får en möjlighet att lyssna på varandra och att de därigenom får en bild av vad den ena eller den andra 
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går igenom. Föräldrarna har kanske inte pratat med varandra på väldigt länge och när de då får komma 

på samarbetssamtal och berätta för varandra om hur de känner tänker kring saker och ting tillsammans, 

så blir situationen mer avslappnad och lugn. Även att, som samtalsledare, fråga föräldrarna rakt ut om 

de förstår varandra, kan vara ett sätt att få dem att få upp ögonen för varandras perspektiv. 

Familjerättssekreterare b gav sin beskrivning av hur det kan se ut när man försöker få föräldrarna att 

förstå varandra: 

 

De har ju oftast olika föreställningar om vad den andra föräldern vill eller tänker och jag tycker ändå att 

man märker hur de ibland, kanske inte alltid, lugnar ner sig eller kan bli lite mer avslappnade gentemot 

varandra. Om det är någonting ena föräldern har undrat över, så får denne möjlighet att beskriva, det 

kan vara en viss situation, det kan vara något barnet har sagt eller så, och så får den andra föräldern 

bemöta och ge sin bild… 

 

Användning av medlingsmetoder inom samarbetssamtal 

Familjerättssekreterarna ger olika beskrivningar gällande frågan om de använder sig av någon specifik 

medlingsmetod under sina samarbetssamtal. Ingen av familjerättssekreterarna använde sig av någon 

speciell medlingsmetod, utan snarare belyste flera av dem att de använde sig av olika. Nedan redovisas 

familjerättssekreterarnas respektive svar på frågan.  

 

Familjerättssekreterare a 

Familjerättssekreterare a ansåg sig inte använda någon specifik medlingsmetod överhuvudtaget.  

 

Familjerättssekreterare b 

Familjerättssekreterare b berättade att hen, under sin samarbetssamtalskurs, lärt sig om flera olika 

medlingsmetoder som till exempel terapeutisk, förhandlingsinriktad och transformativ medlingsmetod. 

Familjerättssekreterare b säger dock att de inte använder sig av någon särskild medlingsmetod, utan att 

de använder sig lite av varje. Hen menade även på att arbetssättet inom samarbetssamtalen ser olika ut 

beroende på vilken typ av föräldrapar som hen möter.  

 

Inte så att jag tänker att nu går jag in i det här samtalet och kör terapeutisk medling till exempel, utan 

jag tror att det blir lite av varje beroende på vad det är för föräldrapar. 

 

Familjerättssekreterare b betonade även att det snarare är samtalsledaren själv som är verktyget och 

inte användandet av någon viss metod. Samtidigt nämner hen att hen arbetar lösningsfokuserat, MI-



 28 

inriktat samt att inspiration hämtas från Signs of Safety
1
 modellen när det kommer till att få en 

överblick av vad som funkar, inte funkar och vad som behöver förändras.  

 

Familjerättssekreterare c 

Familjerättssekreterare c berättade att hen använder sig av flera medlingsmetoder under sina 

samarbetssamtal. Framförallt använde hen den transformativa medlingsmodellen, dock inte helt 

renodlat. Familjerättssekreterare c beskrev att man inom den transformativa medlingsmodellen ska låta 

parterna reflektera mest för sig själva och att man själv, som samtalsledare, inte ska lägga sig i allt för 

mycket. Hen berättade även att terapeutiska och förhandlingsinriktade inslag fanns i hens arbete.  

 

Det är inte renodlat på det sättet, det är det inte, men jag tycker det finns kopplingar till det eftersom det 

handlar om att lyssna och förstå den andras perspektiv. 

 

Familjerättssekreterare d 

Familjerättssekreterare d bekräftar att hen heller inte använder sig av någon specifik medlingsmetod, 

utan pendlar mellan flera olika. Däremot försöker hen använda sig av MI
2
 i sina samarbetssamtal.  

 

Däremot så försöker jag använda mig av MI, alltså av att vara mer inlyssnande och så, och det är ju 

ingen medlingsteknik, men jag tänker att det är föräldrarna som äger svaren och det är de som ska 

komma fram till lösningar. 

