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Sammanfattning 

Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator 

Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ 

konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna 

intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt 

föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju 

föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. 

Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter 

med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av 

konfliktlösningsinsatser. Resultaten visar att föräldrarna upplevt metoden som 

hjälpsam när det gäller att öka samarbetsförmågan, sänka konfliktnivån och 

förbättra barnens mående. Flertalet av de intervjuade föräldrarna beskriver att de 

upplevt att det framförallt varit hjälpsamt att få stöd med att strukturera 

kommunikationen dem emellan. Att ha tillgång till mer information om de 

gemensamma barnen har förbättrat såväl föräldraskapet som relationen till 

barnet. Att slippa sitta i gemensamma samtal, att få göra skriftliga 

överenskommelser och att föräldrakoordinatorn haft ett tydligt barnfokus i 

samtalen tas också upp som hjälpsamt. Föräldrarna beskriver att det för att nå 

dessa resultat är viktigt att föräldrakoordinatorn kan förhålla sig neutral i 

konflikten.  

 

Nyckelord: Föräldrakoordinator, vårdnadstvist, föräldraplan, separerade 

föräldrar 
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Abstract 

 

Parents’ experiences of Parenting Coordination 

Parenting Coordination is a child-focused alternative dispute resolution 

approach practiced in Sweden since 2009. In this interview study separated 

parents experience of being supported in their parental cooperation by a 

parenting coordinator have been examined. Interviews have been conducted 

with seven parents who have had a Parenting Coordinator for at least six 

months. All participating parents have had several years of experience in an 

intractable conflict with the other parent, and has previously tried other forms of 

dispute solving measures. The results show that most parents have experienced 

that the method has been helpful when it comes to improving co-parenting 

skills, reducing conflict and improving the well-being of their children. The 

interviewed parents state that it has been most helpful to get support in 

structuring the communication with the other parent. Some say that having 

access to more information regarding common children improves parenting as 

well as the parent-child relationship. Not having to sit together in shared 

dialogue, getting help to make written agreements and the Parenting 

Coordinator having a clear child-focus in meetings are also addressed as 

helpful. Parents describe that in order to achieve said results it is important that 

the parenting-coordinator can remain neutral in the conflict.  

 

Key words: Parenting coordination, custody battle, parenting-plan, separated 

parents 
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Inledning 

I Sverige har idag nästan en fjärdedel av alla barn mellan 0-17 år särlevande 

föräldrar och varje år upplever cirka 50 000 barn att föräldrarna separerar. Det 

är avgörande för dessa barns möjlighet att bearbeta separationen att föräldrarna 

har förmåga att samarbeta om sina barn (SOU 2011:51). En majoritet klarar 

detta efter den initiala krisen men för ungefär tio procent fortsätter konflikterna 

mellan föräldrarna långt efter det att de flyttat isär och varje år tvistar föräldrar 

till cirka 7000 barn i domstol om vårdnad, boende och umgänge 

(Socialstyrelsen, 2012 a). När föräldrar är upptagna av sina inbördes konflikter 

försämras omsorgsförmågan och deras barn riskerar att inte få sina behov 

tillgodosedda (Johnston, Roseby & Kuehnle, 2009). Studier visar att barn som 

utsätts för långvariga konflikter mellan föräldrarna riskerar såväl kortsiktiga 

som långsiktiga beteende- som känslomässiga störningar (Kelly 2002, Johnson 

et al, 2009). Lidandet hos barn som lever med stridande föräldrar kan jämställas 

med psykisk misshandel (Johnson et al, 2009). Den viktigaste faktorn för barns 

välmående efter föräldrarnas separation är att de slipper utsättas för föräldrarnas 

konflikter (Kelly, 2007).  

 

Föräldrar med svåra samarbetsproblem har ofta många professionella kontakter 

inom ramen för sin vårdnadstvist. Det är också en grupp föräldrar som många 

professionella såväl inom socialtjänst som skola, vård och omsorg kan uppleva 

som svåra att bemöta korrekt utan att det uppfattas som att de tar parti för eller 

emot endera parten. Det finns en risk att konflikten tar plats i alla kontakter runt 

barnet och familjen. Det kan finnas en farhåga hos omgivningen att samtal kan 

komma att användas som bevisföring i kommande förhandlingar. Ibland kan 

stödinsatser från samhället bli nya arenor för föräldrarna att fortsätta bedriva sin 

strid på, snarare än en möjlig väg framåt. För att komma tillrätta med detta har 

flera ledande instanser initierat olika projekt för att finna bättre metoder för att 

möta dessa familjers behov av konfliktlösning och samarbetsstöd. Som exempel 

gav regeringen 2012 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie om 

försöksverksamhet med separationsteam (Socialstyrelsen, 2012 b). Vidare har 

Socialstyrelsen i samarbete med Allmänna Barnhuset under ett par år bedrivit 

ett utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn i vårdnadstvister och försöka 

finna bättre arbetsmetoder (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2013). Ett annat 

projekt var det som Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning bedrev mellan 

2008-2011 i samarbete med Älvsjö- och Skärholmens stadsdelsförvaltningar på 

samma tema med namnet Barn i svåra vårdnadsstrider. Syftet för projektet var 

att utveckla socialtjänstens arbete med familjer i vårdnadsstrid att finna och 

implementera nya metoder i arbetet. Projektet ledde till att två nya metoder 

importerades och implementerades, Konflikt och Försoning från Norge och 

Föräldrakoordinator från USA och Kanada (Gabrielsson, 2011).  
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Metoden Föräldrakoordinator är en barnfokuserad konfliktlösningsmetod som i 

sin ursprungsform visat positiva resultat i flera amerikanska studier (Fieldstone, 

Carter, King & McHale, 2011; Kelly, 2002; Kirkland & Sullivan, 2008). 

Grundsyftet med insatsen är att skydda barn från att ta del av föräldrars 

konflikter, det är huvuduppgiften för en föräldrakoordinator (AFCC, 2005). 

Metoden har sedan den introducerades i Sverige haft vissa svårigheter med att 

få spridning och finns idag främst tillgänglig i Stockholmstrakten samt sedan en 

tid tillbaka i Varberg och Umeå. Urvalskriterier för tilltänkta klienter är att det 

skall vara en insats för de ärenden som har de mest omfattande 

samarbetsproblemen varför insatsen hittills endast givits till ett fåtal föräldrapar 

varje år, uppskattningsvis till omkring ett tjugotal föräldrapar sedan 

introduktionen i Sverige 2010. Detta gör att underlaget för mer omfattande 

studier saknas. Det sista barn som har stridande föräldrar behöver är att 

samhället bidrar till att det skapas ytterligare nya arenor för föräldrarna att 

fortsätta sitt stridande på. Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar 

som haft insatsen upplevt den. 

 

Föräldrakoordination 

Föräldrakoordination utvecklades under 1990-talet i USA och Kanada för att 

möta det ökande antalet ärenden där konfliktnivån mellan föräldrarna var hög 

och där dåvarande samarbetsmetoder upplevdes ineffektiva (Coates, Deutsch & 

Fieldstone, 2008). Det är en barnfokuserad metod och med det menas här att 

föräldrakoordinatorn hela tiden arbetar med ett strikt barnfokus i alla samtal 

med föräldrarna och att alla beslut skall baseras på barnens behov, inte att 

barnen själva deltar i samtalen. I USA tillsätts föräldrakoordinatorn i vissa fall 

av domstol och har då beroende på uppdraget möjlighet att fatta juridiskt 

bindande beslut i fall där föräldrarna inte kan enas (AFCC, 2005; Gabrielsson, 

2011). Detta regleras i så fall i uppdraget till koordinatorn vid start. 

