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ABSTRACT  

This paper is based on a study seeking answers to questions about how the judges at district 

courts look at mediation as a way to deal with custody and visitation disputes between 

parents who do not live together. The questions posed in this study are: When is a mediator 

appointed? What result do judges expect to mediation? What do the judges say about how a 

mediator should work? What are the judge’s opinions about the lawyer’s role in these cases? 

Finally, how do the judges define the children’s needs and how do the judges check that the 

solution is best for the child? The study also aims to compile theories of mediation, to create 

new knowledge and to possibly develop new research questions related to mediation. 

The study is a qualitative case study with law sociological and abductive approach. The 

interviewed judges all have a lot of experience in family law cases. The interviews were based 

on an interview guide that was semi-structured and gave the opportunity to ask follow-up 

questions. The theory part is taken from literature on mediation and legal sources related to 

mediation. 

     The results of the study show a clear difference between enforcement cases and custody 

and visitation cases. Furthermore, it appears that the judges certainly have a good 

understanding of children's needs and a clear ambition to meet the child's need for protection. 

The judges are inclined to appoint mediator that they know from experience having good 

knowledge and good results. This is important for them because they do not have the same 

opportunity to get a closer understanding of the situation of children, where the case is 

decided by mediation. The result shows that the judges also trust the mediator's 

professionalism when it comes to the choice of method of mediation. Another of our 

conclusions is that judges decide on mediation in difficult cases, usually where they have tried 

most other ways to help parents find a consensus solution. We see that the needs of children 

in general, in custody disputes, would be accommodated much better if mediation was also 

used in less complex cases. If that were to happen, we believe that it is also needed more 

guidance on how the mediation process shall be conducted. 
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1 INLEDNING 

Vårt intresse att forska kring medling har sin bakgrund i att vi båda länge har arbetat med 

medling. Vi har reflekterat mycket kring frågor om när medling beslutas, vilken metodik som 

är framgångsrik, regelverket kring medling, domarnas olika användning av medling och 

ombudens roll. 

Erland har medlat på uppdrag av domstolarna sedan slutet av 1980-talet och Poran fick sitt 

första uppdrag som medlare 2005. Vi har sedan dess arbetat med medlingsuppdrag, till stor 

del tillsammans och ibland var för sig.  Erland har genom åren haft ca 400 medlingsuppdrag, 

varav ca hälften tillsammans med Poran. 

Båda har haft medling som bisyssla. Den huvudsakliga sysselsättningen har varit inom 

socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, familjerådgivning och handledning. Den röda tråden 

har varit konflikthantering och behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer. Bisysslan 

och den huvudsakliga sysselsättningen har gett näring till varandra parallellt med att vi har 

utbildat oss i olika behandlings- och bedömningsmetoder. Vi har haft förhoppningar om att 

den nu aktuella rapporten skall berika vårt arbete som medlare. 

 

1.1  Bakgrund 

Medling förekommer idag i en mängd olika sammanhang, ofta i syfte att nå en 

samförståndslösning mellan parter i en konfliktsituation. Det kan väljas som alternativ till 

domstolsprocess eller skiljeförfarande när parterna önskar en samförståndslösning (Lag 

2011:860).  Det kan gälla olika typer av tvistemål i domstolssammanhang. Medling 

förekommer mellan brottsoffer och förövare (Lag 2002:445), samt i internationella konflikter 

mellan länder.  

Att förordna om medling i familjerättsliga mål var fram till 2005 begränsat till 

verkställighetsmål och ingick i förvaltningsrättens uppdrag. Tingsrätterna övertog (Prop. 

2005/06:99) 2006 förvaltningsrätternas uppdrag att förordna om medling i verkställighet av 

vårdnadsavgöranden samt fick möjlighet att förordna om medling även i mål om vårdnad, 

boende och umgänge. 
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Som ett led i samhällets strävan att hjälpa separerade föräldrar att enas om en lösning som 

tillförsäkrar deras barn en trygg uppväxt finns det förutom medling, möjlighet till 

familjerådgivning och samarbetssamtal enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL) genom 

kommunens socialtjänst eller genom domstolen enligt 6 kap. 18 § föräldrabalken (FB). 

Medling och samarbetssamtal är alternativ till den rättsliga processen hos allmän domstol. 

Separerade föräldrar får således hjälp med att lösa sin konflikt om hur deras barns boende och 

umgänge med den andra föräldern ska regleras, vilken av dem som ska ha vårdnaden om 

barnet/barnen och hur övriga frågor av ekonomisk karaktär ska lösas. Fördelarna med medling 

och samarbetssamtal är flera i förhållande till processen hos domstolarna. Föräldrarna får 

möjlighet att själva bestämma i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor beträffande de egna 

barnen, i stället för att överlåta det till domstolen. Processen är kostnadsfri, mycket snabbare 

och samtalen omfattas av sekretess. Eftersom en dom som bygger på parternas 

överenskommelse, inte är överklagningsbar så finns det inte risk att processen fortsätter efter 

meddelad dom i första instans. 

Medling är således en ny uppgift för tingsrätterna sedan 2006 (Prop. 2005/06:99). Medling 

är inte tydligt definierat i lagens mening. Uppfattningen om vad medling i familjerättsliga mål 

är, och bör vara, varierar mellan olika domare och mellan olika medlare. Även om det finns 

teorier kring vad som är effektiv medling och vad det innebär att vara en bra medlare, så finns 

inga lagstadgade kvalitetskrav på en medlares arbete.  

 

1.2  Problemformulering 

Vårt problemområde handlar om framväxten av en praxis kring medling och dess betydelse för 

att förverkliga intentionerna bakom lagändringen. Problemområdet kan brytas ned i olika 

delfrågor som också har väckts i samband med vårt arbete som medlare. Relativt ofta har 

medlingen föregåtts av samarbetssamtal och/eller vårdnads-, boende- och umgängesutredning. 

Vi har ställt oss frågorna om medlingsresultatet skulle ge en mer stabil och hållbar lösning om 

tiden för medlingsarbetet kunde förlängas och om medlingen kunde komma in tidigare i den 

rättsliga processen? Vilken syn har domstolen på metoder för medling? Vilka förväntningar har 

domaren på en medlare och hur försäkrar sig domaren om att medlaren lever upp till 

intentionen om att den samförståndslösning som presenteras i medlingsrapporten är förenligt 

med barnets bästa och sist men inte minst vad innebär ”barnets bästa” i rättsprocessen? Andra 
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intresseområden som vi har funderat över är om domarna gör olika bedömningar beträffande 

när man beslutar om medling och i vilken typ av ärenden? Får detta i så fall konsekvenser för 

rättssäkerheten? Är barnets skydd tillgodosett i de fall man beslutar om medling i 

vårdnadsmål? Är det ett problem att det inte finns systematisk kunskap om medling? I 

uppsatsarbetet har vi fokuserat på några av de för oss mest intressanta frågeställningarna. 

 

1.3  Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om domarnas syn på medling och vilka förväntningar 

de har på en medlare. Vidare skall studien belysa frågan om när man beslutar om medling, hur 

domaren försäkrar sig om att den samförståndslösning som presenteras i medlingsrapporten är 

förenlig med barnets bästa, samt hur domaren definierar barnets bästa i rättsprocessen i 

medlingssammanhang. 

Genom att väcka frågor kring medlingens mål, arbetsmetoder och barnfokus vid medling, 

samt genom att ta fram en mera systematisk kunskap om detta kan medling, som redskap för 

att hjälpa barn och föräldrar i vårdnadskonflikter, utvecklas. 

I tillägg till ovanstående, väljer vi att presentera teori kring medlingsarbete och 

förändringsarbete med människor, i en omfattning som går utöver det som är motiverat av 

våra forskningsfrågor. Vi gör det för att det skall öka läsarnas förståelse för hur medling i 

praktiken kan se ut. 

 

1.4  Forskningsfrågor 

Vår övergripande forskningsfråga är: Hur ser domarna på medling och hur avspeglar sig 

denna syn i deras beslut beträffande medling? Vi operationaliserar denna genom följande 

frågeställningar: 

1. När förordnas medlare? 

2. Vilket resultat förväntar sig domarna av medlingen? 

3. Hur tycker domarna att en medlare skall jobba? 
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4. Hur ser domarna på ombudens roll? 

5. Hur definierar domare barnets bästa och hur kontrollerar domarna att lösningen blir till 

barnets bästa? 

 

1.5  Avgränsning 

Tingsrätten kan uppdra till socialnämnden att anordna om samarbetssamtal. Föräldrarna kan 

också ansöka om samarbetssamtal hos socialtjänsten om de är överens om att göra det. 

Samarbetssamtal kan resultera i att föräldrarna reglerar vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågan genom att skriva avtal med hjälp av socialnämnden.  

Tingsrätten kan också besluta om medling enligt 21 kap. 1 § FB när det finns ett avtal, 

beslut eller en dom som har vunnit laga kraft och som inte efterlevs av den ena föräldern, så 

kallade verkställighetsmål. 

Förutom att domaren kan medla mellan parterna, det vill säga hjälpa dem nå en 

överenskommelse, kan tingsrätten förordna om medling enligt 6 kap. 18 a § FB i syfte att få 

föräldrarna att enas om vårdnad, boende och umgänge. Medling i dessa mål är således en 

relativ ny uppgift för tingsrätterna. 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla medling vid familjerättsliga mål enligt 

Föräldrabalken. Andra typer av medling kommer inte att beröras i framställningen. Inte heller 

andra typer av samhällets insatser för separerade föräldrar såsom familjerådgivning och 

samarbetssamtal berörs. Ingen studie eller jämförelse med andra medlarens arbete kommer att 

göras. 

Vid planeringen av studien övervägdes möjligheten att göra en studie på de domar som 

meddelats beträffande dels vårdnad, boende och umgängen och dels beträffande 

verkställighet. Domarna skulle sedan kunna jämföras med medlingsrapporterna. Vidare skulle 

man kunna följa upp för att se om parterna blivit aktuella för nya familjerättsliga mål inom en 

period på exempelvis fem år. Även möjligheten att intervjua föräldrar som varit föremål för 

medling, övervägdes. Genom uppföljning av domar skulle det ha varit möjligt att få en bild av 

hur hållbara de överenskommelser varit, som kommit till genom medling. Det skulle också 

vara möjligt att jämföra den lösning som kommit till genom medling, med vedertagna teorier 

om vad som är barnets bästa. Det skulle till exempel vara möjligt att använda etablerad 
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utvecklingspsykologi. Genom intervjuer med föräldrar som varit föremål för medling skulle 

man få en bild av hur föräldrarna upplevde medlingen, både vad gäller barns bästa, hållbarhet, 

metodik och timing, mm. Både uppföljning av domar och intervjuer med föräldrar valdes bort 

på grund av att studien skulle ha blivit alltför omfattande. Likaså har vi avstått ifrån att sträva 

efter representativitet med avseende på domarnas ålder, kön och etnicitet. Således har vi inte 

heller analyserat materialet utifrån ålder, kön och etnicitet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING     

Vi har sökt i svenska och internationella databaser för att hitta relevant forskning på området. 

Vi har funnit en hel del amerikanska studier som handlar om olika metoder för medling, varav 

många har haft karaktären av uppföljande studier där man jämfört resultatet av medling, med 

utfallet i de vårdnadstvister där man hanterat konflikten på sedvanligt sätt i domstolen. Vi har 

funnit, dels att det inte finns studier som lagt fokus på domarnas syn och kunskap beträffande 

medling och dessutom att det skiljer allt för mycket mellan amerikanska och svenska 

förhållanden. De amerikanska studierna är därför inte relevanta för vår studie. Samma sak 

gäller i Europa, där det skiljer mycket mellan länderna, till exempel beträffande 

förutsättningarna för hur och när man förordnar om medling. 

I Sverige har det gjorts en hel del forskning, studier och rapporter med fokus på barns 

utsatthet eller när föräldrarnas konflikter drabbar barnen. Några få av dessa studier har belyst 

barnens situation vid familjerättsliga konflikter, varav endast ett litet antal studentarbeten har 

fokuserat på medling i familjerättsliga konflikter. Medling vid brott är den typ av medling 

som har uppmärksammats mest.  

 

2.1 Medling vid familjerättsliga tvister.  En analys av institutet (Fredin, 2011)  

Studien belyser vad medling egentligen är och hur den bedrivs idag. Dessutom undersökte 

Fredin hur ofta medling används och därefter analyserar hon resultatet av undersökningen. 

Vid analysen av den statistiska undersökningen kunde författaren dra slutsatser utifrån den 

empiriska utredning som hade genomförts. Slutsatserna rörde varför medling inte idag 

används i någon större utsträckning. Författaren redogör för hur ofta medling används vid 

familjerättsliga mål, dels i tvistemålet men också i verkställighetsprocessen. Slutligen drogs 

slutsatser om varför medling används oftare i verkställighetsfasen än i den ursprungliga 

processen. 

Fredin drar slutsatsen att medling kan bidra till att föräldrar lättare når 

samförståndslösningar, men trots det var det endast i 1,7 % av de tvistemål angående vårdnad, 

boende och umgänge som domstolen förordnade om medling. Fredin antar att anledningen till 

den begränsade användningen av medling bland annat är att rättens aktörer inte har tillräcklig 

kännedom om medlingens möjligheter, att lagens förarbeten inte ger någon bra vägledning 
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beträffande när och hur en medlare skall arbeta, samt att det inte finns utbildning för 

familjerättsmedlare, i tillräcklig omfattning. 

 

2.2 Konfliktlösning vid familjetvister (Larsson, 2004) 

Studien handlar om barn som hamnar i kläm i föräldrarnas konflikt och att barnets bästa inte 

alltid tillgodoses vid myndighetsbeslut. 

I studien försöker Larsson komma fram till hur skulle detta kunna förbättras? Vad skulle 

behöva förändras för att uppfylla kriteriet ”barnets bästa” vid myndighetsbeslut och vad skulle 

det i så fall krävas för insatser av samhället? Och vad önskar de verksamma inom 

familjerätten, socialsekreterarna, se för utveckling. 

Uppsatsens syfte är att presentera andra alternativ än en rättsprocess samt om det skulle 

finnas behov av andra mer anpassade konfliktlösningsmetoder för att hjälpa föräldrar vid en 

skilsmässa, till exempel medling. Larsson kommer fram till att medling och samarbetssamtal 

är de bästa sätten att lösa familjerättsliga konflikter och hon anser att domstolen är helt fel 

arena för att lösa dessa konflikter. Barns bästa definieras i förhållande till de villkor som 

gäller under tiden som föräldrarna är i stark konflikt. Larsson menar att arbetet med att hjälpa 

föräldrar med familjerättsliga konflikter, borde äga rum inom ramen för socialtjänsten. 

 

2.3 Medling i vårdnadsmål (Hanthe, 2006)  

Studien handlar om hur medling i verkställighetsmål går till, på vilket sätt samarbetssamtal 

skiljer sig från medling samt hur man på bästa sätt kan använda sig av kunskaper och 

erfarenheter runt familjemedling för att underlätta för samförståndslösningar mellan tvistande 

föräldrar. 