 

Vidare berättade familjerättssekreterare d att hen försöker medla mellan föräldrarna när de är oense för 

att hitta ett sätt som de kan mötas på. Det blir inte alltid som både parterna vill, men huvudsaken är att 

hitta bästa lösningen för deras barn.  

 

Samarbetssamtal är att hitta någon form av ömsesidig överenskommelse som inte kanske blir precis 

som mamma vill och inte precis som pappa vill, utan att man ska mötas och man får medla, och att det 

blir det bästa för barnet. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ”Signs of Safety är ett förhållningssätt, en lösningsfokuserad samtalsmetod och en klinisk 

erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell inriktad på utsatta barn och ungdomar och deras familjer” 

(Hiller, Söderberg och Witt, 2014, s. 4). 
2
 Mi eller motiverande samtal är en metod som främst används inom behandling och rådgivning som 

ett verktyg för att främja förändring gällande beteenden och bidra till motivation 

(www.socialstyrelsen.se). 
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Familjerättssekreterare e 

Familjerättssekreterare e ansåg att det som är metoden i samarbetssamtalen är att ha en struktur, att 

vara opartisk och att man ser till barnets bästa.  

 

Metod låter jättestort, som att man har liksom en bunt papper där det står vilken metod man använder… 

 

Det som är metod, det är ju just det här som jag sa i början där, att man har en struktur, att man är 

opartisk, att man omformulerar och att man följer det här att barnets bästa. 
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8.1. Analys  

I denna del görs en analys av resultatet med utgångspunkt ur tidigare forskning samt vald teori. 

Att analysera går ut på att den data som samlats in får en tolkningsbar och ändamålsenlig form, så att 

det blir möjligt att knyta an och relatera det utfall som uppkommer ur intervjuerna till 

problemställningen (Backman, 2008).  

Analysen har utformats ur studiens två frågeställningar. 1) Hur arbetar familjerättssekreterare med 

medling inom samarbetssamtal? 2) I vilken grad använder familjerättssekreterarna transformativ 

medling inom samarbetssamtal?  

 

1. Hur arbetar familjerättssekreterare med medling inom samarbetssamtal? 

 

Av resultatet framgår att familjerättssekreterarna gett blandade svar gällande hur de arbetar med 

medling inom sina samarbetssamtal. När de beskrev sitt arbete inom ramarna för samarbetssamtal, 

visade det sig att tre av dem ansåg sig använda en blandning av flera olika medlingsmetoder, att en av 

dem inte använde sig av någon speciell medlingsmetod alls samt att ytterligare en hade en egen syn på 

innebörden av medlingsmetoder inom samarbetssamtal. 

Enligt kartläggningen av MFoF (2015) fattas utbildning i samarbetssamtal för cirka hälften av 

samtalsledarna. I min studie har alla familjerättssekreterare genomgått utbildning i samarbetssamtal, 

vilket enligt Socialstyrelsen (2012) är av stor betydelse när det gäller kompetensen samt 

kompetensutvecklingen hos samtalsledaren. I intervjuerna knyter två av fem familjerättssekreterare an 

till denna samarbetssamtalsutbildning när de berättar om sina erfarenheter av 

medlingsmetodanvändning. Den första, familjerättssekreterare b, berättade om tre medlingsmetoder 

som hen minns från utbildningen; terapeutisk medlingsmetod, förhandlingsinriktad medlingsmetod 

samt transformativ medlingsmetod. Hen tydliggör att hen använder sig lite av varje. Den andra, 

familjerättssekreterare d, refererade till samarbetssamtalsutbildningen när hen gav sin beskrivning av 

vad metod innebär för hen. Hen menar att metod inom samarbetssamtal är att ta hänsyn till barnets 

bästa, att ha struktur och att vara opartisk. Ingen av familjerättssekreterarna beskriver dock specifikt 

hur användningen av medlingsmetoderna ser ut för var och en av dem.  