Föräldrakoordinatorn kan vara en advokat, psykolog, psykoterapeut, 

socialarbetare eller annan profession med erfarenhet av att möta människor i 

vårdnadstvist (AFCC, 2005). Arbetet rubriceras som en ADR-insats, Alternative 

Dispute Resolution, men sker ofta i nära samarbete med domstolen. Arbetet 

riktar sig till ärenden där det visat sig att det behövs insatser utöver medling, 

föräldrastöd, föräldrautbildning eller samarbetssamtal för att bryta det 

destruktiva mönstret. Föräldrarna i dessa familjer bedöms uppta orimligt mycket 

av familjerättens tid i upprepade processer även om smärre frågor som 

schemabyten, semesterplanering, telefonkontakt och annat (Coates, Deutsch & 

Fieldstone, 2008 ). För barnen i dessa familjer innebär det att de dels utsätts för 

föräldrarnas konflikter dels drabbas praktiskt av föräldrarnas oförmåga att 

samarbeta genom att beslut med direkt inverkan på deras dagliga liv fördröjs 

(a.a.). Föräldrakoordinatorns huvuduppgifter är att hjälpa stridande föräldrar att 

fatta beslut om sina barn genom att arbeta med att förtydliga och följa upp 

föräldraplanen, att lösa konflikter som uppstår, undervisa föräldrar om barns 
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behov och stödja trygga, sunda relationer mellan barn och föräldrar (AFCC, 

2005). 

 

Att importera metoder från andra länder kan ibland vara komplicerat på grund 

av kulturella och strukturella skillnader och det finns i flera avseenden 

skillnader mellan hur familjer och stödinstanser runt dem är organiserade i 

Sverige och i USA och i Kanada. I Sverige är föräldrakoordination en insats 

som utförs av familjebehandlare i socialtjänstens öppenvård eller av 

familjerättssekreterare och ges som en frivillig insats efter ansökan från 

föräldrarna. I den praktiska utövningen har den svenska modellen ändå mycket 

gemensamt med den presenteras i de riktlinjer som utarbetats för 

föräldrakoordinatorer i USA (AFCC, 2005). Det hölls en första grundutbildning 

i föräldrakoordination i Sverige under hösten år 2009. Utbildningen gavs inom 

ramen för projektet Barn i svåra vårdnadsstrider av Robin M Deutsch. Hon är 

professor i psykologi vid Harvard Medical School och ledare för Center of 

Excellence for Children, Families and the Law vid Massachusetts School of 

Professional Psychology (MSPP), USA och en av förgrundsfigurerna för 

metoden. 

 

Följande beskrivning av det praktiska arbetet med metoden i Sverige utgår ifrån 

hur metoden utövas enligt praxis. Det finns än så länge ingen svensk 

metodlitteratur för föräldrakoordinatorer att utgå ifrån. Föräldrakoordination 

skall i första hand vara ett alternativ till domstolsförhandlingar varför arbetet 

ofta inte inleds förrän efter dom eller avtal om vårdnad, boende och umgänge. I 

de allra flesta fall avslutas eller pausas ärendet om endera parten stämmer på 

nytt. Arbetet med föräldrarna handlar sedan om att göra förtydligande skriftliga 

överenskommelser i syfte att bygga upp en tydlig grundstruktur för deras 

gemensamma föräldraskap. Det kan handla om allt ifrån umgängesscheman till 

föräldramöten och klädinköp. Föräldrakoordinatorn har också till uppgift att 

arbeta med föräldrarnas kommunikation och det är vanligt att 

föräldrakoordinatorn lägger upp en struktur för informationsöverföring mellan 

föräldrarna som sker via mail med kopia till koordinatorn. Detta är ett sätt att 

simultant arbeta med att följa upp att beslut följs, att information delas och att ta 

del av deras kommunikation för att förhindra kränkningar. Syftet är att skapa en 

struktur för ett parallellt föräldraskap för föräldrar som inte förmår att göra 

löpande överenskommelse med varandra utan att hamna i konflikt. En viktig 

aspekt i arbetet är att föräldrakoordinatorn inte har sekretess parterna emellan. 

Vid uppstart undertecknar de att de medger att koordinatorn kan förmedla 

information dem emellan utan hinder av gällande sekretess vilket möjliggör 

informationsöverföring från enskilda träffar. Detta är en förutsättning för att 

kunna göra överenskommelser då konfliktnivån ofta begränsar möjligheten att 

träffa parterna vid gemensamma möten. De undertecknar också att 

föräldrakoordinatorn kan inhämta uppgifter om barnet från till exempel 
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barnomsorg, skola, BUP eller andra instanser med viktig information utan 

hinder av gällande sekretess vilket gör att koordinatorn kan ta egna kontakter 

med berörda parter för att konsultera dem i enskilda frågor i syfte att säkerställa 

att beslut som fattas utgår från barnets behov. Det övergripande syftet är med att 

tillsätta en föräldrakoordinator är att arbeta mot att barn skyddas från de 

negativa konsekvenserna av att ha föräldrar som strider eller inte förmår 

samarbeta (Gabrielsson, 2011; Isaksson, 2013).  

 

Föräldraplan 

Föräldraplaner är juridiska dokument som i USA reglerar föräldrasamarbetet i 

frågor som är viktiga att lösa utifrån barns behov och som riskerar att orsaka 

konflikter mellan separerade föräldrar (se till exempel 

http://www.courts.ca.gov/15872.htm). Planerna kan vara olika strukturerade 

men gemensamt är att det är skriftliga överenskommelser om centrala delar av 

ett delat föräldraskap. I många nordamerikanska stater är en genomförd 

föräldraplan en förutsättning för att en ansökan om äktenskapsskillnad skall 

beviljas (Gabrielsson, 2011). Det kan tolkas som att man från samhällets sida 

markerar att det är viktigt att föräldrar har en fungerande förutsägbar struktur 

kring gemensamma barn. Den tydliga hållningen saknas i Sverige. Då insatsen 

föräldrakoordinator introducerades i Sverige fanns det inget motsvarande 

dokument att använda. Sedan 2010 finns det en svensk variant av en 

föräldraplan. Den finns idag att ladda ner gratis från internet. Föräldraplanen är 

ett 29-sidigt förtryckt dokument som innehåller överenskommelser i vanliga 

föräldraskapsfrågor där föräldrar kan välja bland olika förvalda alternativ eller 

göra egna tillägg (http://www.foraldraplan.se). Överenskommelserna som görs i 

den är inte juridiskt bindande men kan och bör utgå från gällande dom eller 

avtal. Föräldraplaner används i betydligt fler ärenden än de som får stöd av en 

föräldrakoordinator. De kan användas som material i samarbetssamtal men 

också av föräldrar själva.  

Teori 

Tidigare forskning 

Barn som utsätts för vuxnas konflikter riskerar allvarliga känslomässiga 

problem, beteendestörningar och psykosociala relationella svårigheter (Amato, 

2000; Boyan & Termini, 2005; Firestone & Weinstein, 2004; Kelly, 2000). 

Riskfaktorer för barns mående vid föräldrarnas separation är att de exponeras 

för föräldrarnas konflikter och samtidigt tvingas leva i kaos med minskat 

psykologiskt stöd och sämre ekonomi, otydliga umgängesscheman och 

eventuellt nya livsomställningar som att föräldrar får nya partners eller att 

barnet separeras från den ena föräldern genom flytt (Kelly, 2002). Det finns en 

risk att föräldrar inom ramen för sin tvist överdriver gamla oförrätter och också 

förtalar och falskt anklagar den andra föräldern för att vinna målet (Fieldstone et 

al, 2011). Barn som tvingas lyssna på negativa berättelser om sina föräldrar 

riskerar att internalisera dessa bilder vilket skadar såväl deras självbild som 

http://www.courts.ca.gov/15872.htm
http://www.foraldraplan.se/


Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator 

 

7 

 

deras relation till den baktalade föräldern. Att bråka inför barnet sätter det i en 

lojalitetskonflikt som skadar det. När barn bevittnar långvariga konflikter 

mellan föräldrarna och utsätts för nedsättande kommentarer om dem kan barnet 

riskera att ta till sig en förvrängt negativ bild av en eller båda föräldrarna 

(Boyan & Termini, 2005). När föräldrar separerar är det parrelationen som tar 

slut medan föräldrarelationen består. Föräldrakoordination är en metod som 

syftar till att lära par att finna nya sätt att relatera och kommunicera som 

föräldrar med fokus på barnens bästa istället för på sin gamla parrelation 

(Fieldstone et al, 2011).  