Vi kan tydligt uppfatta hur Hanthe anser att medlare skall arbeta. Hanthe gjorde sitt arbete 

innan lagändringen 2006 och han skrev att han befarade att det skulle bli kaos kring 

medlingsinstitutet på grund av den utbredda okunskapen bland advokater, domare och 

medlare om hur medling skulle bedrivas. Hans uppsats och erfarenhet handlar huvudsakligen 

om medling i verkställighetsmål. Han ansåg att sådan medling kunde bedrivas på tre olika 
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nivåer. Den första nivån skulle vara ytligast och enbart syfta till att den krånglande parten 

rättar in sig i ledet. De andra två nivåerna skulle innebära en allt högre grad av djup och 

långsiktighet och bidra till att parterna i framtiden bättre klarar att undvika låsningar i 

samarbetet. Hanthe menade också att alla domstolar inte hade förstått möjligheten att 

bedriva den djupare formen av medling. 

Hanthe anser att medlare bör vara jurister med vidareutbildning i familjemedling. Skälen 

för detta är att medlaren bör ha mycket goda kunskaper om rättssystemet och inte enbart i 

familjerätt eftersom parterna ofta har konflikter aktuella även i andra områden som medlaren 

bör kunna hjälpa dem med. Dessutom krävs det enligt Hanthe auktoritet och förmåga att se till 

helheter, vilket enligt Hanthe är utmärkande för jurister som yrkesgrupp. Jurister är därför 

enligt Hanthe mera lämpade än andra yrkesgrupper. 

 

 2.4 Medling och andra former av konflikthantering (Jan Norman & Lina 

Öhman, 2011)  

Studien är ett omfattande arbete som belyser vad en alternativ konfliktlösning respektive 

medling är samt vad fordras för att kunna verka som medlare och hur medling går till i 

praktiken. Arbetet har publicerats i bokform.    

Innehållet i boken har vi funnit mycket användbart och berikande varför vi har valt att 

referera till boken betydligt mer än till andra källor.  

 

2.4.1 Allmänt om konflikter och konfliktlösning 

Jan Norman & Lina Öhman arbetar med medling och har skrivit boken Medling och andra 

former av konflikthantering. Boken bygger på en litteraturgenomgång och på författarnas 

egna erfarenheter. I det följande lyfter vi fram några relevanta delar ur deras bok. 

Om ett behov inte är tillgodosett, kan det yttra sig genom konflikt, handlande eller 

passivitet. Konflikten kan vara konstruktiv eller destruktiv (Norman & Öhman, 2011 s. 15). 

Konflikter är ofta odefinierade och svåra att gripa, men tvisten som är resultatet av konflikten 

är lättare att definiera. Den norske konfliktforskaren Tor-Johan Ekeland har definierat konflikt 

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/medling-och-andra-typer-av-alternativ-konfliktloesning(e6486830-8655-11dd-8275-000ea68e967b).html
http://pure.ltu.se/portal/sv/persons/jan-norman(c34f925c-0ab7-4203-96c2-73791f0e4423).html
http://pure.ltu.se/portal/sv/persons/jan-norman(c34f925c-0ab7-4203-96c2-73791f0e4423).html
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på följande sätt: ” När olikheter mellan människor, som är beroende av varandra, upplevs 

som oförenliga och hotande, i förhållande till egna behov och intressen, och när det skapas 

spänningar och känslor, eftersom en av parterna upplever att den andre använder makt för 

att påverka situationen till sin egen fördel.” Ekeland anser att olikhet, beroende, makt, 

intressen, behov, spänningar och känslor måste finnas aktuellt för att en konflikt skall uppstå 

(a.a. s. 30). Brännlund anser att man måste skapa en vettig och konstruktiv kommunikation 

för att man skall kunna hantera konflikten. 

Konfliktlösningen består av tre olika delar; problem, människa och process (a.a. s. 19). 

Människan har med sig hela sin historia av framgångar och tillkortakommanden. 

Människan har olika värdesystem och man har sin speciella mentala konstitution, sina känslor 

och sina möjligheter och personlighet. Thomas & Kilman kategoriserar människor i fem olika 

grupper i konflikthänseende (Norman & Öhman, 2011 s. 36). 

Den mildrande och anpassande som betonar gemensamma intressen och försöker uppfylla 

andras behov, medan de egna behoven sätts i bakgrunden. 

Den undvikande ignorerar konflikten, som dyker upp så snart parterna kommer i kontakt 

med varandra. Känslorna hålls tillbaka och man drar sig undan. 

Den kompromissande försöker hitta en ömsesidigt acceptabel lösning. 

Den samarbetande och problemlösande försöker identifiera underliggande behov och hitta 

lösningar som tillfredsställer dessa behov. Man eftersträvar en vinna-vinna-lösning.  

Den kämpande och tvingande använder tvång och makt för att nå sina mål. 

Medlarens viktigaste verktyg är att lyssna aktivt och fråga, för att samla relevant 

information och samtidigt försöka hantera relationer och känslor. Kommunikation och 

relationsbyggande är hela tiden viktigt i medling. Likaså är det viktigt att fokusera på både 

individuella och gemensamma behov. Brännlund anser att det känslomässiga innehållet i den 

genomsnittliga konflikten är åtminstone 90 procent och sakinnehållet högst 10 procent 

(Norman & Öhman, 2011 s. 16- 29). 
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Alla människor behöver bli sedda, hörda och bekräftade och de behöver vara delaktiga i 

det som sker. Genom att lyssna aktivt åstadkommer man detta samt att den andre genom att 

berätta, blir medveten om sin egen situation och hur den skulle kunna lösas. 

Norman & Öhman föreslår en enkel metod för aktivt lyssnande (a.a. s. 38). Den består av 

Strategi och Taktik. Strategin är att stimulera till beskrivningen av problemet, att uppmuntra 

till beskrivning av målet samt att uppmuntra till berättelser om hur det skall gå till. Taktiken 

är att fråga, uppmuntra, omformulera och bekräfta. 

Problemen kan handla om fakta, det vill säga att man är oense om hur verkligheten ser ut, 

andra problem handlar om olikheter i värderingar. Ytterligare andra kan handla om behov och 

intressen. Intressekonflikter kan lösas genom förhandling, medan värdebaserade konflikter 

löses genom att man uppnår ömsesidig förståelse. Intressekonflikter tjänar på att man försöker 

hitta nya och gemensamma intressen och lösningar där båda parter tjänar på att komma 

överens. Vissa konflikter kan vara individcentrerade och psykologiska och medlingen kan i 

sådana fall få en helande effekt (Norman & Öhman, 2011 s. 41- 42). 

Konfliktens tredje del enligt författarna är processen. Det finns olika huvudtyper av 

processer för konflikthantering. Den vanligaste är enligt författarna förhandling (a.a. s. 43). 

Parterna försöker att tillgodose gemensamma behov, i bästa fall genom att skapa mervärden 

som kan fördelas. En annan form för konfliktlösning är att låta rätten avgöra. Detta har både 

fördelar och nackdelar. Några av de främsta nackdelarna är att parterna gräver 

försvarsställningar och lägger upp lager av ammunition. Vidare kan kostnaderna medföra att 

man tycker att man inte har råd att göra annat än att låta rätten avgöra, eftersom man redan har 

lagt ned så mycket pengar. Det kan även förekomma att huvudmän och ombud har olika 

intressen. 

 

2.4.2 Juridiska aspekter av medling 

Enligt 42 kap. 17 § 2 st. FB, har rätten möjlighet att överlämna tvisten till särskild medling av 

utomstående neutral part. I förarbetena (prop. 1986/87:89 s. 114-115) sägs att ”särskild 

medling kan vara ett bra alternativ i vissa omfattande tvister, där skiljaktigheterna mellan 

parterna är stora och där bevisningen kommer att bli tidskrävande. Av prop. 1986/89 s. 207-

209, framgår att ett mål som går till särskild medling är, som framgått av det sagda, typiskt 
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sett ett mål där det kan antas att tvist föreligger på många punkter och där omfattande 

bevisning kan antas bli nödvändig i en rättegång. Medlingsförfarande bör under dessa 

förutsättningar syfta till att nå en uppgörelse som inte innebär någon millimeterrättvisa utan 

som mer grundas på en säkerhetsbedömning. Medlaren bör därför inte vara tvungen att tränga 

in i tvisten ner till varje enskild detalj, utan bör koncentrera sig på väsentligheter. Han bör i 

betydligt högre grad än domaren i rättegången kunna tala öppet med parterna om sakfrågor 

och rättsfrågor i tvisten. Han behöver normalt inte tveka att säga sin åsikt om nämnda frågor 

eller att lägga konkreta förlikningsbud. Buden behöver som tidigare sagts inte grunda sig på 

strikt juridiska resonemang, utan medlaren bör betydligt mer än domaren kunna göra en 

skönsmässig bedömning, som främst grundas på sunt förnuft och de särskilda sakkunskaper 

som medlaren kan ha.  Av förarbetena framgår också att medlaren kan hämtas från olika 

yrkesgrupper beroende på målets karaktär. Rätt tidpunkt för medlaren att ta över målet kan 

vara när det varit åtminstone något sammanträde eller när den skriftliga förberedelsen i 

tillräcklig grad strukturerat målet. Medlaren är sedan fri att arbeta på det sätt som han tycker 

är lämpligast. 

 

2.4.3 Förhandlingsteori 

En medlare behöver kunna förhandla. Medling kan sägas vara en slags organiserad 

förhandling där en eller flera medlare försöker få två eller flera parter att komma fram till en 

gemensam överenskommelse. Förhandling kan definieras som ”En process för att utröna och 

tillgodose gemensamma materiella och psykologiska behov och för att skapa och fördela 

mervärden.” Detta kallas integrativ förhandling. Eller som ”En kamp mellan parter för att 

tillgodose egna behov på bekostnad av motpartens och där den enes vinst nödvändigtvis 

innebär den andres förlust.” Så kallad distributiv förhandling. Det krävs att den andre 

personen upplever att denne på kort eller lång sikt gynnas av att göra något som någon annan 

vill. Man får inte det man anser sig ha rätt till utan det man förhandlar sig till. Norman & 

Öhman refererar till Babcock & Laschever som i sin bok Women don´t ask, skriver att 

kvinnor måste ta ett steg framåt i förhandlingar (Norman & Öhman, 2011 s. 58- 59). Medling 

kan även vara transformativ, vilket betyder att målet är att komma till ett avslut, men inte 

nödvändigtvis genom en överenskommelse. I stället har man kanske bidragit till att återställa 

lugn och förtroende mellan parterna eller att uppnå lösningar som båda parter kan leva med 

och som också ger människor en känsla av att ha kontroll över sina liv. 
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Norman & Öhman beskriver också olika förhandlingstekniker. De säger att framgångsrik 

förhandling är svår att genomföra utan en verksam strategi, taktik och teknik. Taktiker och 

tekniker har ofta ett syfte (a.a. s. 62). Tekniker kan fokusera den yttre inramningen eller utgå 

ifrån om parterna är kamp- eller samarbetsorienterade. När det kommer till kritan tycker 

författarna att förhandlarens primära och bästa verktyg är att lyssna, att fråga och att stämma 

av. Författarna menar också att förberedelser inför förhandlingen är en viktig 

framgångsfaktor.  

Författarna tar även upp genusperspektivet på förhandling. De refererar till forskning och 

säger att män är måttstocken som kvinnor mäts efter, att distributiv förhandling är en manlig 

stil och att kvinnor förväntas vara medkännande, intuitiva och samarbetsinriktade. De säger 

vidare att forskningen visar att kvinnor är mindre benägna att initiera förhandling och ställa 

frågor i en förhandling och att de ställer lägre mål. Författarna sammanfattar sitt resonemang 

med att konstatera att könsmaktsordningen har betydelse för kvinnors prestationer i vissa 

typer av förhandlingar. Många kvinnor sägs vara socialiserade in i en roll där man inte 

offensivt tar utrymme, kräver och hävdar (Norman & Öhman, 2011 s. 72-75).  

 

2.4.4 Olika typer av medling 

Medlingsteorierna kan enligt författarna Norman och Öhman delas in i faciliterande 

(underlättande) och evaluerande (värderande, bedömande, dömande). Faciliterande är när 

parterna själva förstår sin konflikt och kan tillvarata sina intressen. Den evaluerande innebär 

att man utgår från att parterna söker råd hos medlaren. 

I boken beskrivs några olika typer av medling: 

 Avtalsorienterad medling bygger på antagandet att man kan förhandla om sakfrågan 

och nå en lösning, vilken kan vara en kompromiss eller skapandet av mervärde. 

Förhandling kan beskrivas som att klargöra sina egna och motpartens verkliga behov 

och se i vilken mån dessa behov kan tillgodoses i en uppgörelse. Målet är att söka en 

överenskommelse och fokus är på lösningar. 

 Systemisk kognitiv medling innebär att medlaren styr processen hårt och arbetar hela 

tiden med hypoteser som han eller hon vill ha bekräftade. 
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 Narrativ medling hävdar att konflikten kommer utifrån, inte som vid problemlösande 

medling att den kommer inifrån i behov och intressen. Modellen bygger på 

uppfattningen att parterna konstruerar sin konflikt genom sina berättelser och att de 

kan montera ned berättelserna och göra dem mera realistiska. Medlaren försöker 

destabilisera beskrivningen för att underminera den negativa motivation som parterna i 

konflikten kan tillskriva varandra och försöker i stället skapa en gemensam 

konflikthistoria (a.a. s. 93).  Tekniker som är vanlig bland narrativa medlare är 

dekonstruktion och externaliserande konversationer. 

 Transformativ medling ger möjlighet till växande och förändring, genom att parterna 

ges möjlighet att tala om sitt problem. Grundproblemet antas vara ett sammanbrott i 

parternas interaktion. I denna medlingsteori antar man att ju svagare man känner sig, 

ju mera benägen blir man att vara fientlig och sluten gentemot den andre. Den andre 

reagerar utifrån fientligheten och det hela blir en ond cirkel. Cirkeln består av 

omyndiggörande och demonisering. Syftet med medlingen är att hjälpa parterna till 

klarhet och bättre självförståelse. De blir då bättre i stånd att själva reflektera, 

överväga och skapa klarhet. Medlet för att uppnå detta är aktivt lyssnande och 

medveten reflektion. Parterna lär sig att kommunicera mera effektivt och att uttrycka 

hänsyn, intresse och omtanke, Medlaren underlättar processen för dem som är i 

konflikt med varandra och som vill hitta en väg ut ur krisen. Fokus ligger på parternas 

interaktion. Metoden är cyklisk så tillvida att den består av återkommande 

ingripanden- bekräftelse – ingripanden. 

Beträffande barnsamtal säger Norman & Öhman att medlaren bör samtala med barnen om 

att föräldrarna tolkar barnens behov olika. Målet med att samtala med barn blir då att hjälpa 

föräldrarna att tolka barnets behov lika. Vidare har medlaren ansvar för att medvetandegöra 

föräldrarna om viktiga kunskaper beträffande barns behov och utveckling samt hur barn 

upplever att föräldrarna hantera konflikterna. 