Enligt kartläggningen av MFoF (2015) använder sig inte samtalsledarna i flera kommuner av 

specifika metoder eller modeller i sitt arbete med samarbetssamtal. Detta är någonting som även kan 

relateras till resultatet av denna studie. Familjerättssekreterarna gav inte några entydiga eller fasta svar 

när de fick frågan om huruvida de använder sig av någon specifik medlingsmetod eller inte. Tre av 

fem familjerättssekreterare menade på att de använder sig av en blandning av olika medlingsmetoder, 

men ingen specifik metod beskrevs ytterligare. En av familjerättssekreterarna ansåg sig inte använda 

någon medlingsmetod alls. MFoF (2015) redogör för att vissa familjer kan komma att välja bort 

insatsen samarbetssamtal på grund av bristfällig kompetens hos samtalsledarna och att de familjer som 

ändå väljer att ta emot insatsen inte får tillräckligt stöd och hjälp för att kunna hantera den krissituation 
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de befinner sig i. Detta kan bidra till att familjer i kris får det svårt att nå samförståndslösningar och 

hitta sätt att samarbeta på (MFoF, 2015).  

Däremot bekräftade familjerättssekreterarna att de ofta använder sig av en blandning av flera 

metoder i sitt arbete. Familjerättssekreterare b sa också att valet av metod beror lite på vad det är för 

ett föräldrapar man möter. Detta kan knytas an till det som Foster (2003) skriver om i sin artikel. 

Foster (2003) menar på att en specifik medlingsmetod inte kan passa in på, eller hantera exakt alla 

konflikter, utan att medlaren istället bör använda sig av flera olika medlingsmetoder för att på bästa 

sätt lösa konflikten.  

Gällande hur familjerättssekreterarnas beskrev sitt arbetssätt inom samarbetssamtal, upptäcktes 

olika specifika teman i intervjuerna, vilka var gemensamma för samtliga intervjupersoner. 

Familjerättssekreterarna lyfte fram betydelsen av att ha ett barnfokus, att försöka hålla ett 

framtidsfokus och att ge parterna positiv feedback och förstärkning. De belyste även vikten av att 

fokusera på föräldrarelationen, att parterna ska få möjlighet att bli lyssnade på och att 

samarbetssamtalet till viss grad ska följas av en särskild struktur.  

Av intervjuerna kan också urskiljas att familjerättssekreterarna, när de berättar om sin praktik, 

nämner flera komponenter som kan relateras till den specifika medlingsmetoden, transformativ 

medling. Bland dessa komponenter kan till exempel nämnas; att jobba stärkande och att ge positiv 

feedback till parterna, att skapa förståelse mellan parterna och att få dem känna empati för varandra.  

 

2. I vilken grad använder familjerättssekreterarna transformativ medling inom samarbetssamtal? 

 

Tre familjerättssekreterare bekräftade att de använde sig av en blandning av medlingsmetoder och 

däribland nämndes tre specifika medlingsmetoder; den förhandlingsinriktade, den transformativa och 

den terapeutiska. Däremot framkom det inte under intervjuerna hur dessa metoder används specifikt i 

arbetet med samarbetssamtal.  

I den italienska studien gjord av Molgora, Ranieri och Tamanza (2014) beskrivs hur den 

transformativa medlingsmodellen har visat sig vara ett betydelsefullt och givande hjälpmedel gällande 

att stötta och främja föräldraskapet hos oeniga föräldrar. Modellen har bidragit till att föräldrar fått 

hjälp att gemensamt nå överenskommelser, att känna förståelse för varandra och bli medvetna om det 

band de har tillsammans som föräldrar. Även familjerättssekreterarna berättade kontinuerligt om 

medvetandegörandet av föräldrabandet i sina intervjuer. De menade på att det är viktigt att klippa det 

band föräldrarna hade ihop som par och istället stärka det band de har som föräldrar. De talade om att 

hålla isär ”parrelationen” och ”föräldrarelationen”.  

Familjerättssekreterare d redogjorde för betydelsen av att blicka framåt och jobba för ett bättre 

föräldraskap. Om föräldrarna lyckas bibehålla en bra föräldrarelation, bortom sin historik och sin 

parrelation, så bidrar detta till någonting mer positivt för deras barn. Familjerättssekreterare b menar 
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på att föräldrabandet är någonting som kommer att knyta ihop föräldrarna genom resten av livet i och 

med att de har barn tillsammans. Därför är det viktigt att försöka medvetandegöra detta för föräldrarna, 

och informera dem om hur barnet påverkas om deras föräldraband inte är starkt nog.  