 

Flera amerikanska studier har använt antal stämningar från föräldrarna före och 

efter insatsen för att mäta utfallet. Resultaten visar att för föräldrar som haft 

insatsen föräldrakoordinator minskade antalet stämningar och behovet av 

konfliktlösning i domstol med närmare femtio procent samt att förändringarna i 

samarbetsförmåga fanns kvar ett år efter avslutad insats (Kelly, 2002; Kirkland 

et al, 2008; Henry et al, 2009). Särskilt mycket minskade antalet stämningar i 

barnrelaterade frågor (Henry et al, 2009). Domare, advokater och 

föräldrakoordinatorer i Florida uppger att de upplever att ärenden som tilldelats 

koordinator hanteras snabbare, att konflikterna minskar, barnens situation 

förbättras och att föräldrarna är positiva till insatsen (Fieldstone, Lee, Baker, & 

McHale, 2012). En studie visar på signifikanta minskningar avseende 

belastningen på domstolen, såväl avseende antalet stämningar som mängden 

dokument som bifogades och den tid ärenden tog upp för domarna (Beck et al, 

2008). Man såg också signifikanta minskningar av mängden andra resurser som 

familjerna nyttjade som till exempel drogtester, övervakade umgängen och 

liknande. Antalet anmälningar om våld, barnmisshandel och missbruk minskade 

också signifikant (a.a.). 

 

I en undersökning från Florida har man studerat hur 67 föräldrakoordinatorer 

från olika professioner beskriver sitt arbete. Resultaten visar små skillnader 

mellan hur koordinatorer från familjerätt och psykiatri arbetar metodiskt 

(Fieldstone, Carter, King, & Mc Hale, 2011). Båda grupperna ansåg att det är en 

viktig del av uppdraget att undervisa föräldrar om hur skadligt det är för barn att 

utsättas för de vuxnas konflikter (a.a.). De tekniker som föräldrakoordinatorerna 

i ovan nämnda studie använde som uppvisade statistiskt signifikanta skillnader 

var att koordinatorer med psykiatrisk utbildning oftare hade möten där de 

undervisade föräldrar om förhandlingstekniker medan familjerättsligt utbildade 

koordinatorer oftare uppgav att de förespråkade användandet av mejl med kopia 

till koordinatorn som kommunikation mellan parterna (a.a.).  

 

I en nationell amerikansk studie undersöktes vilka metoder de 79 deltagande 

föräldrakoordinatorerna bedömde som mest verksamma för att lösa konflikter 

(Belcher-Timme, Belcher-Timme, Gibbings, & Shorey, 2013). Man utgick från 
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tre olika kategorier för olika interventioner i en föräldrakoordinators arbete; 1/ 

bedömning och utvärdering, 2/ information och utbildning och 3/ 

konflikthantering och case-management (a.a.). I studien fann man att 

föräldrakoordinatorer upplevde att de interventioner som användes i den första 

kategorin, vilka var bedömningar av föräldraförmågan, av samarbetsförmågan 

och av de aktuella barnens behov, generellt sett sågs som hjälpsamma för att 

lösa konflikter och det i lika hög grad. När det gällde den andra kategorin så 

fanns inga skillnader i hur koordinatorerna bedömde de olika interventionerna. 

Dessa var att lära föräldrar effektiv kommunikation, att informera om barns 

utvecklingsbehov och att beskriva effekterna av föräldrars konflikter på barn. 

Författarna kommenterar resultatet med att det är särskilt tragiskt att 

koordinatorerna upplever det endast måttligt hjälpsamt att informera föräldrarna 

om hur en hög konfliktnivå dem emellan påverkar barnen då det finns 

omfattande forskning som visar på att detta predisponerar barn för omfattande 

svårigheter i livet (a.a.). När det gäller den tredje och sista kategorin så beskrev 

koordinatorerna att de bedömde funktionen att finnas med som en objektiv 

tredje part var mest effektivt, följt av att hjälpa parterna tolka domar och andra 

dokument och att involvera andra professionella. Minst effektivt bedömdes vara 

att involvera andra familjemedlemmar ur nätverket (a.a.).  

 

Erfarenheter från Sverige 

I Sverige erbjuds föräldrar som inte kan komma överens om vårdnad, boende 

och umgänge samarbetssamtal och kommunerna är skyldiga att erbjuda dessa. 

Dock konstaterar Rejmer att endast fyra av tio kommuner genomför dessa 

samtal utifrån en särskild modell och att dessa modeller ofta är utarbetade 

utifrån lokal erfarenhetsbaserad kunskap (2013). Det saknas än så länge svenska 

studier som specifikt undersökt metoden föräldrakoordinator. Skillnader i hur 

arbetet organiseras gör att utländska studier behöver tolkas med förståelse för 

hur förutsättningarna för arbetet med metoden ser ut i en svensk kontext. I 

Sverige utförs föräldrakoordinatorsarbetet inom ramen för socialtjänsten och är 

en frivillig insats som ges till föräldrarna efter ansökan antingen via 

familjerätten eller av socialtjänstens öppenvård (Gabrielsson, 2011; Isaksson 

2013). Föräldrakoordinatorerna är oftast socionomer med olika 

vidareutbildningar. I Sverige kan domstol inte döma till insatsen men det börjar 

dyka upp domar där olika domare rekommenderar föräldrar att söka insatsen 

efter avkunnad dom.  

I uppföljningen till projektet ”Barn i svåra vårdnadstrider” intervjuas såväl 

koordinatorer som föräldrar som haft insatsen. Resultaten är positiva där såväl 

föräldrar som koordinatorer uttrycker förtroende för metoden. Det framkommer 

dock såväl implementeringsproblem som skillnader mellan olika koordinatorers 

arbetsmetoder (Gabrielsson, 2011). Isaksson har också intervjuat koordinatorer 

och resultaten är likande de tidigare nämnda, koordinatorerna är positiva till 

metoden i sig men även här framkommer skillnader mellan olika 
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föräldrakoordinatorers arbetsmetoder som riskerar göra metoden otydlig och 

svårbegriplig såväl för professionella som för klienter (2013). Det är angeläget 

att de metoder som används kan visa på goda resultat för dem som de är tänkta 

att hjälpa i den kontext där de praktiseras. Det är därför önskvärt med ytterligare 

studier för att se om de positiva resultaten av att metoden fungerat 

strukturerande och konfliktdämpande med tydligt barnfokus kan styrkas och om 

metodtrogenheten stärkts.  

 

Systemteori 

Studien utgår ifrån ett brett systemteoretiskt synsätt. Familjer betraktas därmed 

som ett system av samspelande individer som påverkas såväl av processer inom 

familjesystemet som av skeenden i överordnade system och strukturer. 

Föräldrakoordination är en metod som syftar till att skydda barn från de 

skadliga effekterna av att ha föräldrar som strider genom att arbeta med att 

skapa en förändrad, konfliktfri och trygg struktur via arbete med föräldrarna och 

deras närmsta omgivande privata och professionella nätverk. Det 

systemteoretiska perspektivet är relevant då det kan ge förståelse för hur 

konflikter mellan två individer kan påverka såväl underordnade som omgivande 

och överordnade system. 