Norman & Öhman lyfter fram Tjerslands modell för familjemedling. Denna modell 

bygger på ett antal viktiga värden:  

1. Familjen existerar fortfarande, även om äktenskapet har upplösts 

2. Barnen behöver fortfarande båda föräldrarna 
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3. Beslut som föräldrarna själva har fattat är bättre än beslut som har tagits av andra 

4. Man bör lyssna på barnens åsikter men befria dem från att ta några beslut som rör 

separationen 

5. Ömsesidigt acceptabla lösningar existerar. 

6. Ömsesidigt acceptabla lösningar är önskvärda. 

7. Övergripande mål, för familjen som helhet, tar över individuella intressen (a.a. s. 114-

115). 

Det är viktigt att medlaren tar ansvar för processens fysiska utformning och 

processledningen. 

Medlingsprocessenen kan delas in i olika faser: 

- Förmöten 

- Redogörelse för processen. Medlaren presenterar sig själv. Kom ihåg sekretessen, 

neutralitet och opartiskhet. 

- Utforskande av fakta, behov, och intressen samt ventilering av känslor. Kom ihåg att 

det är skillnad mellan behov och position. 

- Kartläggning av möjligheter, lösningar, alternativ och prioriteringar 

- Utvärdering av lösningar 

- Förhandling för att nå en överenskommelse 

- Eftermöten  

(Norman & Öhman 2011 s. 169-178) 

Norman & Öhman skiljer mellan skyttelmetoden och konferensmetoden. Skillnaden består 

huvudsakligen i att i skyttelmetoden alternerar man mellan att träffa respektive part enskilt 

och tillsammans med den andre parten. I konferensmetoden träffar man alltid parterna 

tillsammans.  
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2.4.5 När är det lämpligt att använda medling 

Norman och Öhman säger att medling troligen lämpar sig bäst för situationer som 

kännetecknas av maktbalans och av frivillighet. De säger vidare (a.a. s. 83) att medling kan 

vara effektiv när: 

 Frågan kompliceras av starka känslor 

 Parterna känner varandra 

 Det är viktigt att bibehålla relationen med den andre parten 

 Det är svårt att tala med den andre utan att någon annan är närvarande 

 Parterna arbetar och lever tillsammans, eller kan av andra anledningar inte undvika 

konflikt 

 Det är viktigt att beslut fattas snabbt 

 Parterna tvivlar på att de själva kan lösa problemet 

 Många människor är direkt eller indirekt drabbade av konflikten 

 En eller båda parterna vill undvika formella förfaranden 

Medlingen bör avbrytas om medlaren tvingas rapportera till sociala myndigheterna att ett 

barn utsatts för övergrepp. Detta därför att medlaren efter anmälningen, inte längre är opartisk 

och neutral.  

 

2.4.6 Vem är lämplig att arbeta som medlare 

Norman och Öhman anser att advokater som arbetar med familjerätt skulle kunna vara väl 

lämpade för medlingsuppdrag i familjetvister på grund av sina kunskaper om familjerätt. De 

säger också att en utbildning i beteendevetenskap är ett bra komplement.  

Norman och Öhman redogör för hur man organiserat samarbetssamtalen i Gävle och 

Göteborg, bland annat utifrån att man sett ett värde i att screena för våld innan man påbörjar 

gemensamma samtal med parterna. Vidare visar erfarenheterna att det är en fördel att vara två 
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medlare om båda könen är representerade. För övrigt skiljer metodiken vid medling mycket, 

beroende på medlarens utbildning, samt beroende på om det handlar om 

verkställighetsmedling eller medling i vårdnadsmål. Norman & Öhman funderar kring vilken 

metod som fungerar bäst för medling. I medlingssamtalen kan man fokusera mera på dåtid 

eller mera på nutid. De vanligast förekommande modellerna är den förhandlingsinriktade, den 

terapeutiska och den transformativa.  När det gäller samarbetssamtal har lagstiftaren gett 

vägledning när det gäller ramar och syfte med samtalen, men när det gäller medling har man 

lämnat helt till den enskilde medlaren att hitta metoder (Norman & Öhman, 2011 s. 109-111). 

Norman & Öhman redogör för hur de ser på frågan om vem som passar som medlare: 

Medlaren skall vara: 

 Neutral och opartisk 

 En god lyssnare 

 En kreativ person 

 En person som tål att befinna sig i hetluften och klara ifrågasättanden 

 Den pådrivande kraften 

 I besittning av språket 

 I besittning av tålamod 

 Övertygande 

 I besittning av intuition för att läsa av det som inte sägs 

 Vara i besittning av empati, kunna bry sig om klienten 

 I besittning av intellektuell och känslomässig skärpa 

 Respekterad i samhället 

 En lagkamrat 
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 Kapabel att ta olika roller som analytiker, katalysator, kritiker, ”definer”, det vill säga 

den som tydliggör den synliga och osynliga agendan, emotionell monitor, uttolkare, 

den som sammanfattar, den som skapar syntes och den som lyfter fram ämnen (a.a. s. 

195-203). 

Ett av medlingens syften är att skapa förståelse för respektive parts behov och att ta reda 

på hur dessa behov kan tillgodoses. Om inte detta sker finns det en risk att en part kan ge 

uttryck för positioner i stället för behov. Enligt författarna är advokater viktiga som strateger, 

experter och övervakare av processen. Men för att medverka i medling, behöver de 

utbildning. Advokatyrket är inriktat på konflikter. Det bygger på att det finns två motparter 

och någon av dem måste ha fel. Många svenska advokater anser att det inte är någon mening 

att diskutera förlikning innan man har stämt. Det är också en vanlig uppfattning att den som 

först tar upp förlikning är den svagare parten. I medlingssituationer krävs att ombuden är mera 

av samarbetspartners än motparter (Norman & Öhman, 2011 s. 221-222). 
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3 METOD 

 

3.1 Metodval 

Kvalitetsaspekterna på intervjuundersökningen kommer att diskuteras separat under rubriken 

”kvalitetsaspekter”. 

   Studien är en kvalitativ fallstudie med en rättssociologisk inriktning. Den är kvalitativ i så 

motto att vi har försökt fånga erfarenheter, upplevelser och innebörder ur informanternas 

dagliga arbete (Kvale, 1997). När materialet analyseras enligt en kvalitativ metod, läses 

materialet igenom en gång för att forskaren skall få en helhetsbild av materialet och därefter 

ytterligare flera gånger för att kategorisera materialet. Studien har en rättssociologisk 

inriktning eftersom den beskriver förhållandet mellan juridik och människan i samhället.  

   Studien har en abduktiv ansats. Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att man utifrån en 

teori skapar hypoteser som sedan prövas (Bryman & Bell 2005). En induktiv ansats å andra 

sidan, innebär att teori skapas utifrån praktiken. Vi har i vår studie haft inslag av både 

induktion och deduktion och därför har vi valt den abduktiva ansatsen. Detta innebär att vi 

utgår från empiriska data och parallellt tolkar och analyserar dessa utifrån teoretiska 

referensramar. De teoretiska referensramarna utgörs av juridiska regler och förarbeten till 

lagar, samt teorier om medling och om psykologiska teorier och samtalsmetoder. Däremot har 

vi inte använt hypotesprövning. Skälet är att resultaten i vår studie är svåra att kvantifiera och 

de kan därför inte heller generaliseras till en större population. Vi anlägger en abduktiv ansats 

därför att vi anser att kunskaper inom området inte låter sig beskrivas enbart genom en 

empirisk studie utan vi måste även göra mera fria tolkningar i förhållande till relevant teori 

och lagstiftning. Genom abduktion kommer vår teori och empiri att systematiskt förhålla sig 

till varandra. I och med att studien har en abduktiv ansats kommer empirin i studien att ta stöd 

från teorin och blir därmed också trovärdigare. 

 

3.2  Urval av material 

Litteraturen har hämtats från FN:s Barnkonvention samt från lagar, rättsregler och litteratur 

angående medling och angående psykologiska teorier och metoder.  
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Urvalet av rättskällor har begränsats till de som har tydlig relevans för våra 

forskningsfrågor. Det är föräldrabalken och dess förarbeten som styr domarens användning av 

medlare. De är också de rättskällor som säger något om barns behov och barns bästa. Vidare 

är Barnkonventionen den rättskälla som tydligast fokuserar på barns rättigheter. Slutligen har 

vi valt att relatera till Barnmisshandelskommittén eftersom de definierar ”barnperspektivet” 

på ett sätt som är både användbart och allmänt vedertaget. 

 

Materialet har vidare inhämtats genom intervjuer. Urvalet av intervjupersoner har varit 

strategiskt kriterieinriktat Syftet var ju att analysera fenomenet medling, inte att kvantifiera. 

Därför var det inte nödvändigt att göra stora, slumpmässiga och statistiskt representativa 

urval. Det huvudsakliga kriteriet var att de intervjuade domarna skulle ha erfarenhet av att 

arbeta med familjerättsliga mål.  Ett annat kriterium var att informanterna skulle vara 

intresserade av att prata med oss om ämnet. Vi har arbetat på uppdrag av nästan alla domare 

på de två domstolar som medverkat i undersökning. Därför visste vi vilka som hade erfarenhet 

och intresse av familjerättsliga mål (Patton 1987). 

 Ursprungligen planerades tio intervjuer eller tillräckligt många för att nå en mättnadspunkt 

där ytterligare intervjuer ger föga ny kunskap (Kvale, 1997).  Efter fyra intervjuer bedömde vi 

att vi hade nått mättnadspunkten och vi gjorde därför inte flera intervjuer.  

 Urvalsförfarandet började med att vi förankrade planeringen med respektive lagman på 

tingsrätterna. Vederbörande hjälpte till med synpunkter på vilka domare som hade tillräcklig 

erfarenhet av familjerätt och medling. En av de fyra domarna är kvinna och övriga är män. 

Åldersmässigt är samtliga domare mellan 45 – 55 år. Domarna har olika bakgrund, 

exempelvis har en av domarna lämnat advokatbanan för att bli domare.  

 

3.3  Beskrivning av metod 

Vi valde att arbeta med en halvstrukturerad typ av intervju som ger möjlighet till följdfrågor. 

Utgångspunkten var en intervjuguide med öppna frågor (Patton, 1987).  De olika 

intervjupersonerna får således lika frågor. Denna metod är bra för att minimera påverkan från 

intervjuaren och den förenklar analysen av data. Därmed ökas reliabiliteten i undersökningen. 

Metoden gör det också möjligt för andra forskare att göra om undersökningen och jämföra 

med tidigare undersökningar. Metoden är bra även på så sätt att man försäkrar sig om att få 
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svar på alla frågor som undersökningen avser. Svagheten med metoden är att man missar 

frågor eller ämnen som man inte på förhand förutsett att de skulle behöva utforskas. Den gör 

det också omöjligt att anpassa intervjun till de olika intervjupersonernas olikheter i erfarenhet 

och språk. 

 

3.4  Bearbetning av material  

Vid intervjutillfällena började vi med en kort presentation, där vi berättade om vår studie och 

om bakgrunden till vårt intresse för ämnet. Vi berättade att vi skulle göra en studie om 

domarnas syn på medling och att vi behövde få ta del av deras inställning och erfarenhet. Vi 

förklarade att vi vill fokusera oss på intervjuerna och inte missa viktiga detaljer och att vi 

därför ville spela in intervjuerna på band. Vi förklarade även att de skulle få vara helt 

anonyma i vår undersökning, och att det bara var vi som skulle ha tillgång till 

intervjumaterialet. Informanterna hade fått denna information tidigare av sina respektive 

chefer. Insamling av material har skett med stöd av intervjuguide. Intervjuguiden består av en 

lista över de frågor som skall täckas av under intervjun. Vi formulerade frågorna i 

intervjuguiden så att de utgör ett förtydligande och konkretisering av våra forskningsfrågor. 

Tanken var att alla intervjupersoner skalle ges möjlighet att lämna information om samma 

frågor. Vi har sett till att alla frågor har ställts, men vi har inte alltid tagit dem i samma 

ordning. Konversationerna har varit olika i de olika intervjuerna och vi har i hög grad följt 

informanterna i samtalet. Med stöd av intervjuguiden har intervjuerna blivit systematiska och 

uttömmande, samtidigt som den tillåter individuella utvikningar (Patton, 1987).  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Därefter har vi läst igenom 

intervjuerna ett stort antal gånger. Vid genomläsningen har vi med olika färg markerat de 

avsnitt som utgör svar på respektive fråga. Därefter har vi kunnat systematisera och lyfta fram 

domarnas svar på fråga efter fråga. Sedan har vi relaterat domarnas svar på intervjufrågorna, 

till våra forskningsfrågor. Efter att ha arbetat med intervjufrågor och forskningsfrågor, har vi 

på nytt läst igenom materialet från intervjuerna och sökt efter nya teman i domarnas svar. Vår 

tanke var att dessa teman skulle kunna stryka under vissa aspekter av resultatet och kanske ge 

nya infallsvinklar till våra studier kring medling i familjerättsmål. Slutligen har vi relaterat 

materialet från intervjuerna till relevanta delar av teoriavsnittet. 
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3.5  Kvalitetsaspekter 

Begreppet validitet innebär giltighet och handlar om att forskaren i hög grad undersöker det 

som skall undersökas och inget annat (Kvale, 1997 s. 146). Validitet kan även sägas vara 

frånvaron av systematisk mätfel.  I syftet att uppnå hög validitet har vi under tiden för 

intervjuerna ständigt provat våra frågeställningar och intervjufrågor mot syftet. Detta är för att 

vi vill försäkra oss om att de var relevanta och användbara för rapporten. Vi formulerade 

frågorna i intervjuguiden så att de skulle vara tydliga och att vi därigenom undviker 

systematiska mätfel. Validiteten stärks även genom att litteraturstudien och rättskällorna 

bekräftar våra resultat. Vi har bedömt att validiteten blir bättre om vi väljer att intervjua 

domare som är insatta i familjerätt eftersom de kan ge en mera rättvisande bild av hur 

handläggningen hos domstolen är samt vilka bedömningar domarna kan göra och gör. 

Nackdelen är att reliabiliteten möjligen skulle kunna bli lidande eftersom domarnas svar 

skulle kunna vara färgade av att de känner intervjuarna. Vi har bedömt att fördelarna 

överväger. Att vi är kända av domarna har nämligen även fördelar. Vi tror att domarna litar på 

oss och respekterar vårt intresse för medling. Vi tror också att de gärna samarbetar med oss, 

just därför att de känner oss. Om vi skulle ha intervjuat domare från en annan domsaga 

(tingsrättens geografiska verksamhets område) där vi inte är kända, skulle arbetet med att 

förankra och genomföra undersökningen, ha tagit mycket längre tid. Dessutom är domare en 

yrkesgrupp som är tränade på att bortse från egna känslor och förutfattade meningar.  