Enligt Socialstyrelsen (2012) är det, så som tidigare beskrivet i detta arbete, viktigt att en 

samtalsledare besitter kunskaper om medlingsteori för att, på ett konstruktivt sätt, kunna utöva 

samarbetssamtal. Den transformativa medlingsmodellen grundar sig i transformativ teori. Enligt den 

transformativa teorin arbetar medlaren med att fokusera på att stärka parterna när det gäller att 

uppmärksamma och finna problemområden, att hitta förutsättningar för att nå egna överenskommelser 

och att vara behjälplig när det kommer till att få parterna att känna förståelse inför varandra och 

varandras respektive situationer (Bush & Folger, 2010). Dessa faktorer berör även den transformativa 

teorins grundkomponenter empowerment och recognition. Vidare kan detta knytas an till det som 

familjerättssekreterarna har redogjort för i intervjuerna. Empowermentkomponenten är en 

grundläggande aspekt inom den transformativa teorin och handlar om att på olika sätt stärka parterna i 

konflikten. Samtliga familjerättssekreterare ansåg att en viktig del av rollen som samtalsledare var att 

just stärka, ge positiv feedback och att bekräfta föräldrarna. Familjerättssekreterare d menade att det är 

a och o i samarbetssamtal att berömma och stärka föräldrarna, även om de bara har tagit små steg i rätt 

riktning. Familjerättssekreterare a belyste om betydelsen av att man som samtalsledare stärker 

föräldrarna i sina föräldraroller. Om föräldrarna till exempel visar att de faktiskt kan göra 

överenskommelser gällande sina barn och har en samsyn på barnets behov, så är det viktigt att bekräfta 

dem i detta. Familjerättssekreterare b menade på, liksom syftet med den transformativa medlarens 

uppdrag påvisar, att det är bra att också försöka stärka föräldrarna när det kommer till att se varandras 

positiva sidor. Familjerättssekreterare c i sin tur, ansåg att det, i de fall då föräldrarna tycker och tänker 

olika om en viss sak, är viktigt att kunna förmedla att det är okej att inte tycka lika om allting. Man får 

tycka olika. Familjerättssekreterare e berättade att det är viktigt att uppmärksamma om föräldrarna 

kommit fram till en lösning på ett problem, hur litet problemet än må ha varit. Att i samtalet berätta för 

dem hur bra det var att de tillsammans löst problemet.  

Även i frågan om att få parterna att känna förståelse och empati för varandras situationer och 

perspektiv, instämmer familjerättssekreterarna och ger flera exempel på hur detta kan åstadkommas. 

Också detta förknippas med den transformativa medlaren och recognitionskomponenten inom den 

transformativa teorin. Flera familjerättssekreterare betonar vikten av att ge föräldrarna möjlighet att 

berätta hur de känner, tycker och tänker inför varandra, för att på så sätt få ta del av varandras 

perspektiv och livssituationer. Det är även viktigt att, som samtalsledare, få föräldrarna att lyssna på 

varandra.  

En av familjerättssekreterarna, familjerättssekreterare a, berättade att hen inte använder sig av 

någon medlingsmetod alls. Däremot beskrev familjerättssekreterare a att hen ger positiv feedback till 

parterna, arbetar stärkande med dem inom samarbetssamtalet och försöker få dem känna förståelse 

inför varandras situationer. Dessa är komponenter som alla kan relateras till den transformative 
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medlarens roll. Omedvetet arbetar alltså familjerättssekreterare a utifrån den transformativa medlingen 

i sina samarbetssamtal.  

 

8.2. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras svaren på frågeställningarna i relation till syftet för min studie.  

Genom att intervjua fem familjerättssekreterare på en specifik familjerätt, har jag undersökt hur 

familjerättssekreterare arbetar med medlingsmetoder i sitt arbete med samarbetssamtal. Syftet har 

varit, att genom en särskild medlingsteori, den transformativa teorin, få förståelse för hur 

familjerättssekreterare arbetar med medling i sina samarbetssamtal. 

Familjerättssekreterarna har gett en bild av att arbetet med medlingsmetoder inom samarbetssamtal 

ser olika ut. Det finns ingen specifik metod som appliceras inom familjerättssekreterarnas 

samarbetssamtal, utan blandade kunskaper om och erfarenheter av olika medlingsmetoder ser ut att 

vara den kunskapsgrund som familjerättssekreterarna står på gällande medlingsmetodik.  