 

Systemteorin har sin grund i forskning från flera olika vetenskapsområden men 

presenterades på 40-talet som generell systemteori av von Bertalanffy 

(Lundsbye, 1983). Den bygger på flera grundantaganden om hur system är 

organiserade och fungerar. Dessa är bland andra de som följer. Helheten i ett 

system är större än summan av delarna och alla delar i ett system påverkar och 

påverkas av varandra. System söker bibehålla balans genom självreglerande 

återkopplingsmekanismer. System befinner sig i en pågående process där 

individen ömsesidigt påverkas av och påverkar sin miljö i ständig rörelse. 

System är uppbyggda i en hierarkisk struktur där det finns såväl subsystem 

inom det egna systemet som övergripande system. Olika subsystem 

differentieras av gränser som definierar vem som ingår i systemet och på vilket 

sätt. Dessa gränser definieras antingen som öppna vilket innebär att systemet 

har ett ständigt utbyte med sin omgivning och pågående förändring eller slutna 

vilket beskriver det motsatta med litet utbyte och rigida roller. I det 

systemteoretiska synsättet beskrivs alltså familjer som system där helheten, 

familjen, är något mer än summan av familjemedlemmarna och där de enskilda 

familjemedlemmarna i stor utsträckning styrs av familjens agerande på samma 

gång som de också påverkar dem. För att förstå fenomen i familjen behöver 

man därför betrakta helheten och samspelet mellan delarna (Lundsbye, 1983). 

 

Familjesystemets struktur 

Familjen är ett system där individerna ingår i olika subsystem, med mer eller 

mindre tydliga gränser mellan dem. De olika subsystemen kan till exempel vara 
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föräldrasystemet, barnsystemet, syskonsystemet och parsystemet. Varje 

subsystem har sina speciella funktioner och ställer särskilda krav på dem som 

ingår. Föräldrasystemet har som funktion att uppfostra de uppväxande barnen 

genom omvårdnad, vägledning och gränssättning i olika omfattning genom 

livet. I barnsystemet utvecklas förmågan att relatera till auktoriteter och i 

syskonsystemet lär sig barn bland annat att förhandla med jämnåriga. 

Parsystemet är det system där relationen i paret är i fokus och där de behöver 

kunna vara fria från barnens inblandning. En funktionell familjestruktur kräver 

att gränserna mellan subsystemen är klart och tydligt markerade. Det behöver 

vara tydligt vem som ingår i de olika subsystemen och vilken funktion de 

subsystemen har. Det behöver vara tydligt vad som är föräldrarnas ansvar och 

vilka möjligheter barnen har att påverka. Familjen ingår också i övergripande 

systemen som släkt, grannskap och samhälle behöver på samma sätt kunna 

anpassa sig till dem och förstå sin roll (Lundsbye, 1983).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur separerade föräldrar som tagit 

hjälp av en föräldrakoordinator upplevt det, om de har fått hjälp att förändra sitt 

samarbete och i så fall hur.  

 

Frågeställningar 
1. Hur beskriver föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator att metoden 

påverkat deras inbördes konfliktnivå, deras samarbetsförmåga och 

barnens mående? 

2. Vilka är de verksamma interventionerna i metoden föräldrakoordinator 

enligt föräldrarna och hur beskriver de dem? 

3. Vilka är svagheterna i metoden föräldrakoordinator enligt föräldrarna och 

hur beskriver de dem? 

 

Metod 

Val av metod 

Studien är en intervjustudie utifrån en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 

3). Metoden valdes för att kunna undersöka hur föräldrarna upplevt insatsen på 

ett sätt som medgav att de kunde utveckla beskrivningar och berättelser kring 

sina upplevelser av att ha haft insatsen föräldrakoordinator.  

 

Urval  

För att finna informanter med relevanta erfarenheter för studien kontaktades 

aktiva föräldrakoordinatorer i det nätverk som arbetar med metoden i 

Stockholmstrakten. Gruppens storlek varierar beroende på ärendeunderlag men 

är som flest elva föräldrakoordinatorer från sju kommuner vilka förutom 

Stockholm är; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Tyresö. 

Kriterierna som förmedlades till föräldrakoordinatorerna var initialt att 
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klienterna skulle ha haft insatsen föräldrakoordinator under minst ett år och nu 

avslutat den. Föräldrakoordinatorerna ombads fråga sina klienter om de var 

villiga att lämna ut sin mailadress för att ta emot ett informationsbrev via mail. 

Av koordinatorerna svarade två att de hade sammanlagt sex klienter som 

motsvarade kriterierna. En svarade att vederbörande inte hade något ärende som 

avslutats men hade ett pågående ärende som frågan kunde ställas till. För att 

kunna nå fler föräldrar valde jag att bredda kriterierna till att även omfatta dem 

med pågående insats eller insats som avlutats inom ett år. Det medgav att frågan 

ställdes till tio personer från fem föräldrapar varav nio potentiella informanter 

svarade ja till att lämna ut sin mailadress och därmed fick informationsbrev via 

mail (se bilaga). Av dessa svarade fem på första förfrågan ja, en svarade nej och 

tre inte alls. Efter en första påminnelse svarade ytterligare två ja till att delta. 

Det är dessa sju informanter som intervjuats i studien. De har förmedlats från tre 

föräldrakoordinatorer. Två av dem är kvinnor och en är man. Två arbetar som 

familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvårdsmottagningar och en på 

familjerätten.  

 

Genomförande  
Intervjuerna genomfördes på telefon och utgick ifrån en intervjuguide som 

användes som stöd i samtalet (se bilaga 3). Intervjuguiden arbetades fram 

utifrån frågeställningarna och syftet med studien. En testintervju gjordes med en 

kollega och vissa svåra formuleringar identifierades och justerades till förmån 

för enklare öppna frågor. Intervjuerna spelades in på dubbla enheter för att 

säkerställa att material inte skulle gå förlorat på grund av tekniska problem. 

Intervjuerna inleddes med att informanterna gavs möjlighet att ställa ytterligare 

förtydligande frågor om studien, om syftet med intervjun och om hur materialet 

skulle hanteras. Huvudfrågan till informanterna i intervjun var hur de upplevt 

insatsen föräldrakoordinator. För att skapa ett naturligt flöde i samtalet 

användes intervjuguiden som underlag för samtalet men frågorna ställdes inte 

nödvändigtvis i nämnd ordning utan följde informanternas berättelser. 

Följdfrågor infogades efter hand för att fördjupa, förtydliga och utveckla 

berättelserna. I de fall en fråga bedömdes besvarad inom ramen för svaret på en 

annan fråga så ställdes den frågan inte specifikt på nytt. Ingen av informanterna 

har själva tagit del av intervjuguiden. Informanternas svar sammanfattades och 

återkopplades löpande under intervjun för att ge dem möjlighet att förtydliga, 

ändra och verifiera sina svar. Två av intervjuerna genomfördes på 

informanternas hemspråk, en via tolk i ett trepartssamtal och en genom att jag 

själv talar språket flytande. Mot slutet av intervjuerna fick informanterna 

möjlighet att lägga till information de själva bedömde saknades. 

 

Bearbetning och analys av data 

Materialet transkriberades ordagrant efter intervjuerna och även pauser, 

hummanden, skratt och suckar skrevs in för att belysa den ordlösa 
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kommunikationen. Texterna lästes sedan först igenom översiktligt för att få en 

känsla för materialet varefter flera upprepade genomläsningar mer i detalj 

följde. Text i materialet som var relevant för att besvara frågeställningarna 

behölls och kategoriserades medan material som bedömdes ligga utanför syftet 

med studien utelämnades. Exempel på material som utelämnades är sådant som 

mer i detalj handlat om tiden före insatsen koordinator som till exempel 

erfarenheter av och synpunkter på socialtjänstens och domstolars 

handläggningsförfarande generellt. 