 

Reliabilitet hänför sig enligt (Kvale, 1997 s. 85) till forskningsresultatens struktur. Om 

studien går att upprepa med samma resultat så är reliabiliteten god. God reliabilitet uppnås om 

studien inte är behäftad med osystematiska mätfel. Reliabiliteten gynnas av att intervjuerna 

görs genom djupintervju med öppna frågor och med hjälp av intervjuguide. Även det faktum 

att vi har varit två vid intervjuerna och vid analysen och för övrigt genom hela processen, 

bidrar till en högre reliabilitet. Vi är båda vana vid den typen av intervjuer som vi använt i 

studien och vi har varit noga vid transkriberingen. Resultatet av detta är att studien är tydlig 

och därmed lätt att upprepa. 

 

Generaliserbarheten av vårt resultat kan uttryckas i termer av användbarhet eftersom det är en 

kvalitativ studie. Även om antalet domare i vår studie är litet, så vet vi att domare är tränade 

på att följa den praxis som utvecklas i riket och vi tror att de intervjuade domarna är 

representativa för sin respektive domstol. Det är troligt att resultaten ifrån vår undersökning 
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skulle kännas igen vid liknande undersökningar vid andra domstolar dvs. det är troligt att vi 

skulle se samma mönster när det gäller synen på eller användningen av medling. 

Användbarheten av vår studie och dess resultat kan därför anses hög och studien ger ett bidrag 

till en fördjupning av kunskaperna på området.   

 

3.6  Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har (Vetenskapsrådet, 2005) gett ut ett antal etiska riktlinjer när det gäller 

genomförandet av undersökningar och hanteringen av forskningsmaterial (Hanteringen av 

integritetskänsligt forskningsmaterial, författad av professor Göran Hermerén, ordförande i 

Vetenskapsrådets etikkommitté).  

    Riktlinjerna innehåller de krav som ställs på forskaren om att informera de som berörs om 

den aktuella forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt, att de har rätt att avbryta sin 

medverkan, att forskaren skall inhämta undersökningsdeltagares samtycke, att de skall ge 

största möjliga konfidentialitet samt att uppgifter om enskilda endast får användas till 

forskningsändamål.  

    I studiens inledningsskede togs kontakt med informanternas chefer för att genom dem 

förankra hos informanterna. Därefter tog vi direktkontakt med de tilltänkta informanterna och 

vi informerade om att deltagandet var frivilligt samt att konfidentialitet skulle komma att 

hållas. Man skulle kunna ifrågasätta frivilligheten eftersom informanternas chefer har frågat 

informanterna om att delta och kanske skulle informanterna kunna känna press på sig att delta 

i studien. Vi uppfattade att domarnas deltagande inte har styrts av sådan press. Tvärtom var 

domarna noga med att ställa frågor om studiens syfte, hur den skulle genomföras och vad den 

skulle användas till. Några av domarna tog sig också betänketid innan de lämnade besked om 

sitt deltagande. Vi uppfattade således att informanterna styrdes mera av studiens syfte och 

genomförande än av sina chefer, när de tog ställning till eventuellt deltagande. 

Konfidentialiteten tillgodoses i studien av att man inte, av de data som finns att tillgå i 

rapporten, kan identifiera vilka personer som ingått i undersökningen. Även om man kan 

spekulera kring vilka domstolar vi arbetar mot, så är det så många domare som arbetar med 

familjerättsliga mål att det ändå inte går att sluta sig till vilka domare som ingår i studien. Vi 

som har författat uppsatsen har ingen avsikt att använda materialet i annat än forskningssyfte. 

Vad gäller beaktande av etiska överväganden kan således informationskravet, information om 
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studiens syfte, frivillighet att delta och kravet på konfidentialitet, anses uppfyllda. 

Informanternas anonymitet har skyddats genom att vi inte har avslöjat vilka domstolar det 

handlar om. 

De etiska övervägandena har även handlat om att vara medveten om forskarens möjlighet 

att påverka resultatet genom sina tolkningar och risken att man medvetet eller omedvetet välja 

det som passar bäst. 

Tolkningar innebär att försöka begripa och förstå vad en text eller utsago uttrycker i 

förhållande till den fråga som ställs. Tolkningar bör skilja på åtminstone två perspektiv. Det 

ena perspektivet handlar om vad det sagda betyder för forskaren och det andra perspektivet 

vad det betyder för den som är upphovsman till det sagda.  Ett tredje perspektiv kan vara 

andra läsare och mottagare. Tolkningar färgas och påverkas av vem en person är, dennes 

bakgrund, kultur och förförståelse. Även om andra individer skulle kunna göra andra 

tolkningar än oss i denna analys, så bedömer vi att vårt resultat och våra slutsatser är så väl 

underbyggda i studien att utrymmet för andra tolkningar inte är så stort.  

 

3.7 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen under arbetet med uppsatsen har i vissa delar varit tydlig, medan den i 

andra delar har varit mindre tydlig. Under inledningsskedet arbetade vi delvis tillsammans och 

delvis individuellt med att komma fram till inriktning, syfte, metod och upplägg för övrigt. 

Efter individuella ansträngningar som mynnade ut i förslag, diskuterade vi oss fram till ett 

upplägg som båda var nöjda med. Erland hade huvudansvaret för genomförandet av 

intervjuerna och Poran för transkribering av intervjuerna. Erland har sedan systematiserat 

materialet och strukturerat resultatet. Poran har ansvarat för lagstiftningen, anknytningsteorin 

och kristeorin, medan Erland har ansvarat för systemisk teori, och medlingsteori. Analys och 

slutdiskussion har vi processat tillsammans. 
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4 RÄTTSKÄLLOR 

4.1 Barnkonventionen  

Den 20 november 1989 antog FN konventionen om barnets rättigheter - barnkonventionen, en 

konvention som är inriktad på individen och handlar om barnets rätt att få sina grundläggande 

rättigheter och behov tillgodosedda. Barnkonventionen innehåller olika slag av rättigheter, 

dels medborgerliga och politiska rättigheter, dels ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter. Konventionen tar även hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet, vilket kommer 

till uttryck genom de rättigheter som syftar till att ge barnet skydd mot övergrepp och 

utnyttjande. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande 

för tolkningen av övriga artiklar, men som också har en självständig betydelse. Det är 

principen om icke-diskriminering i artikel 2, principen om barnets bästa i artikel 3, rätten till 

liv och utveckling i artikel 6 samt rätten att få komma till tals och bli respekterad som finns i 

artikel 12.  

Situationer då vuxenvärlden kränker barns integritet och respekt kan sägas strida mot 

barnkonventionens grundläggande synsätt enligt vilket barn ska respekteras som de 

människor med rättigheter de är. Samhällets särskilda skyldighet att skydda barn som på ett 

eller annat sätt far illa i sina familjer kommer till uttryck i konventionens artikel 19. Enligt 

artikel 19 har samhället en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda barn mot fysiska och 

psykiska övergrepp då barn är i föräldrars eller annans vård. Artikeln har både en 

förebyggande och en ingripande sida och är på ett övergripande plan avsedd att uppmuntra 

staterna att vidta åtgärder för att i stort förändra våldsmentaliteten i samhället. I 

barnkonventionens artikel 39 framhålls dessutom att varje barn som utsatts för någon form av 

övergrepp och utnyttjande har rätt till psykisk och fysisk rehabilitering samt social 

återanpassning.  

Av artikel 5 framgår bland annat att föräldrar i överensstämmelse med barnets stigande 

ålder och mognad ska ge barnet fostran och vägledning. I artikel 9 redovisas de skyldigheter 

som konventionsstaterna har när det handlar om att skilja barn från deras föräldrar. Artikel 11 

innehåller bestämmelser om olovlig bortförande och kvarhållande av barn. Av artikel 16 

framgår att barn inte får utsättas för godtyckliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt 

hem eller sin brevväxling. Enligt artikel 18 ska konventionsstaterna göra sitt bästa för att 

säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets 
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fostran och utveckling samt att det främsta ansvaret för detta ligger på 

föräldrarna/vårdnadshavare. 

 

4.2 Föräldrabalken 

18 § Föräldrar kan enligt 5 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453) genom samarbetssamtal få 

hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat 

organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna. 

Om rätten lämnar uppdrag enligt andra stycket, kan den förklara att målet skall vila under en 

viss tid. Detsamma gäller om samarbetssamtal redan har inletts och fortsatta samtal kan antas 

vara till nytta. Om det finns särskilda skäl, kan rätten förlänga den utsatta tiden. Lag 

(2001:456). 

18 a § Rätten får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning 

som är förenlig med barnets bästa. Rätten kan lämna medlaren närmare anvisningar om vad 

han eller hon skall iaktta när uppdraget fullgörs. 

Medlaren skall inom den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse för de åtgärder 

som har vidtagits. Tiden får inte sättas längre än fyra veckor. Rätten får dock förlänga tiden, 

om det finns förutsättningar att nå en samförståndslösning. 

Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. 

Rätten beslutar om ersättningen. Ersättningen betalas av allmänna medel. Lag (2006:458). 

 

4.3 Förarbeten  

Enligt tidigare regler fanns det både i dispositiva tvistemål och i verkställighetsmål enligt 

föräldrabalken möjligheter för domstolen att besluta att parterna skall inställa sig till möte 

inför en medlare (42 kap. 17§ FB respektive 21 kap. 2§ FB). Denna möjlighet saknades i 

indispositiva tvistemål t.ex. vårdnadsmål. 
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Av de undersökningar som kommittén genomförde framgick att den medlingsverksamhet 

som förekommit i verkställighetsmål hade varit framgångrik i den meningen att många 

föräldrar nått samförståndslösningar.  

En anledning till detta kan vara att en medlare i allmänhet kan gå betydligt längre i sina 

försök än den domare som handlägger målet. Kommittén ansåg att det inte var 

tillfredställande att medlingsinsatser för att få föräldrar att komma överens i frågor som rör 

barnet gjordes först på verkställighetsstadiet. För barnet är det bäst om en överenskommelse 

mellan föräldrarna kan träffas i ett mycket tidigare skede. Kommitténs förslag gick därför ut 

på att medlingsinstitutet skall flyttas från verkställighetsprocessen till vårdnadsmålet. 

Regeringen delade kommitténs bedömning att medling skulle införas i vårdnadsmålet. 

Medling kan ibland vara det bästa sättet att nå en hållbar samförståndslösning som är till 

barnets bästa. I de fall det är lämpligt bör domstolen alltså kunna uppdra åt en medlare att 

försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning. Regeringen ansåg att möjligheten att 

besluta om medling i verkställighetsprocessen likväl bör behållas. 

Remissinstansernas kritik mot kommitténs förslag om medling grundar sig också mycket 

just på att medlingen skulle försvinna i verkställighetsförfarandet. När en möjlighet att 

förordna medlare nu införs bör det inte innebära någon ändring när det gäller de kommunala 

samarbetssamtalen. Kommunen är skyldig att erbjuda föräldrar samarbetssamtal i syfte att nå 

enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (5 kap. 3§ SoL), och domstol kan 

också ge socialnämnden i uppdrag att ordna sådana samtal (6 kap. 18§ FB). 

Domstolens möjlighet att ge ett uppdrag till en medlare borde alltså vara ytterligare ett sätt 

för parterna att få en utomstående person som hjälp med att försöka finna en lösning på de 

tvistiga frågorna. En medlare bör utses framför allt i situationer där samarbetssamtal har 

förekommit – antigen före rättegång eller efter beslut av domstolen – men föräldrarna trots 

detta inte lyckats nå en överenskommelse. 

Det är naturligt att domstolen lämnar medlaren anvisningar om hur uppdraget skall 

fullgöras och att medlaren bedriver medlingen på ett aktivt sätt och alltid låter barnets bästa 

vara i fokus. Hur medlarens arbete skall bedrivas är emellertid inte möjligt att närmare reglera 

i lag, utan detta bör medlaren, bestämma i samråd med domstolen och föräldrarna. När det 

gäller frågan om hur lång tid medlarens uppdrag bör pågå kan en jämförelse göras med vad 

som gäller för medlare i verkställighetsprocessen. Förvaltningsrätten får inte bestämma tiden 
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för ett medlingsuppdrag till längre än två veckor men får förlänga tiden om det finns 

förutsättningar för att nå en frivillig fullgörelse (21 kap. 2§ andra stycket FB). 

Som kommittén föreslog var det motiverat att tidsfristen är lite längre när medling skall ske 

inom ramen för vårdnadsmålet. Tidsfristen bör bestämmas till fyra veckor. Domstolen bör 

också kunna medge en kortare förlängning av tiden, t.ex. om en samförståndslösning bedöms 

vara nära förstående. I samband med att medlarens uppdrag sedan avslutas bör han eller hon 

lämna en redogörelse till domstolen för de åtgärder som har vidtagis.  

Det kan antas att de fall där medling kommer att ske är ovanligt svåra och många gånger 

kräver att medlaren har en stor erfarenhet eller annars är särskilt kvalificerad. Domstolen bör 

därför kunna besluta om ersättning till medlaren för hans eller hennes arbete. För att medling 

skall vara ett effektivt medel och fylla sitt syfte bör ersättningen utgå av allmänna medel och 

utan någon återbetalningsskyldighet för parterna. Detsamma bör gälla för eventuella 

kostnader som medlaren haft. Också detta bör regleras i föräldrabalken. 

Beslut om att förordna medlare bör inte få överklagas särskilt. Det bör vara upp till 

domstolen att bedöma om det finns skäl att förordna en medlare i det enskilda fallet. Finner 

domstolen att medling är påkallad måste sådan också kunna komma till stånd oberoende av 

vad partnerna anser om detta. En annan sak är att förutsättningarna för medling ju kan vara 

svaga eller obefintliga om en part motsätter sig medling. Detta måste domstolen givetvis 

beakta vid bedömning av om medling skall förekomma eller inte i ett enskilt fall.      
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5 BARNPERSPEKTIV 

5.1 Barnets bästa enligt föräldrabalken 

I lagen finns inte bestämt angett vad som skall anses vara barnets bästa (SOU 2005:43) och 

innebörden av begreppet preciseras inte närmare. Det framhålls, som så många gånger innan 

att barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella 

förhållandena. Vid bedömning måste hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling. 

Så långt det är möjligt skall därför såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet 

beaktas. Det säger sig självt att det ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är 

bäst för barnet. I sådana fall blir det till sist domstolens respektive socialnämndens 

uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande. 

I 6 kap. 1 § FB finns en uppräkning av ett barns grundläggande behov. Där sägs att ett barn 

har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet skall behandlas med aktning för 

sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. 

I 6 kap. 2 a § FB anges vidare att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall 

fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Domstolen och socialnämnden skall också beakta risken för att barnet utsätts för övergrepp, 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. 

Att vissa omständigheter nämns särskilt är i första hand ett uttryck för att dessa 

omständigheter aldrig får glömmas bort vid bedömningen. Men det är också ett uttryck för 

vad lagstiftaren särskilt velat fästa uppmärksamheten på. Däremot behöver inte de angivna 

omständigheterna nödvändigtvis betyda mer än andra viktiga förhållanden i ett enskilt fall. 

Barnkonventionen innehåller inte någon definition av vad som är barnets bästa. Den 

kommitté som tillsattes för att klarlägga hur barnkonventionens anda och innebörd kommer 

till uttryck i svensk lagstiftning och praxis (Barnkommittén) rekommenderade att 

bedömningen av barnets bästa görs genom att kombinera den kunskap om barn som vetenskap 

och beprövad erfarenhet ger med att låta barnen själva komma till tals. 