Tre specifika medlingsmetoder nämns under intervjuerna: den transformativa, terapeutiska och 

förhandlingsinriktade. Tre av de fem familjerättssekreterarna nämnde speciellt dessa i sina intervjuer. 

Av de två andra familjerättssekreterarna, ansåg sig den ena inte använda någon medlingsmetod alls 

och den andra hade ett helt eget perspektiv på metodanvändning i hens arbete med samarbetssamtal.  

Samtliga familjerättssekreterare har dock, på olika sätt, visat sig arbeta utifrån ett transformativt 

perspektiv i sina samarbetssamtal. Detta utan att de mer specifikt relaterar till det transformativa 

perspektivet i sina intervjuer. De bekräftar till exempel att de arbetar stärkande, att de förespråkar för 

positiv feedback samt arbetar för att skapa förståelse mellan parterna och för att få dem känna empati 

för varandra. Alla dessa komponenter kan knytas an till den transformativa medlaren.  

 

8.3. Diskussion  

Under diskussionsavsnittet värderas, tolkas och dras slutsatser av det som visat sig i resultaten av 

studien i relation till syfte och frågeställningar (Backman, 2008).  

Det har varit både spännande och värdefullt för mig att arbeta med denna studie då den gett 

intressanta resultat. Med hjälp av den transformativa teorin kunde en medlingstyp, den transformativa 

medlingen, urskiljas i familjerättssekreterarnas arbete även fast de själva inte ansåg sig använda någon 

specifik metod. Familjerättssekreterarna arbetar alltså på många sätt som transformativa medlare. I 

beskrivningen av den transformativa medlaren ger Bush & Folger (2010) flera exempel på vad som 

kännetecknar den typen av medlare. Den transformativa medlaren stärker parterna som befinner sig i 

den problematiska situationen, hjälper dem att hitta vägar till överenskommelser sinsemellan och 

uppmuntrar även dem till att försöka förstå varandra och varandras perspektiv. Denna beskrivning 

passar in på de fem familjerättssekreterarna som intervjuats för denna studie. Familjerättssekreterarna 

redogjorde för betydelsen av att stärka parterna i konflikten och gav också konkreta exempel på hur 
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detta kan göras. De ansåg även att rollen som samtalsledare innefattar att stötta parterna i att enas inom 

olika frågor och att försöka få dem komma överens. Samtliga familjerättssekreterare beskrev även hur 

de gjorde för att få parterna att känna förståelse och empati för varandra och ansåg att detta var en 

viktig del i arbetet som samtalsledare.  

Under arbetet med uppsatsen började jag fundera mycket över familjerättssekreterarnas relation till 

olika metoder inom samarbetssamtal. Det kan vara så att familjerättssekreterarna, utifrån sina 

vidareutbildningar i samarbetssamtal där de lärt sig om olika medlingsmetoder, har samlat på sig och 

satt samman kunskaper om de olika metoderna och nu omedvetet tillämpar dessa i sina 

samarbetssamtal. Därmed uppfattar de sig arbeta med en blandning av olika metoder, vilket Foster 

(2003) beskriver som någonting positivt, då en specifik medlingsmetod sällan kan vara lösningen på 

alla konflikter.  

Familjerättssekreterarnas beskrivningar av hur de arbetar med samarbetssamtalen kan också 

relateras till andra perspektiv och arbetssätt inom det sociala arbetet, som till exempel den 

lösningsfokuserade korttidsterapin (Healy, 2014). Den lösningsfokuserade korttidsterapins 

grundkomponenter innefattar bland annat att se och lyfta fram styrkor hos klienten som kan hjälpa 

denne att lösa sin egen problematik eller att själv förändra sitt liv. Fokus läggs också på lösningar 

istället för problem och man väljer att inrikta sig på framtiden istället för det förflutna. Även att 

fokusera på de små förändringar och framsteg som klienten gör är någonting som kännetecknar den 

lösningsfokuserade korttidsterapin (Healy, 2014). Samtliga familjerättssekreterare nämner att de inom 

sina samarbetssamtal försöker hålla ett framtidsfokus. De pratar även om att små överenskommelser 

och små steg i rätt riktning är att föredra. De berättar vidare om betydelsen av att stärka parterna.  