 

Etiska överväganden 

Informationskravet 

Samtliga tilltänkta informanter erhöll ett informationsbrev via mail där mitt 

namn, syfte med studien samt institutionsanknytning framgick. En beskrivning 

av hur intervjuerna skulle genomföras fanns med samt i mailet information om 

hur jag kommit i kontakt med dem (se bilaga 1). Alla förstår svenska men en 

fick informationsbrevet översatt till engelska (se bilaga 2). Denna information 

upprepades inledningsvis i samtalet med informanterna och utrymme gavs för 

dem att ställa egna frågor.  

Samtyckeskravet 

Den initiala kontakten med informanterna togs av respektive 

föräldrakoordinatorer. Det första samtycket gavs därmed till dem och gällde 

enbart rätten för koordinatorerna att förmedla de tilltänkta informanternas 

mailadresser till mig och ett medgivande om att via mail ta emot ett 

informationsbrev med förfrågan om att delta i studien. Första efter det att de 

svarat jakande på detta erhöll jag deras mailadresser antingen via koordinatorn 

eller direkt från informanten. I brevet informerades de om att deras deltagande 

var frivilligt samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan 

om de skulle önska det (se bilaga). Informanterna svarade sedan via mail direkt 

till mig ifall de önskade delta eller inte. I de fall inget svar erhölls skickades en 

påminnelse ut. I de fall nekande svar erhölls skickades ingen påminnelse ut. 

Konfidentialitetskravet 

Allt material har förvarats så att inga obehöriga kunnat ta del av det. Utskrifter 

har redigerats så att namn på personer tagits bort. I redovisningen av materialet 

är alla fakta som skulle kunna identifiera enskilda individer borttagna eller 

ändrade för att säkerställa anonymitet. All text är redigerad till skriftspråklig 

text för att säkerställa att inte via specifika uttryckssätt röja personers identitet. 

Nyttjandekravet 

Material som erhållits inom ramen för studien kommer att raderas eller strimlas 

efter det att uppsatsen godkänts. Inget material kommer att delges andra, 

användas för andra syften än vad som angivits i brevet till informanterna eller 

sparas. 
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Nyttan med studien 

Det saknas effektiva utvärderade metoder för att möta stridande föräldrar. Det 

saknas också forskning från Sverige för den metod som denna studie undersökt. 

Då det är en liten studie kan resultaten inte generaliseras men min förhoppning 

är att den skall kunna ge en bild av hur metoden upplevts och vilka styrkor och 

svagheter som klienterna framhåller och genom det också ge inspiration och 

uppslag till ny forskning. Alla informanter har erbjudits att ta del av den färdiga 

uppsatsen vilket samtliga tackat ja till. Min bedömning är att de etiska kraven 

för studien beaktats och att jag gjort väsentliga överväganden på ett adekvat sätt. 

Forskarens roll 

Som verksam föräldrakoordinator och också föreläsare om metoden kan man 

vid en sökning på internet om metoden få upp mitt namn. Om informanterna 

uppfattat mig inte bara som intervjuare utan också som företrädare för metoden 

kan det påverka intervjusituationen. Om motivet till att delta varit att föra fram 

synpunkter med förhoppning om att kunna påverka sin situation kan det påverka 

resultatet men ur ett etiskt perspektiv vore det allvarligare om de skulle känna 

sig lurade efter sitt deltagande då detta syfte inte uppnåtts. Jag har försökt att 

vara tydlig med studiens syfte och min roll såväl i informationsbrevet och i 

intervjusituationen. Jag väljer att lita på informanternas förmåga att själva 

bedöma om och hur de vill besvara de frågor som ställts.  

 

Resultat 

Resultaten redovisas med korta summeringar av vad som framkommit i 

intervjuerna och citat från föräldrarna.  Sedan följer en sammanfattning av 

resultaten  

 

Informanterna är mellan 35-58 år vid intervjutillfället. Fyra av 

intervjupersonerna är män och tre är kvinnor. Som minst har det gått två år 

sedan separationen och som mest tolv år. Insatsen har vid intervjutillfället pågått 

mellan sex månader och två år.  Ingen av informanterna är mitt i ett högaktivt 

arbete med föräldrakoordinatorn utan har antingen avslutat insatsen eller 

kommit till ett skede där kontakten finns kvar men glesats ur. Det finns bland 

familjerna nio barn som är parternas gemensamma och utöver dem finns det 

flera halv- och styvsyskon. För att skydda intervjupersonernas anonymitet 

kommer ingen ytterligare information om dem att lämnas. Jag har genomgående 

valt att utesluta huruvida uttalanden kommer från en man eller kvinna och 

benämner dem som förälder A-G.  

 

Hur skulle du beskriva ert föräldrasamarbete före insatsen? 

Föräldrarna beskriver alla att det tidigt blev problem för dem att försöka 

samarbeta kring sina barn. Samtliga föräldrar beskriver flera år av 

dysfunktionell föräldrakontakt där varken de själva eller omgivande stödinsatser 

lyckades stävja konflikterna och skydda barnen. De har tidigare provat flera 
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olika konfliktlösningsmetoder som till exempel samarbetssamtal, 

familjerådgivning och andra typer av stödjande samtal. Några har varit delaktiga 

i upprepade domstolsförhandlingar.  

”…alltså det var ju inte obefintligt men det var ju inte med fokus på 

barnen…vi hade ingen rutin eller gemensamt tillvägagångssätt. Det var 

liksom bara att försöka vinna varje strid, och allting var strid och inte så 

mycket fokus på barnen.” Förälder C 

 

”ja det var ju mycket trassel med det där…jag har buntvis med papper 

från socialen och familjerätten…så det vart ju vårdnadstvist och då kom 

vi väl till nån sorts överenskommelse men sen träffade jag en ny partner 

och då skar det ihop sig totalt…och då var vi tillbaka på noll…en ny 

vårdnadstvist…” Förälder A 

 

Ett visst mått av missnöje med innehållet i tidigare insatser förekommer i flera 

intervjuer. Föräldrarna har i några fall upplevt att de varit mer eller mindre 

dömda på förhand av socialtjänsten. Annan kritik som lyfts är partiska 

utredningar och tydliga ställningstaganden i utredningar och rättsliga 

förhandlingar som missgynnat ena parten.  

”…den andra föräldern hade inte en tanke på att dela barnen, alltså att 

barnen har två föräldrar och behöver båda…den andra föräldern valde 

ensam vårdnad från början och för att få det så var det sorgligt att se att 

många av den andre förälderns vänner, och även socialtjänsten, gav den 

andra föräldern idéer om hur man skall göra och så vidare…alltså, enligt 

min uppfattning så finns det en del av socialtjänsten som skapar problem 

och en annan som försöker lösa dem.” Förälder E 

 

”…och sedan försökte vi få hjälp på familjerätten men det visade sig att 

de lyssnade mycket på den andra föräldern så till slut gick det inte och vi 

fick gå till tingsrätten.” Förälder D 

 

Att vara utestängd från sitt barns liv och utlämnad till den andra förälderns goda 

vilja för att få information om sitt barn är en annan sida som tas upp. 

”Samarbetet var icke existerande…jag fick strida bara för att få 

information från den andra föräldern om mitt barn i realtid när saker 

hände…det skapade mycket stress och oro…den andra föräldern bröt 

verkligen det speciella bandet mellan barn och förälder och det är mycket 

upprörande.” Förälder F 

 

Upplevde du att ert barn påverkades av ert samarbete och i så fall hur? 

Föräldrarna beskriver att de sett att deras strid påverkat barnen och bland annat 

hur deras svårigheter att fatta beslut drabbat barnen. Några säger att de idag kan 

se att de tidigare ibland prioriterade att sätta dit den andra föräldern framför att 
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lösa problem. Samtliga föräldrar beskriver att de sett att barnen påverkats 

negativt av föräldrarnas konflikter. 