32 
 

Barnkommittén konstaterade vidare att bestämmelserna i 6 kap. FB sätter barnet i fokus 

samt att bestämmelserna, till skillnad mot barnkonventionens artikel 3 om att barnets bästa 

skall vägas mot andra intressen, anger att barnets bästa står över alla andra intressen (SOU 

1997:116 S.135 och 163) 

 

5.2 Barnperspektiv enligt barnmisshandelskommittén 

Barnmisshandelskommittén beskrev tre olika former av barnperspektiv, det vuxna 

barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets eget perspektiv (SOU 2001:72 s.93 

f.). Vuxna kan aldrig riktigt se verkligheten utifrån ett barns perspektiv, utan kan bara ha ett 

vuxet barnperspektiv – präglat av egna barndomserfarenheter, kunskaper samt det kulturella 

sammanhanget. I varje samhälle finns ett kollektivt barnperspektiv, grundat på samlade 

kunskaper och värderingar, kultur och synsätt på barns och ungas rättigheter och behov. Varje 

enskilt barn har sitt eget perspektiv på sig självt och sin situation, beroende på vad det ser, 

upplever och känner i den sociala miljö där det befinner sig.  

Ett grundläggande element i samtliga dessa barnperspektiv måste vara respekten för 

barnets fulla människovärde och integritet (SOU 2001:72 s.93 f.).  

Barnkommittén menade att barnperspektivet betyder att se olika beslutsalternativ ur 

barnets synvinkel, d.v.s. att se med barns ögon (SOU 1997:116 s. 137 f.). Det handlar om att 

försöka ta reda på hur barn uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. 

Det räcker alltså inte med att göra någonting som man som vuxen anser vara till barnets bästa.  

Ett barnperspektiv innebär således att man sätter sig in i och försöker förstå barns eller 

ungdomars situation. Just förståelsen är central och en förutsättning för att kunna vidta 

åtgärder för barnets bästa. Därmed inte sagt att förståelsen alltid behöver betyda ett 

accepterande. Att byta perspektiv, att se världen med andras ögon, förutsätter dock förmåga 

att sätta gränser för sin inlevelse, så att man inte helt anammar barnets eller tonåringens värld. 

Det är ytterst den vuxna som måste fatta beslut och ta ansvar för detta utifrån sina kunskaper 

och erfarenheter (SOU 1997:116 s.137 f.).  

Att ha barnperspektiv innebär att man ser barnet som ”expert” på sin egen situation. Ingen 

vet bättre hur det är att vara fem år än en femåring. Detta betyder att det inte bara finns ett 
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barnperspektiv. En femårings värld är inte densamma som en sextonårings. Ett barnperspektiv 

skiljer sig alltså från ett ungdomsperspektiv.  

Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattande position innebär också att man noga analyserar 

vilka följder ett beslut kan få för ett enskilt barn (SOU 1997:116 s.137 f.).  

Barnperspektivet kan ibland stå i motsatsförhållande till ett vuxenperspektiv. Barn kan 

dock inte ses som isolerade från sina föräldrar och omvänt. Vid en intressekonflikt mellan 

barnet och vuxna måste barnet intresse ha företräde (Prop. 1996/97:124 s.100). 
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6 TEORI                           

6.1 Anknytningsteori 

6.1.1 Barnets grundläggande behov av anknytning 

 

”Anknytning” är en svensk översättning av det engelska begreppet ”attachment”. Den 

engelske barnpsykiatern Bowlby John, 1969–1980 beskriver anknytningens betydelse 

för människans utveckling, och hur separationer, vanvård och försummelse tidigt i livet kan få 

konsekvenser för den fortsatta utvecklingen.  

Människan föds med en biologiskt grundad programmering för att under sitt första 

levnadsår knyta an till en eller två vårdare. Små barn kan inte låta bli att knyta an till de vuxna 

som kontinuerligt finns i närheten. Liksom hos djuren sker detta automatiskt och ”instinktivt”. 

Kvaliteten på anknytningen beror på hur lyhört och samstämt det känslomässiga samspelet är 

mellan barn och vårdaren.  

När ett barn knutit an till en vårdare behöver barnet tillgång till den personen för att söka 

tröst eller skydd när det upplever att fara hotar.  Barnet reagerar med stark oro om det 

separeras från sin huvudsakliga vårdare (Bowlby, 1969–1980). Ju yngre barnet är, desto större 

är kravet på kontinuitet, eftersom barnets minneskapacitet ännu är outvecklat. Detta gör att det 

lilla barnet kan reagera kraftigt även på kortvariga separationer eftersom det inte kan hålla 

minnesbilden av föräldern levande under en längre tid. 

 

Trygg anknytning beskriver förälderns förmåga att utgöra en ”hamn”, ”a haven 

of safety”, för barnet. Existensen av en trygg bas ger barnet den frihet från ängslan som det 

behöver för att hänge sig åt sin nyfikenhet och sitt behov av att utforska världen. Först när den 

upplevda tryggheten minskar, genom yttre hot eller på grund av sjukdom, träder 

anknytningsbehovet åter i förgrunden. Om, å andra sidan, relationen till föräldern 

präglas av osäkerhet om dennes tillgänglighet, påverkas förmågan att undersöka världen 

negativt, eftersom barnet inte kan lita på att föräldern finns där när barnet behöver det. 

Modern får ofta ett försprång i och med att hon burit fram barnet, är den som ammar och 

oftast också är den som matar barnet. Mamma och barn delar tidigt många erfarenheter och 

mamman blir därför som regel den som barnet först knyter an till. Pappa och barn kan också 
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tidigt skaffa sig gemensamma upplevelser och erfarenheter genom lek, samvaro och dagliga 

aktiviteter.  

Bowlby antog ursprungligen att anknytningen till den huvudsaklige vårdaren, oftast 

mamman, fungerade som mall eller prototyp för utvecklingen av senare anknytningar. Detta 

har inte kunnat beläggas. I stället visar forskningen (Stern, 1991) att spädbarn utvecklar 

relationsspecifika anknytningar till respektive förälder, beroende bland annat på hur lyhört 

och förutsägbart samspelet med respektive förälder varit. 

 

I takt med att barnet blir äldre utvecklas också dess förmåga att tänka och minnas 

(kognition). Med hjälp av sin kognitiva förmåga kan barnet börja skapa föreställningar eller 

inre arbetsmodeller om sig själv och sina relationer till andra människor (Bowlby, 1969–

1980). Dessa får betydelse för hur barnet samspelar med de aktuella vårdarna, men också för 

barnets förmåga att senare knyta varaktiga känslomässiga relationer till andra. De inre 

arbetsmodellerna, stöttade av barnets förbättrade minneskapacitet, gör att barnet successivt 

blir mindre sårbart för kortvariga separationer från de primära vårdnadshavarna (Bowlby, 

1969–1980). 

 

 

6.1.2 Kontakten mellan barn och förälder 
 

För det lilla barnet dominerar behovet av vuxenkontakt över behovet av kamrater. Intresset 

för kamrater är dock stort, även om de inte kan ersätta behovet av de vuxna.  

En förutsättning för att en anknytningsrelation alls ska kunna etableras är att barnet har 

regelbunden, frekvent kontakt med en eller flera vårdare, dvs. att det finns en eller ett litet 

antal vårdare, som svarar för barnets omsorg och skydd. Även när barnet etablerar relationer 

till flera personer är inte alla relationer lika ”viktiga”. Barn tycks inordna relationerna i en 

anknytningshierarki, där någon av vårdarpersonerna är den primära vad gäller att fungera som 

”trygg bas” åtminstone under det andra levnadsåret. En faktor av betydelse för vem barnet på 

detta sätt ”väljer” som den viktigaste relationen är sannolikt hur stor del av omsorgen och 

kontakterna den personen står för, men även andra faktorer, som har med relationens kvalitet 

att göra, tycks ha betydelse. 

Ju äldre barnet blir, desto viktigare blir kamraterna. Under hela förskoleperioden och långt 

upp i skolåldern är det dock de vuxna som står för den trygga basen, även om barnet alltmer 
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sällan behöver söka trygghet (Bowlby, 1969–1980). Alla barnets relationer stärks av ett 

regelbundet umgänge. Gemensamma erfarenheter och upplevelser gör att man har lättare att 

förstå varandra och kan leva sig in i varandras världar. Detta gäller i hög grad för syskon. Att 

ha nära vänner ”bästisar” utgör en stor trygghet för barn i förskole- och skolåldern. Barn som 

kommer utanför kamratkretsen är ofta olyckliga och känner sig ensamma. 

Barnets psykologiska uppväxtmiljö har sin rot i den tidiga anknytningen till föräldrarna 

och utvecklas sedan genom de nya kontakter som tillkommer. En hög grad av stabilitet i 

denna miljö ger barnet större utrymme för undersökande och lärande.  

 

6.1.3 Förälderns egen utvecklingshistoria 

 

Nyligen genomförda studier av hur anknytningen ”förmedlas” från en generation till nästa 

visar att både förälderns lyhördhet och barnets anknytning hör ihop med förälderns mentala 

bild av anknytning. Hur föräldern förstår sin egen anknytningshistoria är därför av central 

betydelse. Föräldrar med egna svåra erfarenheter av exempelvis separationer, riskerar att föra 

dessa vidare genom sitt sätt att samspela med det egna barnet. För att bryta den onda cirkeln 

av ”psykologiskt arv” tycks det vara av stor betydelse att föräldern får möjlighet att reflektera 

över sina egna erfarenheter, (Bowlby, 1969–1980). Den underliggande tanken med att hjälpa 

föräldern att berätta om och så småningom frigöra sig från sina ”barnkammarspöken” är att 

underlätta för föräldern att se sitt barn som någon med egen vilja och som någon som är 

beroende av, men inte en del av föräldern (Bowlby, 1969–1980). 

 

6.2 Kristeori 

Kris definieras (Cullberg, 2005) som en livssituation där tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionssätt inte räcker för att man skall klara den aktuella situationen. Man förstår inte vad 

som händer eller meningen med det och man blir osäker på vem man egentligen är. När man 

har bearbetat och tagit sig igenom krisen innebär det att man återgår till ett normalt 

fungerande eller till ett fungerande på högre nivå än tidigare. Det vill säga, man har uppnått 

en högre grad av mognad. En vanlig krisreaktion skall inte betraktas som en psykisk sjukdom. 

Om man har haft en bra uppväxt och om man lever under goda förhållanden, klarar man 

lättare av kriserna. Man brukar skilja mellan utvecklingskriser och traumatiska kriser 
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(Cullberg, 2005). En kris kan också anta en onormal och mera patologisk form och kräver då 

psykiatrisk behandling. En krisreaktion kan vara överdeterminerad. Med det menas att den 

aktuella krisen påverkas av en tidigare kris som den drabbade ej har bearbetat. Diagnosen 

krisreaktion används när det gäller akuta kriser. Vid långvariga psykiska stressreaktioner 

brukar man sätta diagnosen reaktiv psykisk insufficiens (Cullberg, 2005).  

 

6.2.1 Utvecklingskriser 

Utvecklingskriser är sådana kriser som orsakas av normala livsförändringar. Förändringar 

som innebär att individen upplever sin identitet som hotad. Barns och ungdomars utveckling 

anses ha sina typiska kriser, som kan innebära stagnation eller utveckling. Det finns några 

teman som ofta förekommer i dessa kriser. Exempel på sådana är tillit-misstro, närhet -

separation, självständighet- beroende, identitetsutveckling, etc. utvecklingen stannar inte av 

när individen blir vuxen, utan fortsätter och medför nya kriser. Exempel på sådana 

förändringar är att flytta hemifrån, få barn, bli medelålders eller att bli pensionär (Cullberg, 

2006).  

6.2.2 Traumatiska kriser 

 Trauma är grekiska och betyder slag eller skada. En sådan kris hamnar man i om man 

drabbas av en allvarlig yttre händelse. Den upplevs som ett hot om framtida förlust. Exempel 

på sådana situationer är att man kan drabbas av en livshotande sjukdom eller en sjukdom som 

innebär att man förlorar en kroppsdel eller en kroppslig funktion. Det kan även vara att man 

förlorar en nära anhörig eller blir arbetslös. En traumatisk kris kan även orsakas av att 

individens självkänsla kränks, exempelvis att man får skämmas inför sin omgivning. 

Traumatiska kriser kan också utlösas av olyckshändelser, naturkatastrofer och krig (Cullberg, 

2006).  

6.2.3 Krisens olika faser 

1. Chockfasen är den första och akuta fasen, då allt upplevs som kaotiskt. Man förstår 

inte vad som hänt och man försöker hålla verkligheten ifrån sig. Man kan verka helt 

oberörd eller agera ut häftigt. Chockfasen går oftast över efter några timmar (Cullberg, 

2006). 
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2. Därefter kommer reaktionsfasen som också räknas som en akut fas. Reaktionsfasen 

kommer när man inte längre lyckas hålla verkligheten från sig utan blir tvungen att 

inse att det som hänt faktiskt har hänt. För att den drabbade skall stå ut med att leva 

vidare, aktiveras de omedvetna psykiska försvarsmekanismerna. Det kan vara 

förnekande, regression, projektion, isolering eller undertyckande av känslor. Under 

reaktionsfasen är det vanligt att man känner övergivenhet, sorg, ilska, skuld, 

självförakt mm. Man kan också få psykosomatiska symtom på grund av att det 

utsöndras mera stresshormoner. Man kan få svårt att sova, dålig aptit och bli 

nedstämd. Man kan även få hallucinationer. Reaktionsfasen varar ofta i 4-6 veckor 

(Cullberg, 2006). 

 

3. Därefter kommer bearbetningsfasen. Den varar under ytterligare cirka ett halvår eller 

mera. Under bearbetningsfasen reagerar man mindre och i stället börjar man bearbeta 

det inträffade och så småningom kan man acceptera det som hänt och gå vidare med 

livet (Cullberg, 2006). 

 

4. Ibland kommer en nyorienteringsfas efter bearbetningsfasen. Det är när sorgen och 

smärtan är borta eller under kontroll. Man har bearbetat det inträffade och man börjar 

göra upp nya planer för framtiden. Kanske innebär krisen att man kommer till en 

högre grad av mognad och kan leva ett rikare liv än före krisen. Efter en allvarlig 

livshotande sjukdom är det vanligt att man har hittat nya dimensioner och möjligheter 

i livet som hjälper en att få ett bättre liv. En allvarlig hjärtinfarkt kan bli en kris som 

leder till att man blir medveten om livets ändlighet och värde och att man därför gör 

sådana förändringar i livet som ger högre livskvalitet (Cullberg, 2006). 

Under inflytande av krisens akuta skeden är den drabbade personens förmåga att hantera 

sig själv och sin verklighet, kraftigt försämrad. I de flesta fall kan den drabbade lämna den 

akuta krisen bakom sig inom några månader och man kan börja fungera mera adekvat igen. 