Frågan är om familjerättssekreterarnas metodkunskaper gällande medling är tillräckliga? Kan det 

vara så att det inte räcker med enbart en vidareutbildning i samarbetssamtal? Kanske krävs även en 

vidareutbildning specifikt inom området för medlingsmetoder? Rejmer & Cederström (2015) skriver 

om att det finns risker med att majoriteten av de svenska kommunerna inte har valt att konkret arbeta 

med specifika modeller i genomförandet av samarbetssamtal. Detta kan medföra svårigheter när det 

kommer till att utvärdera och kvalitetssäkra samtalen. För att förebygga en eventuell försämring av 

kvaliteten och för att bibehålla en fortsatt god kvalitet inom samarbetssamtalen, ställer jag mig frågan 

om det bör införas mer specifika vidareutbildningar gällande metoder inom området? 

Det som skulle ha tillfört en mer bredd och ett djupare innehåll i min studie är information om vad 

familjerättssekreterarna själva tycker och tänker kring användandet av medlingsmetoder inom 

samarbetssamtal. Anser de till exempel att de har alla kunskaper de behöver gällande medling? Tycker 

de att en mer specifik vidareutbildning inom området medling behövs? Hur nödvändigt och 

bidragande anser de att medling är i arbetet med samarbetssamtal? Är det någonting annat de saknar 

gällande metoder inom samarbetssamtal? Enligt mig vore det intressant att vidare göra studier om 

ovannämnda ämnesområden.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsbrevet 

Informationsbrev 

Vill du medverka i en kvalitativ intervjustudie rörande familjerättssekreterares arbetssätt 

inom samarbetssamtal i utgångspunkt ur ett medlingsteoretiskt perspektiv? 

Hej! 

Jag studerar mitt sista år på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i 

Stockholm och som en del i min utbildning så ingår det för mig att skriva ett examensarbete 

inom området för socialt arbete.  

I mitt arbete vill jag studera hur familjerättssekreterares arbetssätt inom samarbetssamtal ser 

ut, ur ett medlingsteoretiskt perspektiv. Genom detta arbete vill jag få ökad förståelse för hur 

familjerättssekreterare arbetar med medling inom ramarna för sina samarbetssamtal. I och 

med en ökad kännedom om detta vill jag också öppna upp för en möjlighet att bättre 

tillmötesgå klienternas behov samt utvärdera och förbättra kvaliteten för samarbetssamtalen. 

Vill du medverka i denna studie?  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att ses för att genomföra en intervju. Intervjun 

kommer att ta runt 10–20 minuter och den kommer även att spelas in på telefon. Ditt 

deltagande i intervjun är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt medverkande. De 

uppgifter jag får av dig kommer endast användas för forskningsändamål. Uppgifterna kommer 

även att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 

 
Med vänlig hälsning 

 

Heidi Martinsson 

Socionomstudent  
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Bilaga 2 – Intervjuguiden 

Intervjufrågor 

 Hur arbetar du, som samtalsledare, med att hjälpa tvistande parter att lösa sina konflikter? 

 Hur gör du för att få parterna att bli mer öppna mot att börja samarbeta med varandra? 

 På vilket sätt upplever du att du har möjlighet till att förändra parternas inställning gentemot 

varandra? 

 Hur ser du på att låta parterna fatta sina egna beslut rörande sin egen konflikt? Eller behöver 

du som samtalsledare ofta hjälpa till med beslutsfattandet? 

 På vilket sätt försöker du som samtalsledare styra samtalet? 

 Hur ser du på att stärka parterna i konflikten? Är detta någonting du gör? Hur i så fall? 

 Hur tänker du kring att försöka få parterna att känna förståelse eller empati för varandra under 

samtalet? Är detta någonting du försöker hjälpa dem med? Hur i så fall? 

 Vad upplever du att parterna förväntar sig och behöver av dig som samtalsledare för att lösa 

sin konflikt  

 Använder du dig av någon specifik medlingsmetod inom dina samarbetssamtal? 

 

 