”…barnen var jätterädda! De var ju osäkra. Det var jättesvårt för dem 

vid byten och så, jag minns att det äldsta barnet kissade i sängen varje 

måndag när jag hämtade, alltså första dagen barnet  skulle komma till 

mig…så de har nog upplevt mycket osäkerhet och otrygghet i det här.” 

Förälder C 

 

Flera beskriver att barnen använts i konflikten genom att på olika sätt förmås 

uttala sig och även här kan viss kritik skönjas mot att man upplevt att det inte 

funnits trygga rutiner för samtal med barnen.  

”Vårt barn hamnade emellan och fick veta allt! Den andra föräldern 

hittade på en massa saker och ljög för att skapa konflikt och tvingade till 

och med vårt barn att ljuga inför familjerätten…” Förälder D 

 

Det var särskilt tydligt att barnen påverkades av konflikterna då föräldrarna 

måste träffas för överlämningar eller möten.  

”…vårt barn märkte ju av det de gånger vi måste träffas, det gick ju inte 

så då blev det bråk och det märkte barnet ju...barnet blev sådär stissig 

och började liksom fara omkring och försökte dra uppmärksamheten till 

sig så att vi skulle sluta…det var en typisk situation” Förälder G 

 

Hur skulle du beskriva att det kom det sig att ni valde att ta hjälp av en 

föräldrakoordinator? 

Det är bara en av de intervjuade föräldrarna som säger sig tidigare ha haft 

kunskap om vad en föräldrakoordinator gör. På frågan om vad som gjorde att de 

valde att tacka ja till en okänd insats svarar samtliga att de blivit positivt 

inställda sedan de fått information av familjerätten, tingsrätten eller sökt själva 

på nätet. Föräldrarna beskriver i huvudsak tre olika funktioner i den information 

de fick som gjorde att de valde att ta hjälp av föräldrakoordinatorn, att få hjälp 

att göra överenskommelser, att få en neutral tredje part i samtalen och att få 

hjälp med kommunikationen föräldrarna emellan.  

”Det lät ju jättebra! Att ha så att säga en mellanhand, allting som vi 

skrev skulle ju gå med kopia till koordinatorn och då dämpade det ju 

genast de här otrevliga sakerna, det var ju superskönt!” Förälder G 

 

Hur har föräldrakoordinationen gått till? 

Samtliga föräldrar beskriver att samarbetet med den andra föräldern varit så 

konfliktfyllt att det tidigare varit svårt att föra gemensamma samtal. En del som 

man uppskattat med arbetet med föräldrakoordinatorn är att det funnits en 

uttalad möjlighet att slippa träffas och samtalen har i de flesta fall genomförts i 

huvudsak i enskilda möten. Detta har i några fall handlat om att det funnits en 

historia av våld mellan parterna och i andra fall varit ett val som koordinatorn 



Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator 

 

16 

 

gjort då samtalen annars urartat på grund av konfliktnivån. Att få hjälp att göra 

överenskommelser utan att träffas tar flera upp som positivt. 

”Vi kunde inte kommunicera för att den andra föräldern utsatte mig för 

fysiska och verbala hot… koordinatorn är som en buffert mellan den 

andra förälderns impulsiva aggressionsutbrott och mig … då hinner den 

andra föräldern lugna ner sig innan det når mig vilket gör att jag inte blir 

rädd och taggar upp...” Förälder G 

 

Föräldrar beskriver återkommande i intervjuerna att föräldrakoordinatorn 

arbetat med fokus på barnet. Man berättar att det inneburit en skillnad från 

tidigare erfarenheter av att bara prata om vad barn behöver där man nu upplevt 

sig få ett konkret stöd i att fatta beslut som ser till att det också blir så. 

”… först var vi ju på familjerätten ett par gånger också men den här 

koordinatorn har ju varit mycket bättre för koordinatorn fokuserade på 

det som är viktigt, det är ju vad som är bäst för barnen…familjerätten var 

mycket fokuserade på vad vi gör och på oss...självklart pratade vi barnets 

bästa med det blev mycket fokus på oss. Nu utgår vi ju från vad som är 

bäst för barnet och hur vi skall göra för att det skall bli så.” Förälder G 

 

Föräldrarna har olika erfarenheter när det gäller det praktiska arbetet med 

föräldrakoordinatorn. Några föräldrar beskriver att koordinatorn har arbetat med 

att hjälpa dem göra skriftliga överenskommelser i en föräldraplan för att 

strukturera samarbetet. Då samtalen till stor del utförts i enskilda möten har 

diskussionerna om frågors lösning tagits i enrum med koordinatorn som den 

som förmedlat den andres synpunkt. Att koordinatorn kommit med förslag till 

olika lösningar har upplevts hjälpsamt. 

”…vi har gjort regelmässiga avtal som vi skrivit in i en pärm, en 

handlingsplan…det är hur vi skall gå tillväga för att fatta beslut, hur 

ändringar skall gå till, hur vi skall meddela den andra…och det var bra 

här att koordinatorn kom med förslag hur de här överenskommelserna 

kan se ut. För vi hade inga egna förslag utan alla förslag som kom från 

den ena nekades av den andra.” Förälder C 

 

” …jag tar upp det jag tycker med koordinatorn så förmedlar 

koordinatorn det till den andra föräldern eller tvärtom och så 

återkopplar vi och så kommer vi fram till ett beslut som vi skriver ner i 

föräldraplanen. Det kanske låter lite omständigt men det brukar det inte 

vara utan det går ganska smidigt.” Förälder G  

 

Det är dock inte alla föräldrar som har gjort skriftliga överenskommelser utan 

säger att de diskuterat sig fram till överenskommelser.  

”…till slut hjälpte det lite men det tog onödigt lång tid för vissa saker. 

Vissa fungerade, vissa fungerade inte men koordinatorn gjorde sitt 
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bästa…jag såg att koordinatorn satte barnet i centrum. Ibland kunde jag 

känna mig orättvist behandlad men efter en stund förstod jag. Det 

handlar om barnen!” Förälder E 

 

För en av föräldrarna har det inte fungerat alls att göra gemensamma 

överenskommelser med den andra föräldern. Den andra föräldern vägrar att 

delta i den delen av föräldrasamarbetet via koordinatorn. Insatsen har därför 

kommit att mest bestå av att koordinatorn följer föräldrarnas mailkontakt. 

”Jag får i alla fall någon typ av information nu vilket jag tror beror på 

koordinatorn så jag är glad att koordinatorn är 

involverad…koordinatorn har erbjudit sig att fortsätta läsa våra mail så 

att jag är lite mer involverad men annars finns det inte mer koordinatorn 

kan göra just nu…” Förälder F 

 

Flera av föräldrarna beskriver att koordinatorn gjort en struktur för deras 

kommunikation som innebär att de informerar varandra om de gemensamma 

barnen i ett veckomail vilket skickas med kopia till koordinatorn. Genom att 

koordinatorn har insyn i parets kommunikation hyfsas tonen och föräldrarna 

beskriver att detta bidragit till ett ökat lugn och bättre information.. 

”det är… som ett mail med ett filter” Förälder A 

 

Hur har du upplevt att insatsen påverkat ert föräldrasamarbete och om 

samarbetet förändrats, kan du berätta om hur och vad du tänker har bidragit 

till det? 

Föräldrar som fått hjälp med att strukturera kommunikationen menar att 

informationen som skickades i veckobreven bidragit till att de kunnat följa 

barnen även när de inte deltog själva. Barnen gjordes närvarande genom mailen. 

Utöver att ge konkret information så har det också bidragit till att den egna 

föräldraförmågan skärpts genom ett utökat deltagande i barnets hela liv. 