Ibland försöker man omedvetet ta en genväg ur den akuta krisen och man organiserar sin 

situation på ett dysfunktionellt sätt, för att stå ut med det inträffade. Om denna 

krisorganisation blir bestående under en längre tid, kan ett dysfunktionellt sätt att hantera sig 

själv och verkligheten, cementeras och rättas till enbart genom terapi. Vidare kan andra 

låsningar i krisförloppet uppstå. Man kan fastna i reaktionsfasen och bli kvar i en situation 

som präglas av primitiva känslor och djupa konflikter. En sådan låsning uppstår lättare hos 
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personer som har haft mindre gynnsamma villkor för sin mognad och utveckling, tidigt i livet 

(Cullberg, 2006). 

 

6.3  Metoder för att hjälpa människor till förändring och utveckling 

Medling är enligt vår mening inte psykoterapi, men vi kan använda kunskaper om 

psykoterapeutisk teori och praktik i medlingsarbetet. Avsnittet ovan är ett exempel på en teori 

som bygger på den psykodynamiska utvecklingsteorin. Från samma tradition kan vi hämta 

kunskaper om barns behov och utveckling samt om hur vuxna fungerar. 

En annan psykoterapeutisk metod som är användbar i medlingsarbete är den som bygger 

på den systemiska traditionen (Andersen, 1996). 

Exempel på sådana metoder är den narrativa metoden. I traditionell systemteori anser man 

att ett problem skapas av mekanismer i ett system av människor. I den systemiska traditionen 

lyfter man i stället fram möjligheten att skapa ett system runt ett problem, ett så kallat 

”problemformade system” som skapar mening och idéer om vad som bör göras för att 

upplösa problemet.  

För att kunna bidra till att lösa ett aktuellt problem måste man arbeta och tänka på ett annat 

sätt tillsammans med systemet som skapats runt problemet. Man måste ta in hela systemet, få 

information från hela sammansättningen av personer, som är berörda och/eller involverade. I 

samtalet uppstår situationer, som kan skapa meningar om åtgärder. Medlaren ingår i systemet 

och är alltså inte någon ”yttre” kraft som skall förändra något i systemet.  

I den systemiska traditionen anser man att det finns många giltiga sanningar om hur 

verkligheten och medmänniskorna är beskaffade. Det finns många världar, var och en giltig 

på sitt eget sätt. Ingen av dem existerar oberoende av observatören utan skapas när 

observatören beskriver sin bild av verkligheten.  

Detta ger implikationer för hur medlaren skall förhålla sig till samtalet med klienterna och 

till klienternas verklighetsuppfattning. 

Att ”skapa” fakta, att söka fakta, och att hitta olika beskrivningar av ett problem 

tillsammans ger den största möjligheten till problemförståelse. Problem formas i språket och i 

ett systems samspel med andra (Andersson, 2002). 
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Vi har bara mer eller mindre användbara beskrivningar. Eftersom ingen objektiv kunskap, 

enligt detta synsätt, är möjlig och fakta är snarare ”gjord” än funnen är det viktigt med 

användbarheten. Verkligheten kan aldrig återspeglas på ett objektivt sant sätt i språket. I 

stället får människor ha sina egna bilder av verkligheten utan att man behöver bråka om 

vilken som är den sanna. Man kan hjälpa människor att närma sig varandra i sina 

beskrivningar av verkligheten och därmed också tona ned motsättningarna. 
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7 RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat. Resultatet presenteras efter respektive 

frågeställning. 

7.1 Domarnas motiv till att förordna medlare 

Alla domare skiljer mellan verkställighetsmål och vårdnadsmål. Beträffande 

verkställighetsmålen säger alla domare att medling skall komma in tidigt och att man alltid 

förordnar om medling för att få en frivillig fullgörelse. Man vill slippa tvångsåtgärder. 

Domare C förordnar om medling också för att få information om huruvida det förekommer 

hinder för verkställighet. 

Domare A tar även upp att det finns andra situationer när man bedömer att det inte skulle 

vara till barnets fördel att en förälder får inflytande över barnet. I så fall anser han att det skall 

göras en vårdnadsutredning. Då avstår domaren från att förordna om medling.  ”Om en 

förälder på goda grunder misstänks för misshandel eller övergrepp kan det aldrig komma på tal och 

det inte blir bra för barnet även om det blir en överenskommelse. Det kommer att gå till 

vårdnadsutredning i så fall”, (domare A). Vidare kan det vara fel att förordna om medling om 

domaren i ett tidigt skede ser att en förälder inte har förutsättningar att ta hand om barnet.  

Domare B är också tydlig med att man bör vänta med medling om det finns uppgifter om 

våld. Dessa uppgifter bör först utredas, av polis, m fl. Men domare B lämnar en öppning för 

att bedömningen kan ändras när som helst under processen, beroende på vilken information 

som kommer upp. ”det förändras ju hela tiden under målets handläggning när man ska sätta in 

medling och när det är lämpligt med medling”, (domare B). 

Domare C utrycker sig i termer av att parterna står alltför långt ifrån varandra, vilket också 

torde inkludera de situationer där det förekommer våld mellan föräldrarna.  

Domare D anser att det är olämpligt att förordna om medling om det förekommer uppgifter 

om våld och om dessa inte utretts färdigt av polis. Domare D skiljer mellan vårdnads- och 

umgängesfrågan och menar att man i vissa fall kan hjälpa till med medling för att en förälder 

inte skall förlora kontakten med sitt barn under tiden en rättslig process om våld förekommer. 

Däremot anser han att det är olämpligt att medla i vårdnadsfrågan när det förekommer våld.  

Domarna tänker således mycket på när de inte skall förordna om medling. 
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Det som ligger till grund för beslut om att utse medlare är lite olika för de olika domarna. 

Domare A förordnar om medling när det är en svår konflikt som varken socialtjänst eller 

domare har kunnat hjälpa parterna med ”Medling i vårdnadsmål är yttersta utvägen om ingenting 

annat funkar”,(domare A).  

Domare B anser också att man som regel skall försöka med samarbetssamtal först. Om det 

finns en konflikt och kommunikationsproblem men inte förekommer våld och om någon av 

parterna inte är helt emot medling, ” i förarbetarna tycker man att det är rätt att gå via 

medling fast en av föräldrarna säger nej men det blir svårt om båda säger nej”, och om det 

geografiska avståndet inte är för långt, så kan man förordna om medling. ”Medling i ett 

ganska tidigt skede går det bra som jag ser det om man inte är direkt hänvisad till 

olämplighet med hänvisning till våld och övriga situationer”, (domare B).  

Domare C beslutar om medling när det finns en konflikt mellan föräldrarna som inte 

advokater, socialtjänst eller domaren lyckats hjälpa parterna med. I synnerhet om en förälder 

är samarbetsvillig men inte den andre. ”Jag är mest benägen att förordna om medlare när jag 

vet att parterna är ganska nära varandra. Och jag känner att ombuden inte riktigt förmår att 

hjälpa klienten sista biten”, (domare C). 

Domare D beslutar om medling när det finns en konflikt mellan föräldrarna men konflikten 

har mjuknat något så det verkar finns förutsättningar att lösa konflikten. ”Med medling blir 

det kanske mera avslappnat och det blir lättare att komma dem på livet. De kan prata utan att 

det kommer de till last”(domare D).  

 

7.2  Domarnas förväntningar på resultatet av medlingsinsatserna 

Domarna ser lite olika på frågan om vilket resultat de förväntar sig av medling. Samtliga 

domare är eniga om att medling i verkställighetsmål syftar till att domen skall följas och en av 

domarna anser att det också är ett gott resultat om frågan om hinder för verkställighet blir 

belyst.  

Beträffande vårdnadsmålen vill Domare A att två bra föräldrar som har en konflikt, skall 

komma överens så att barnet inte i fortsättningen tar skada av föräldrarnas konflikt. Domarens 

uppfattning är att det ofta blir ett sådant resultat, ”ofta bra resultat”. ”Det är också klart att 

de fall vi lämnar till medling är svåra från början”. ”Medling är ett bra komplement till de 
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andra verktygen vi har. Vårdnadsmål är tyvärr ett mål där det egentligen inte finns vinnare 

utan bara förlorare”, (domare A).  

Domare B förväntar sig en överenskommelse eller att ärendet kan slussas vidare till någon 

annan instans, där föräldrarna kan få hjälp. Även domare B anser att resultatet av medling är 

gott. Det betyder i praktiken att föräldrarna har gjort en överenskommelse som är bra för 

barnet. Det kan även betyda att föräldrarna har fått hjälp att komma vidare till någon annan 

som kan hjälpa dem med problemen, eller att föräldrarna har fått hjälp med att utveckla sin 

kommunikation.  

Domare C vill att föräldrarna gör en överenskommelse och har erfarenheten att det relativt 

ofta blir ett bra resultat. Domaren uttrycker en viss reservation utifrån kritik som denne hört 

från olika håll, om att lösningar som är resultat av medling inte skulle vara så hållbara. ”den 

kritik jag har hört mot medling som institut från socialtjänsten och gamla advokatkollegor det 

är att medlarna når ofta kortsiktiga lösningar”. ”Jag vet inte om rätten hade dömt istället vad 

man hade kommit till för resultat då. Nu har man i alla fall en överenskommelse mellan 

parterna och det brukar ge bättre resultat än att någon annan säger hur det ska vara”, 

(domare C).  

Domare D anser att ett lyckat resultat inte kräver att föräldrarna kommer överens utan, det 

kan lika gärna handla om att man som medlare har lagt en grund för framtida positiv 

utveckling. Kanske kan advokater eller domare arbeta vidare med medlarnas arbete som 

grund. Domare D har övervägande positiva erfarenheter av medlarnas arbete. ”Jag har aldrig 

varit med om att det har blivit sämre efter en medling”, (domare D). 

 

7.3  Domarnas syn på medlingsuppdragets genomförande 

Det är stora olikheter mellan domarnas syn på hur medlarna skall arbeta och vilken utbildning 

eller bakgrund medlaren skall ha. Domare A, B och D anser sig inte ha någon egentlig 

kunskap om hur man bör arbeta som medlare.  

Domare A löser detta problem genom att använda sig av de medlare som visat bra resultat 

tidigare. Det betyder att han väljer medlare som tidigare har lyckats hjälpa föräldrar att göra 

överenskommelser ”det handlar om man har förtroende för medlaren helt enkelt”, (domare A).  För 

övrigt anser domare A att både medlare och klient är friare. Friare i att lägga upp arbetet på ett 
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sätt som känns bra och friare att avsluta om man önskar det. Man kan träffas för samtal under 

mindre formella former. Man kan till exempel träffas utanför kontorstid, i klientens hemmiljö 

eller i någon annan miljö.  

Domare B anser att en medlingsinsats skall vara kraftig och koncentrerad. Tempot bör vara 

högre än vid andra insatser i vårdnadsmålen. Vidare förväntar sig domare B att man som 

medlare arbetar med föräldrarnas kommunikation, till exempel genom hemläxor. ”Det är 

nästan standard att föräldrarna inte kan kommunicera”. Han anser att medling kan vara 

framgångsrik även om det inte har lett till en överenskommelse. ”Jag menar det är inte helt fel 

om man löser en del av frågorna. Det behöver inte vara svart/vitt utan kan man förbättra 

kommunikationen är det ett resultat det också”, (domare B). 

Domare C uppfattar att man som medlare lirkar och förmanar, förhandlar och beskriver 

risker. Domare C anser att medlaren har större möjligheter att skruva upp och röra om i 

kommunikationen, än vad juristerna har och att man på det sättet kan få resultat. Kort sagt 

menar domare C att man som medlare kan vara lite mera rättfram och rak som medlare. 

Vidare anser domare C att det kan vara bra om medlaren träffar barnet för då kan man 

återkoppla till föräldrarna. ”Medlaren kommer in som utomstående. Medlaren har sitt 

uppdrag och bara det och är inte med i den fortsatta processen. Medlaren har alla 

möjligheter att förhandla, förmana, beskriva riskerna med det ena eller andra agerandet. Och 

genom att både lirka och förhandla nå en överenskommelse”, (domare C).  

Beträffande medlarens kompetens säger domare C att det skall vara någon som har goda 

kunskaper om rättsprocessen, men som också har goda kunskaper om barn och barns 

utveckling. Domare C anser att det kan vara socionomer, socialarbetare eller pensionerade 

advokater eller pensionerade domare. Det skall vara personer som känner till processen i både 

verkställighetsmål och vårdnadsmål och har kunskaper om barn och barns utveckling och 

liksom är duktig inom det området.   

Domare D anser att medlaren har friare arbetsvillkor vilket gör att klienten kan bli mera 

avslappnad och att man kan komma klienten närmare in på livet. Medlaren har friare 

arbetsvillkor jämfört med både domstolen och socialtjänstens familjerättsenheter, vad gäller 

tid, plats, upplägg, mm. I medling så vet också klienten att det han säger inte förs vidare. 

Klienterna kan prata och prata av sig och så kan de komma överens. 
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7.4  Domarnas syn på ombudens roll 

Domarna ser lite olika på frågan om advokaternas roll i medling. Domare A anser att 

advokaterna bör verka för en bra lösning för barn och föräldrar, men allt för ofta är det 

tvärtom. Det händer att advokater till och med motverkar möjligheterna att hitta lösningar.  

”De går nästan in och saboterar”, (domare A). Därför bör advokaterna hållas utanför 

medlingen om inte någon av parterna uttryckligen begär att advokaten skall vara med.  

Domare B anser att advokaterna är låsta av sin roll att föra fram huvudmannens vilja. 

Därför är det kanske inte så bra att ha advokaten med i medlingsarbetet. Däremot kan man ta 

med advokaten i slutskedet för att sy ihop en lösning. ”… men om medlingsuppdraget börjar 

närma sig en lösning då kan jag se att det är bra att ombuden är med, för de kommer att 

ändra igen i sluttampen om man vill ha en dom enligt överenskommelsen”, (domare B). 

Domare C tycker att advokaterna skall hålla sig i bakgrunden under tiden medling pågår. 

”Har man föreslagit klienten att gå in i medling då ska man ta ett kliv tillbaka. Då är det 

medlarna som jobbar. Då ska man inte vara med som advokat”, (domare C).   

Domare D har positiva erfarenheter av advokater, att de har kunnat bidra till att parterna 

kommer överens, men domaren har också erfarenheten att det ofta inte hjälper att advokaten 

är duktig. ”Det värsta, tycker jag, är när ombuden har varit med så länge att de också blivit 

färgade men ofta har parterna duktiga ombud, förståndiga och erfarna som hjälper till på ett 

bra sätt”, (domare D). 

 

7.5  Domarnas definition av barnets bästa och deras uppfattning om hur 

man kontrollerar att lösningen blir till barnets bästa? 

Domarna har olika kunskaper om vad som är barnets bästa och de ser olika på hur de kan 

tillförsäkra att en överenskommelse mellan föräldrarna som ett resultat av medling, är i 

överensstämmelse med barnets bästa. Samtliga domare har svårt att tydligt definiera vad som 

är barnets bästa. Domare A, B och C utgår ifrån att medlarna har kunskaper så att de kan 

försäkra sig att en lösning är till barnets bästa och domarna litar på medlarnas bedömning.  

Domare A försöker undvika de överenskommelser som skulle vara till skada för barnet, 

genom att inte förordna om medling när det handlar om förälder eller föräldrar som 



46 
 

uppenbarligen inte klarar att tillgodose sina barns behov. Som grund för sin bedömning på 

den punkten, använder domaren sin erfarenhet från muntliga förberedande förhandlingen, 

information i snabbyttranden från socialtjänsten eller uppgifter från parterna. Om det finns 

osäkerhet beträffande förälders lämplighet, kan det vara en möjlighet att vänta med att 

förordna om medling, tills man har en vårdnadsutredning som kan bekräfta eller falcifiera 

hypotesen om att någon av föräldrarna är olämplig som till exempel boförälder eller 

umgängesförälder.  

Domare B anser att man i domstolen försöker utgå ifrån de senaste rönen och domstolens 

praxis och tumregler. Det kan till exempel vara att man inte gärna delar på syskon, eller att 

man inte har växelvis boende för barn som ammas, men det finns ingen instruktion för vad 

som är barnets bästa. ”Det är som jag sa inledningsvis finns det ingen instruktion om det. De 

kriterier som görs för att man utgår ifrån senaste rönen så långt det går, domstolens egen 

erfarenhet och tumregler… ”, (domare B). 

Domare C uppfattar att domarna har en gemensam grundsyn beträffande vad som är 

förenligt med barnets bästa. Denna grundsyn handlar om att det bästa för barnet är om 

föräldrarna kommer överens. Domare C är mera benägen att lita på medlarens bedömning om 

denne är känd för domaren. Å andra sidan menar domare C, så kan föräldrar som gjort en 

överenskommelse alltid dra tillbaka ärendet från tingsrätten och fullfölja en 

överenskommelse, oavsett vad domaren tycker. ”Det finns någon slags grundsyn hos domare 

som innebär att om föräldrarna är överens det måste alltid vara det bästa för barnet”. ”Det 

är bättre att de är överens, det kanske är fel men det är så jag har resonerat”, (domare C).  

Domare D anser att man som domare måste göra en egen bedömning. ”Den bedömningen 

ska man göra. Man är skyldig att göra det”,(domare D).  Domare D har utgångspunkten att 

föräldrarna är de som har bäst kunskap om sitt barns behov, men ser att ibland har inte 

föräldrarna förmågan att bedöma sitt barns bästa.  
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8 ANALYS 

Man kan säga att intervjuerna har gett svar på frågorna, men att på vissa frågor är domarna 

själva osäkra på vad som gäller. Så är fallet i fråga om hur domarna tycker att medlaren skall 

arbeta, hur domarna definierar barns bästa samt i viss mån när domarna förordnar om 

medling. I andra frågor tycker domarna olika eller delvis olika. Det gäller frågan om vilket 

resultat domarna förväntar sig av medling, frågan om hur domarna ser på ombudens roll samt 

i viss mån frågan om när domarna förordnar om medling. Inte på någon fråga är domarna helt 

överens om vad som gäller.  

   Varje forskningsfråga skapar ett eget tema kring vilka redovisningen och analysen 

struktureras. Nedan lyfts fyra av dessa teman fram under var sin underrubrik. Dessa är När 

förordnas medlare? Vilket resultat förväntar sig domarna av medlingen? Hur tycker domarna 

att medlaren skall arbeta? samt Hur definierar domarna barnets bästa och hur kontrollerar 

domarna att lösningen blir till barnets bästa? Ovan redovisade teman analyseras utifrån 

tidigare forskning och teorier. 

Vidare föder resultatet av vår intervjuundersökning nya frågor som har relevans för barnets 

bästa och barnets rätt i anslutning till familjerätt. Vid en genomgång av resultatredovisningen 

är det ett antal begrepp som återkommer och som vi kan se är centrala. Några av begreppen 

relaterar till ett gott föräldraskap och barnets behov. Det är ”konflikt”,” samförstånd”,” 

lämpliga föräldrar” och ”barnets bästa”. Andra begrepp relaterar till handläggningen på 

domstolen och medling. Det är ”de svåraste fallen”, ”sista-hands-lösning”, ”kraftfullt”, 

”koncentrerat” och ”medling”. 

 

8.1 När förordnar domarna om medling? 

Verkställighetsmålen tycks vara oproblematiska i fråga om när man skall besluta om medling. 

Alla domare anser att medling skall användas i verkställighetsmål för att undvika 

tvångsåtgärder. Likaså är domarna eniga om vilket resultat man skall förvänta sig. 

Däremot i vårdnadsmålen har domarna mera olika bevekelsegrunder. Barnens behov av 

skydd är centralt. Det kan handla om skydd mot våld eller skydd mot bristande omsorg. 

Beträffande vårdnadsmålen så ger samtliga domare uttryck för att de undviker medling om det 
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finns uppgifter om våld mellan parterna. Däremot är det olika så tillvida att någon domare 

förordnar om medling när det har infunnit sig ett visst samarbetsklimat. Andra domare 

förordnar om medling när allt annat har misslyckats och konflikten mellan föräldrarna är 

väldigt stark. Om vi utgår ifrån kristeori, skulle det vara fel att vänta med att förordna om 

medling. Om låsningarna och konflikterna mellan föräldrarna, beror på att någon av dem eller 

båda, har hamnat i en psykisk kris, så skulle detta egentligen motivera att man beslutade om 

medling i ett mycket tidigare skede så att föräldrarna kan få hjälp med att bearbeta krisen och 

komma vidare. Likaså är det fel att vänta med att förordna om medling, om man utgår ifrån 

anknytningsteori. Om konflikten mellan föräldrarna har fört med sig ett avbrott i kontakten 

mellan barnet och den ene föräldern, innebär detta att anknytningen mellan förälder och barn 

skadas mer än nödvändigt. För att förhindra detta skulle domstolen kunna förordna om 

medling som ett sätt att försöka lösa upp konflikten. Någon domare beslutar om medling när 

en förälder visar samarbetsvilja men inte den andra. Det betyder att domaren har gjort sig en 

bild av vilken av föräldrarna som är den som obstruerar.  

Det är även intressant att en av domarna gör en bedömning beträffande föräldrarnas 

lämplighet innan beslut om att förordna medlare, för att försäkra sig om att medlingen inte 

leder fram till en lösning som skulle vara dålig för barnet. Samtidigt är det flera av domarna 

som säger att de inte själva har kunskaper om vad som är barnens bästa och att de litar på 

medlaren. Andra domare anser att de har svårt att styra och undvika den typen av lösningar, 

eftersom föräldrarna när som helst kan dra tillbaka ärendet från rätten utan att domaren kan 

göra något åt det i alla fall.  

Lagstiftningen och förarbetena ger inte så mycket vägledning beträffande när tingsrätten 

skall förordna om medling men det framgår att medlare bör utses när samarbetssamtal har 

förekommit men inte lett till en överenskommelse. Det sägs också att domstolen kan förordna 

om medling även om parterna motsätter sig medling samt att det kan antas att de fall där 

medling förekommer är ovanligt svåra. Det är rimligt att tänka sig att ärenden där medlare 

utses är svårare, om samarbetssamtal har prövats men inte lett till en överenskommelse.  

Domarnas bedömning beträffande motiv för att bestämma om medling, rör sig också på 

skalan lätt – svårt. Domare A, B och C följer principen att besluta om medling i de svårare 

fallen, som ingen annan lyckats hjälpa dem att lösa. Domare D avviker lite eftersom han 

beslutar om medling í de fall där konflikten mjuknat lite. Samtliga domare är överens om att 

inte förordna om medling när det förekommer våld. Dessutom anser domare A att det finns 
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anledning att vara uppmärksam på andra situationer där det finns anledning att avstå från 

medling på grund av att det skulle kunna vara till nackdel för barnet att förälder eller 

föräldrar, genom medling, får ett inflytande över barnet. Ovanstående kan jämföras med den 

möjlighet domstolarna har att besluta om särskild medling i olika typer av tvistemål. Enligt 

Rättegångsbalken skall detta göras när skiljaktigheterna mellan parterna är stora och där 

bevisningen kommer att bli tidskrävande. Således är det likartade principer som gäller för 

både medling vid mål om vårdnad, boende och umgänge, som vid andra typer av tvistemål. 

Norman & Öhman, 2011 sätter upp delvis andra kriterier för när det lämpar sig att använda 

medling och när det inte lämpar sig. De säger att medling lämpar sig bäst för situationer som 

kännetecknas av maktbalans och frivillighet, samt för situationer där det förekommer starka 

känslor, där parterna känner varandra, där det är viktigt att bibehålla relationen, där det är 

svårt för parterna att talas vid utan en tredje person, där det behövs snabba beslut, där många 

är drabbade av konflikten och där man vill undvika formella förhandlingar. Vidare anser 

Norman och Öhman att medling inte är lämpligt, när något inträffat som gör parterna för 

upprörda för att tala med varandra eller om det finns anledning att tro att medlingen skall 

användas för att trappa upp konflikten eller skaffa argument till en kommande rättegång. 

Utifrån vår erfarenhet uppfattar vi Norman Öhmans kriterier som mera utvecklade än de som 

finns i lagens förarbeten och som tillämpas av domarna. I grunden finns det ändå likheter och 

domarna följer de riktlinjer som finns angående medling. 

 

8.2 Vilket resultat förväntar sig domarna av medlingen? 

Domarna ser lite olika på frågan om vilket resultat de förväntar sig av medling. Samtliga 

domare är eniga om att medling i verkställighetsmål syftar till att domen skall följas och en av 

domarna anser att det också är ett gott resultat om frågan om hinder för verkställighet blir 

belyst. Beträffande vårdnadsmålen vill någon domare att bra föräldrar som har en konflikt, 

skall komma överens så att barnet inte i fortsättningen tar skada av föräldrarnas konflikt. Flera 

domares uppfattning är att det ofta blir ett sådant resultat. Förbättrad kommunikation och 

grund för en framtida förändring är återkommande teman i domarnas svar. Detta stämmer bra 

med kristeorin som beskriver en process där människor återfår sin rationalitet och 

handlingsförmåga under en process. Medlingen kan hjälpa krisande föräldrar en bit på väg i 

denna process. 
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Norman och Öhman lyfter fram en mera nyanserad bild av hur man kan se på resultatet av 

medling. De bygger sitt resonemang på uppfattningen av att man kan ha olika syften med 

medling. Medling kan vara positionell eller intressebaserad och den kan vara integrativ, 

distributiv eller transformativ. I positionell medling har parterna intagit en position som inte 

nödvändigtvis är baserad på intressen eller intressemotsättningar. Författarna rekommenderar 

att man i stället försöker fokusera på parternas intressen och behov. Om man gör det kan man 

vara i en distributiv medling som syftar till att fördela ”vinsten” mellan parterna i en 

kompromisslösning.  I en integrativ medling hjälps man åt med att hitta och skapa nya värden, 

så att båda parter får sina behov tillgodosedda. I transformativ medling kan målet vara att 

endast komma till ett avslut, utan att parterna egentligen har gjort någon överenskommelse. 

Några av syftena med medlingen är att återställa lugn och förtroende mellan parterna, att 

uppnå lösningar som båda parter kan leva med, men den kan även förändra människors liv 

och ge dem en känsla av effektivitet, tillväxt och kontroll över sina liv. Vid medling i 

familjerättsliga konflikter blir det lite mera komplicerat eftersom där borde det egentligen inte 

handla om parternas behov och intressen utan barnets behov och intressen. Det är således en 

typ av konflikt där lösningen inte bygger på att parterna får sina behov tillgodosedda utan att 

den som är föremålet för konflikten, får sina behov tillgodosedda. 

 

8.3 Hur tycker domarna att en medlare skall arbeta? 

Det bekräftas att det inte finns någon instruktion för domarna beträffande vilken kompetens 

medlaren skall ha eller hur medlaren skall arbeta. Det enda som finns av vägledning i 

lagstiftningen och förarbetena är att medlingsarbetet i verkställighetsmål skall vara klart på 2 

veckor och i vårdnads-, boende- och umgängesmål på 4 veckor samt att domstolen kan lämna 

medlaren anvisningar om hur uppdraget skall fullgöras. Dessutom skall medlaren arbeta aktivt 

och med barnets bästa i fokus. Flera av domarna anser att barnkunskap är viktig, men 

samtidigt säger en domare att pensionerade domare eller advokater skulle kunna fungera som 

medlare. Barnkunskap är ju inte riktigt deras kompetensområde. För övrigt har domarna 

väldigt skiftande erfarenheter av advokater. Någon domare hade erfarenhet av att advokaterna 

ibland till och med kan agera på ett sätt som förstör för barnet. 

Norman och Öhman ger enligt vår mening även i denna fråga en god vägledning. De säger 

att kommunikation krävs för att man skall kunna lösa en konflikt, kommunikation och 



51 
 

relationsbyggande. De säger att människan har med sig hela sin historia av framgångar och 

misslyckanden, värdesystem, mental konstitution, känslor, möjligheter och personlighet. Allt 

detta påverkar människors förutsättningar att lösa konflikter och att kommunicera. Norman 

och Öhman säger att medlaren skall lyssna, fråga, samla information och samtidigt försöka 

hantera relationen och känslor som kommer. Vidare är det viktigt att fokusera både på 

individuella behov och gemensamma behov. Man behöver fastställa problem, mål och medel. 

En medlare måste även kunna förhandla. Förhandling är en process för att utröna och 

tillgodose gemensamma materiella och psykologiska behov och för att skapa och fördela 

mervärden. Det kan också vara en kamp för att tillgodose egna behov på bekostnad av 

motpartens. Vidare pekar Norman och Öhman på att genusperspektivet behöver beaktas. 

Deras uppfattning är att kvinnor inte tar för sig på samma sätt som männen gör i 

medlingssammanhang. Vår erfarenhet är att verkligheten är mera komplex än så. Vi uppfattar 

också att författarnas tes om kvinnors benägenhet att ta för sig i medling och förhandling, 

stämmer i stort, men att det förhåller sig lite annorlunda i familjerätts sammanhang. Vår 

erfarenhet är att kvinnor tar för sig lika mycket eller mera i dessa sammanhang. Kanske kan 

det bero på att föräldraskapet är en så oerhört viktig aspekt för kvinnors identitet, viktigare än 

vad det är för mannens identitet. 

 

8.4 Hur definierar domare barnets bästa och hur kontrollerar domarna att 

lösningen blir till barnets bästa? 

Domarna har olika kunskaper om vad som är barnets bästa och de ser olika på hur de kan 

tillförsäkra att en överenskommelse mellan föräldrarna som ett resultat av medling, är i 

överensstämmelse med barnets bästa. Samtliga domare har också svårt att tydligt definiera 

vad som är barnets bästa. Domare A, B och C utgår ifrån att medlarna har kunskaper så att de 

kan försäkra sig att en lösning är till barnets bästa och domarna litar på medlarnas bedömning. 

Domare D anser att man som domare måste göra en egen bedömning. 

Barns perspektiv, barns behov och barns bästa är begrepp som är svåra att definiera. 