Informationen har dessutom bidragit till att kommunikationen och kontakten 

med barnet förbättrats.  

”…den som haft barnet skickar ett veckomail om hur veckan har varit 

och om det har hänt nåt särskilt…så att man har det innan man hämtar 

barnet...och då kan man ju prata om det när man hämtar barnet och då 

börjar ju barnet berätta själv så det blir ju bättre kommunikation. Annars 

hade barnet kanske inte själv kommit på saker att berätta.” Förälder G 

 

”Samtidigt så kunde vi följa barnens mående även de veckor då vi inte 

hade dem. Och det skapade liksom incitament och motivation att kunna ta 

hand om dem.” Förälder C 

 

När kommunikationen strukturerats så har konfliktnivån sänkts vilket inneburit 

att man idag kan träffas med barnen på ett sätt som var otänkbart tidigare.  
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”Vi kunde inte prata ett ord då, inte sms:a ens, men nu kan vi det! Vi kan 

prata tillsammans, vi kan vara tillsammans i barnens skola eller göra 

saker med barnen.” Förälder B 

 

Även de föräldrar som upplever att insatsen gett dem begränsade förändringar 

kan se vissa framgångar. För några föräldrar var det bara kommunikationen som 

förbättrades med hjälp av koordinatorn. 

”Det är mycket positivt att vi vet hur vi skall kommunicera, vad man får 

skriva. Det var två år innan som jag fick många otrevliga mail och de 

blev i alla fall stoppade. Och rapporterna varje vecka om barnet, det har 

fungerat. Det har inte fungerat perfekt, men det är okej.” Förälder E  

 

Hur har du upplevt samarbetet med er föräldrakoordinator? 

Några föräldrar har upplevt att det fått mycket stöd genom att koordinatorn 

fungerat som enskild samtalskontakt och coach som man kunnat diskutera 

specifika frågor med samtidigt som koordinatorn varit en neutral tredje part i det 

gemensamma arbetet. De beskriver också att de uppskattat att fokus för 

koordinatorn i dessa samtal legat på att lösa frågor om barnen utan att ta parti. 

”Koordinatorn var direkt, men sa inte att det är du som har rätt eller den 

andra föräldern, men föräldrakoordinatorn försökte vara tydlig och 

frågade vilket är bäst för barnen?” Förälder B  

 

”…vi hade väldiga diskussioner, jag tyckte det var intressant det där… 

koordinatorn förklarade ur barnets perspektiv och hur jag kunde göra.” 

Förälder E 

 

Medan det finns de som har en helt annan upplevelse. En förälder är mycket 

besviken på kontakten med sin föräldrakoordinator och har upplevt denna som 

mycket partisk. Det har lett till att föräldrarna inte kunnat komma vidare i sitt 

samarbete vilket skadat barnet. 

”Jag är väldigt besviken och missnöjd med den här koordinatorn. Jag 

har läst och fått information ifrån tingsrätten och från min advokat att en 

koordinator måste vara neutral och rättvis men för min del är jag väldigt 

missnöjd…” Förälder D  

 

När det funnits en trygg arbetsallians med koordinatorn har det gjort att en 

förälder upplevt sig lyssnad på och bekräftad som förälder vilket i sin tur har 

underlättat förmågan att lyssna till den andres ståndpunkt. 

”Koordinatorn har kunnat bekräfta mina mail och ge mig rätt på det jag 

gjort utan att ta parti…koordinatorn har kunnat bekräfta det jag sagt 

utan att skylla på den andra och det visste inte jag var möjligt, för jag 

trodde att om jag har rätt så har den andra fel. Men det behöver inte vara 

så.” Förälder C 
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 Har barnen påverkats av att ni haft en föräldrakoordinator och i så fall hur? 

Föräldrarna beskriver att barnen bara deltagit vid ett fåtal tillfällen i samtalen 

med föräldrakoordinatorn. Även om barnen inte deltagit själva i samtalen så 

återkommer föräldrarna till att koordinatorn visat att det är deras behov som 

skall hanteras inom ramen för uppdraget. Det framkommer i samtalen att det för 

flera inneburit positiva förändringar för barnen att föräldrarna fått stöd av 

koordinatorn. Ingen av föräldrarna säger sig ha uppfattat det som en brist att 

barnen inte deltar i samtalen och flera är noga med att det funnits ett uttalat 

barnfokus i samtalen.  

”Det som det går ut på är att det är barnet som skall vara i fokus. Vi 

vuxna som har ställt till det, får lägga ner. Det är inte vi som är viktiga, 

det är barnet som är viktigt. Det är väl det som man framhäver genom 

hela den här processen.” Förälder A 

 

”Ja alltså koordinatorn har ju lyckats tala om, visa hur små insatser och 

små saker som vi kan göra som föräldrar kan göra så stor skillnad för 

barnens tillvaro och deras välbefinnande.” Förälder C 

 

När föräldrarnas samarbete förbättrats har föräldrarna noterat att barnens 

mående påverkats positivt i hemmiljön men även i de olika sociala sammanhang 

som barnen befinner sig i utanför hemmet. Barnen beskrivs uppvisa att de mår 

bättre när föräldrarna själva tar ansvar för sina problem på ett sätt som gör att 

barnen avlastas. 

”De är inte alls lika utagerande i sina andra miljöer som dagis och skola 

som de var då. De är betydligt lugnare, mycket bättre sömn än tidigare 

och har slutat kissa i sängen. Sen har de ju fått en tryggare miljö att växa 

upp i.” Förälder C 

 

”Om barnen mår bättre? Ja, verkligen! Hundra procent! De är mycket 

lugnare… De känns så trygga nu! Det är bra att barnen ser att vi kan 

prata tillsammans… de behöver inte bära våra problem.” Förälder B  

 

En förälder säger däremot att koordinatorsinsatsen gjort att barnets position 

mellan föräldrarna mitt i konflikten befästs på ett sätt som skadar barnet. 

”Ja, faktiskt det har påverkat vårt barn. … Nu sitter barnet  emellan igen 

istället för att barnet skall känna sig glad och utvecklas så skadas barnet 

igen, det är inte barns bästa…därför är jag missnöjd och besviken för 

enligt informationen skall koordinatorn göra allt i sin makt för barnets 

bästa men som jag ser det är det inte barnets bästa utan den andra 

föräldern bästa.” Förälder D 
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Ett par föräldrar beskriver att insatsen haft liten men positiv påverkan på 

barnens mående. 

”Jag tror att det kan ha påverkat barnet, även om jag inte får se det…vi 

träffas ju inte och barnet vill ju inte ens ha kontakt med mig.” Förälder F 

 

”Påverkat vårt barn? Naturligtvis! Men egentligen är det här inte något 

som är en konflikt från min sida, jag behöver inte en koordinator för att 

lösa det, det är småsaker. Om den andra föräldern vill ha tre-fyra dagar 

och åka på semester så tycker jag att det är bra för barnet, det är roligt 

för barnet så det är helt okej.” Förälder E 

 

Några beskriver att när relations- och kommunikationsmönster förändrats så att 

föräldrarna kan träffas när barnet är med, utan att hamna i konflikt, så har 

barnen visat tydliga tecken på att de mår bra av att kunna se föräldrarna 

tillsammans. 

”…jag tycker att jag märkt att barnet blivit lugnare under det här 

året…vi har kunnat hålla en schysst nivå de gånger vi träffas vilket 

barnet har sett, att vi kan prata normalt och då blir ju barnet  mycket 

gladare och vågar prata mer…och det är ju jättebra!...För det gjorde 

barnet inte förut…men nu är barnet mycket öppnare och har väl förstått 

att det är okej.” Förälder G 

 

”Ja man ser ju att barnet vill att vi skall samarbeta! Vårt barn tycker att 

det är kul att vi kan prata med varandra. Att jag följer med till dörren när 

jag lämnar och säger hejdå…” Förälder A 

 

 Hur fungerar ert föräldrasamarbete idag? 