Begreppen är inte entydiga och innebörden av dem varierar beroende på person, situation och 

sammanhang. Tidsaspekten, värderingar i samhället och ny kunskap om barn är också 

faktorer som påverkar synen på vad som är barns bästa. 
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Detta ger både utrymme för tolkningsmöjligheter i varje enskilt beslut och risk för att 

begreppet barnets bästa kan bli till intet förpliktigande. Å andra sidan ger flexibiliteten större 

utrymme för att ta hänsyn till det enskilda barnets och barnets egen åsikt. Trots allt uppfattar 

vi att domarna har en viss kunskap om barns behov och barns bästa. Dessutom väljer de 

medlare som de erfarenhetsmässigt vet har kuskaper om barns behov. Slutligen finns det 

ärenden där domarna väljer att inte förordna om medling, utan i stället beslutar att ärendet 

skall utredas bättre. Detta gäller mål där domarna inte är tillräckligt säkra på föräldrarnas 

förmåga att tillgodose barnets behov. 

Lagstiftningen och förarbetena ger en del vägledning. Enligt dem har barn rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har rätt till respekt för sin person och att inte 

kränkas. Vidare har barn rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Ett 

barnperspektiv skall tillämpas vilket innebär att man skall se olika beslutsalternativ med 

barnets ögon, samt att man noga analyserar vilka följder ett beslut kan få för ett barn. 

Socialstyrelsen har bland annat talat om barns rättigheter i termer av rätt till anknytning med 

viktiga vuxna och därmed rätt till umgänge.  

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt till skydd mot kränkande behandling, rätt till 

fostran och vägledning och rätt till skydd mot godtyckliga ingripanden i privat- och familjeliv. 

Vidare slår konventionen fast att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnet. Den 

vägledning som ges är formulerad i allmänna ordalag och det går inte att läsa ut vad 

riktlinjerna egentligen innebär rent konkret. Detta är också något som domarna har lyft fram i 

intervjuerna. Det blir uppenbart att det domarna säger om att förlita sig på medlarens kunskap 

stämmer. Då blir konsekvensen också att det är viktigt hur medlare rekryteras och förordnas. 

En reflektion kring detta är att en lyckad medling leder till att konflikt ersätts av 

samförstånd, vilket i sin tur leder till ett gott föräldraskap och till att barnets bästa blir 

tillgodosett. De svåraste fallen är de fall som är svårast att lösa, men de är också de fall som 

innehåller mest brister i föräldraskapet. De föräldrar vars konflikter är som mest resistenta 

mot lösningsförsök är de föräldrar som har den omognare personlighetsstrukturen eller de 

som har blivit mest kränkta. Dessa föräldrar är också de som har svårast att tillgodose sina 

barns behov och svårast att sätta barnens behov före sina egna behov eller barnens behov före 

sin känsla av att ha blivit kränkt. Att tänka sig att en sådan allvarlig konflikt skulle vara 

möjlig att lösa genom en sista hands lösning med en koncentrerad kraftfull fyra veckors 

medling kan förefalla optimistiskt. Lagstiftaren har visserligen gett domstolen en möjlighet att 
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förlänga medlingstiden, men förväntningarna från domstolen är ändå att medlingen skulle 

avslutas snabbt. Vår erfarenhet är att det ändå ofta går att hjälpa människor med den svårare 

typen av konflikter, att lösa sina konflikter genom medling. 

Samtidigt har vi ibland undrat om barnets behov blir tillgodosedda i tillräcklig grad, även 

om den familjerättsliga konflikten får en lösning. Det är ju väl känt att personer med en 

omogen personlighetsstruktur har svårt att leva i relationer utan konflikter. I stället har man 

nästan alltid en konflikt på gång, med en släkting, en ny partner eller på arbetsplatsen. 
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9 SLUTDISKUSSION 

Vårt syfte med uppsatsarbetet var att öka kunskapen om domarnas syn på medling och vilka 

förväntningar de har på en medlare. Vidare skulle studien belysa frågan om när man beslutar 

om medling, hur domaren försäkrar sig om att den samförståndslösning som presenteras i 

medlingsrapporten är förenlig med barnets bästa, samt hur domaren definierar barnets bästa i 

rättsprocessen i medlingssammanhang. Intervjuundersökningen och litteraturstudierna har 

hjälpt oss att uppnå detta syfte.  

Våra forskningsfrågor var: 

När förordnas medlare? 

Vilket resultat förväntar sig domarna av medlingen? 

Hur tycker domarna att en medlare skall jobba? 

Hur ser domarna på ombudens roll? 

Hur definierar domare barnets bästa och hur kollar domarna att lösningen blir till 

barnets bästa? 

När det gäller verkställighetsmål förordnades medlare som ett sätt att försöka få till stånd 

en frivillig fullgörelse av domen eller beslutet eller för att få en bedömning beträffande 

eventuella hinder för verkställighet. I vårdnads-, boende- och umgängesmålen förordnades 

medlare oftast i slutskedet av den rättsliga processen, när det mesta var prövat. Den 

övervägande delen av domarna ansåg att medlare skulle förordnas när det var svåra och låsta 

ärenden. En av domarna ansåg att det var bra att förordna om medling när konflikten hade 

börjat tonas ner och parterna var beredda att börja prata med varandra. Vi uppfattar att detta 

stämmer bra med lagstiftarens intentioner och även med det vi funnit i litteratur om medling. 

Däremot kan vi inte se någon anledning att inte förordna om medling i enklare fall. I dessa 

fall borde det vara mera möjligt att hjälpa föräldrar att hitta lösningar som är bra för barnen 

och som bidrar till att konflikten tonas ner och föräldrarnas samarbete kan förbättras. 

Domarna är i stort sett eniga om att inte förordna medlare när det finns misstanke om våld 

mellan föräldrarna eller riktat mot barnet. Syftet är att förhindra att barnet utsätts för våld eller 

att en förälders förtryck mot den andra skall fortgå. Detta är också helt i överensstämmelse 

med vad som sägs i den litteratur om medling som vi tagit del av. Däremot förekommer det 
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att domare förordnar om medling, trots uppgifter eller påståenden om våld mot barnet eller 

mot en förälder, men endast i sådana fall där man bedömt att uppgifterna med stor sannolikhet 

är grundlösa. Det förekommer också att domare väljer att inte förordna om medling innan 

man utrett farhågor om bristande föräldraomsorg som skulle kunna drabba barnet om en 

medling skulle kunna leda till en överenskommelse som utlämnar barnet till en mindre 

lämplig förälder. 

Domarna förväntar sig i första hand att medlingen skall leda till att föräldrarna skall 

komma överens om vårdnad, boende och umgänge, så att processen i domstolen kan avslutas. 

Dessutom förväntar de sig att medlingen skall föra med sig att föräldrarna kan kommunicera 

bättre. Om medlingen inte leder till en överenskommelse, kan domarna ändå tycka att 

medlingen har gett ett bra resultat om föräldrarnas kommunikation har förbättrats, om 

medlingen har lagt en grund för en framtida positiv utveckling eller om medlingen har 

medfört att föräldrarna har fått hjälp att komma till någon annan hjälpande instans i samhället. 

Även denna hållning går i linje med förarbeten och medlingsteori. 

Frågan om hur medlaren skall arbeta är något som domarna inte har fördjupat sig i. Någon 

domare anser att medling skall ske snabbt och intensivt, att medlaren kan vara ganska fri att 

på olika sätt försöka hjälpa föräldrarna, friare än de själva är som domare och friare än vad 

socialtjänsten kan vara när de bedriver samarbetssamtal. När det gäller metodiken är domarna 

benägna att lita på att medlarna vet vad de sysslar med och domarna utgår mycket ifrån sin 

erfarenhet av hur olika medlare har lyckats tidigare. Alla domare nämner att de önskar att 

medlaren har kunskaper om barns behov och barns utveckling, dels för att medlaren skall 

kunna hjälpa föräldrar att se sina barns behov och dels för att medlaren skall kunna bidra till 

lösningar som är förenliga med barnens bästa. Domarna har en del kunskaper om barns behov 

och barns utveckling, men de sätter en hel del tillit till medlarens kunskap, om medlaren är 

känd som en kunnig person, sedan tidigare. I den litteratur vi har tagit del av, framgår att i 

många domstolar är mönstret dels att man har ett fåtal medlare att tillgå och att man beslutar 

om medling endast i ett litet fåtal antal ärenden. Sannolikt betyder det att man reserverar 

medlingsmöjligheten till de svårare fallen, de som verkligen behöver hjälp. Det är en bra 

tanke att de barn som har de jobbigaste situationerna skall få den mera kvalificerade hjälpen, 

samtidigt som vi önskar att det skulle finnas möjlighet för domstolen att förordna om medling 

i betydligt flera fall. Vi uppfattar det som helt avgörande att de personer som ägnar sig åt 

medling i vårdnadsärenden, verkligen har kunskaper om barns utveckling och behov, 

tillräckliga kunskaper i utvecklingspsykologi och diagnostik samt tillräckliga kunskaper i 
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krishantering och psykoterapeutiska tekniker. Vi har erfarenhet av att medlare inte har haft 

rätt kunskaper och att deras arbete mera har handlat om manipulation och knep, eller om 

väldigt krassa förhandlingar där det mest har handlat om föräldrarnas behov att bli nöjda i 

stället för barnens behov. 

Beträffande ombudens roll är domarna eniga om att de bör avstå från att intervenera i 

processen under tiden som medling pågår. Advokaterna är mindre fria att ta barnets parti, ofta 

mindre kunnig i barns behov och barns utveckling samt i konfliktlösning. Dessutom 

implicerar advokatrollen ett helt annat förhållningssätt till konfliktlösning, en roll som sällan 

bidrar till att konflikten tonas ned eller att föräldrarnas samarbete förbättras. Någon av 

domarna har till och med erfarenheten att advokater direkt kan skada barnets sak genom sitt 

agerande. Av den litteratur vi tagit del av, bekräftas domarnas uppfattning. Dessutom har vi 

själva erfarenheten att det är bäst att advokaterna inte agerar under tiden som medling pågår. 

Men vi har även erfarit att det finns kloka familjerättsadvokater som ser till barnens behov 

och som försöker medverka till att parterna kommer överens. Det händer också ibland att vi 

tar initiativ till möten tillsammans med klienternas ombud och där ombuden aktivt bidrar på 

ett bra sätt till att hitta lösningar. 

Domarna försöker på olika sätt försäkra sig om att lösningarna är förenliga med barnens 

bästa. Först genom att undvika att förordna om medling om det finns anledning till oro för att 

det skulle finnas inslag av våld i situationen samt om det finns indikationer på allvarlig 

omsorgsbrist. Vidare försöker domarna trygga barnets bästa genom att välja medlare som de 

erfarenhetsmässigt vet att de kan lita på. I övrigt räknar domarna med att en lösning som 

tillkommer i samförstånd mellan föräldrarna, alltid är bättre för barnen än lösningar som 

påtvingats genom en dom. De anser dessutom att det måste bli bättre om föräldrarna själva 

hittar en lösning, eftersom de känner sina barn bäst. Slutligen gör de också en bedömning av 

den överenskommelse som föräldrarna har träffat med stöd av medlarna. Domarna använder 

den kunskap de har om barns behov, vid bedömningen, men litar i hög grad på medlaren när 

det gäller att definiera barns bästa. Detta innebär för oss att vi ser det som än viktigare att de 

personer som får uppdrag som medlare, har rätt kompetens. 

Våra slutsatser blir att barnets rätt till att få hjälp med att föräldrarna skall kunna försonas, 

inte i tillräcklig grad är skyddat i lag eftersom lagen inte ger tillräckliga riktlinjer eller hjälp 

till domarna beträffande hur de skall tänka kring frågan om hur en medlare skall arbeta och 

vilken person som är lämplig att arbeta som medlare.  Vidare uppfattar vi att medling i 
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familjerättsmål har stora olikheter i förhållande till andra sammanhang där medling 

förekommer. I familjerättsmålen är det egentligen inte parternas behov som borde tillgodoses 

utan de berörda barnens. Vidare är det tydligt att det inte bara handlar om att föräldrarna skall 

kompromissa om sina önskemål och behov, utan att föräldrarnas föräldraförmåga skall 

matchas mot barnens behov. Medlingsarbetet skall göras med barnets bästa i fokus. Detta 

kräver betydande kunskaper både om barns utveckling och om vad som konstituerar ett gott 

föräldraskap. I dag finns inga garantier för att de medlare som anlitas, har dessa kunskaper. 

Dessutom måste medlaren kunna förhandla.  Domarna behöver också ha kunskap om barns 

behov och barns utveckling för att kunna ta ställning till barnets bästa. En del av domarna i 

vår undersökning ansåg sig inte ha tillräckliga kunskaper på detta område. Finns det bland 

domarna behov av att tillföra sig mera kunskaper på området? 

En annan reflektion är att det mesta av det vi har fått fram, från litteratur och 

undersökningen, relaterar till föräldrarnas konflikter, kommunikation samt behov och 

intressen. Väldigt lite handlar om barnens behov, förutom att det konstateras att barn har rätt 

till båda föräldrarna samt att barn har rätt till anknytning och skydd från övergrepp och 

kränkningar. 

Vid beaktande av antagandet om att de ärenden som går till medling är svåra blir 

hypotesen att medling inte alltid leder till en lösning. Enligt vår erfarenhet är skälet till att alla 

som tidigare har försökt hjälpa parterna har misslyckats, att det finns en grundläggande 

omognad hos många av de föräldrar som strider om vårdnad, boende och umgänge år efter år 

och som inte tycks fokusera på barnets behov utan på sina egna. Det är också tänkbart att 

många av dem som har familjerättsliga konflikter på gång år efter år, har fastnat i en 

krisorganisation av sin tillvaro, efter att den tidigare familjen sprack. Enligt vår mening ger 

detta implikationer för vilken kompetens medlaren bör ha. Vi tror att medlaren behöver ha 

kunskaper beträffande rättens och socialtjänstens handläggning av vårdnads-, boende- och 

umgängesmål. Dessutom behövs kunskaper i krishantering, konflikthantering, 

utvecklingspsykologi, psykoterapeutiska tekniker eller annan samtalsmetodik, samt kunskaper 

för att bedöma föräldraförmåga. 
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10  FORTSATTA FORSKNINGSFRÅGOR 

Resultatet av vår intervjuundersökning föder nya frågor som har relevans för barnets bästa 

och barnets rätt i anslutning till familjerätt. 

De är några frågor som vuxit fram när vi analyserat materialet: Varför används inte 

medling mera, även i enklare fall? Hur skulle man kunna organisera rekrytering och 

utbildning av medlare, för att barnets behov skall tryggas och att föräldrarnas rättssäkerhet 

skall säkras? Vad behövs för att man skall kunna flytta tyngdpunkten i den rättsliga processen 

från föräldrarnas behov till barnets behov?  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide: 

 

1. När förordnas medlare? 

2. Vilket resultat förväntar sig domarna av medlingen? 

3. Hur tycker domarna att en medlare skall jobba? 

4. Hur ser domarna på ombudens roll? 

5. Hur definierar domare barnets bästa och hur kontrollerar domarna att lösningen blir till 

barnets bästa? 

 

      

 

 