När föräldrarna skall beskriva hur deras samarbete ser ut mot slutet av eller efter 

avslutad insats så är det framförallt kommunikation och information som 

förbättrats men även barnens mående och synen på den andra föräldern nämns. 

En aspekt som tas upp är rädslan för att falla tillbaka i gamla mönster efter 

avslutad insats. Att ha upplevt stor avlastning och trygghet gör att man vill 

behålla insatsen i många år. 

”Jag vill ju att koordinatorn är kvar till vårt barn fyller arton år!...Det 

har ju varit helt underbart! Att vi kan ha en bra kommunikation kring 

vårt barn…” Förälder G 

 

En förälder upplevde inte någon som helst förbättring av situationen i något 

avseende. 

”Vårt samarbete är inte bättre!” Förälder D 

Andra reflekterar över de förändringar de åstadkommit. 

”Ja jag ser ju förändringar på att det faktiskt går att föra en dialog 

nu…man fick lära sig det där att man bara pratar om det viktigaste och 
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så är det  bara för barnets skull, annars tycker barnen att det är 

skitjobbigt…man fåt bita ihop.” Förälder A 

 

Att informera varandra om barnen har tidigare varit en konfliktfråga för många. 

Det har handlat både om upplevelser av att förvägras information och att inte 

vilja ge den för att skydda sig från den andra partens upplevda intrång i sitt nya 

liv. Via föräldrakoordinationen har flera föräldrar hittat en form för information 

som fokuserar på det som är väsentligt för föräldrasamarbetet. 

”Ja alltså kontakten mellan oss skall ju röra barnet och sådant som är 

viktigt för barnet och så är det ju nu. Förut var det bara en konflikt och 

den andra föräldern kunde lägga sig i vad jag gjorde och det är inte det 

vi skall prata om…nu har det fokuserats på barnets bästa och det är ju 

det som har varit jättebra!” Förälder G 

 

Att samarbeta och fatta beslut gemensamt har varit svårt på grund av bristande 

tillit till varandra till den andres föräldraförmåga berättar föräldrarna. En del i 

koordinatorernas arbete som upplevts hjälpsamt för föräldrarna har varit att få 

stöd i att separera sina olika roller och stötta dem gå från en par- till en 

föräldrarelation. 

”Även om det är ett otroligt arbete att ha barnen gemensamt med den 

andra föräldern så är det ännu svårare att vara alldeles själv. Då blir 

man en tillgång och inte en börda. Även om den andra föräldern är en 

börda för mig som en partner så kan föräldern vara en tillgång för 

barnen. Det har koordinatorn hjälpt oss att förstå.” Förälder C 

 

Att koordinatorn finns kvar över tid upplevs tryggt ifall det nya samarbetet 

faller tillbaka i gamla mönster. 

”…om det händer någon gång att den andra föräldern spårar ur med 

något sms som inte har relevans för vårt barn…så vidarebefordrar jag 

det till koordinatorn och svarar inte på det så tar koordinatorn upp det 

med den andra föräldern nästa gång.” Förälder G 

 

En förälder beskriver vad de nya kunskaperna inneburit för dem när det gäller 

att kunna fortsätta samarbeta som föräldrar.  

”Nu har vi faktiskt kunnat lösa denna svåra situation och kan planera för 

framtiden utan en koordinator. Koordinatorn gav oss någonting bra, en 

insikt, en ny värld för oss.” Förälder B 

 

Tillägg från föräldrarna 

Alla föräldrarna fick möjlighet att i slutet av intervjun själva lägga till 

information de ansåg behövdes för att beskriva deras upplevelse. Förälder B 

hade inget att tillägga. De andras tillägg presenteras översiktligt nedan. 
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”Jag har funderat och den här insatsen borde komma in i ett tidigare 

skede.” Förälder E 
 

”Om jag skulle rekommendera insatsen till andra i samma situation? Det 

har jag gjort, flera gånger! Och då säger de, men gud finns det något 

sådant, det skall jag fråga om det finns i min kommun…Man kanske borde 

börja informera lite mer…eftersom varken jag eller någon annan verkar ha 

hört talas om det här innan, och det är ju lite synd…det är ju verkligen 

hjälpsamt.” Förälder G 
 

”Jag tycker att alla som ligger i strid skall prova…för du vet du kommer 

bara en viss bit i familjerätten, sen måste du ta till ytterligare verktyg och 

då tyckte jag att det här var bra för då kan man i varje fall fortsätta 

kommunikationen.” Förälder A 
 

”Jag vill ta upp att de flesta vårdnadstvisterna som skapas, skapas enligt 

min uppfattning av en eller två i grunden personlighetsstörda individer. 

För att kunna hjälpa dem måste man ha kunskap. Annars får barnen ta 

smällen och de har oftast ingen möjlighet att försvara sig.” Förälder E 
 

”Koordinatorn borde ha mer makt att kunna besluta om att lärare, läkare, 

psykologer och andra som är inkopplade skall kommunicera med båda 

föräldrarna, jag tror att det är väldigt viktigt! För barnets skull!” Förälder 

F 

 

”…i första hand att det är bra att ha koordinatorn för parter som separerat 

och inte kan komma överens själva…jag tycker att koordinatorn som skall 

ta det ansvaret skall vara i första hand neutral och i andra hand rättvis…” 

Förälder D 
 

”Ja, med facit i hand så har ju insatsen varit extremt givande. Nu vet jag 

inte hur man sitter och räknar på kostnaderna kring det här men, det går 

inte att köpa någon annan stans den hjälp vi har fått. Så tummen upp för 

insatsen…jag har ju fått mina barn tillbaka…”Förälder C 

 

Sammanfattning av resultaten 

Resultaten sammanfattas här med utgångspunkt från syftet med studien och de 

frågeställningar som ligger till grund för intervjuerna. 

 

Alla utom en förälder beskriver någon positiv förändring i föräldrasamarbetet. 

Den förälder som beskriver att situationen är oförändrad beskriver att just deras 

föräldrakoordinator inte kunnat hjälpa dem men vill prova metoden igen. De 

som sett marginella förändringar förklarar detta med att koordinatorn inte 

kunnat motivera den andra föräldern att delta i något egentligt 
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förändringsarbete. Några föräldrar berättar om stora förändringar i sitt 

samarbete. De beskriver att de har fått en bättre struktur i vardagen och att den 

sänkta konfliktnivån gör att de idag kan träffas vid skolmöten och 

överlämningar med barnen utan att det blir konflikter. De upplever också att de 

har en mer konstruktiv kommunikation med tydliga regler för hur, när och 

vilken information som delas. Föräldrarna säger att detta skapat trygghet och 

förutsägbarhet som gynnat deras relation till barnen. 

Barnens situation beskrivs i ett fall som oförändrad, några beskrivs ha fått det 

marginellt bättre och de andra bedöms av föräldrarna ha fått en väsentligt bättre 

situation med påtagligt ökat välmående. De som sett positiva förändringar 

beskriver påtagliga förändringar som lugnare, mindre utagerande barn som 

sover bättre, pratar mer, förefaller öppnare och tryggare och har slutat sängväta. 

Föräldrarna beskriver att de är det förändringsarbete de själva gjort, med stöd av 

koordinatorn, med att börja fokusera på barnen istället för på konflikten som 

bidragit till att de fått en bättre tillvaro.  

De verksamma interventionerna i koordinatorns praktiska arbete har främst varit 

att få hjälp med kommunikation och information berättar föräldrarna. Att bygga 

en struktur kring kommunikation och informationsöverföring har skapat 

trygghet och lugn mellan föräldrarna. Några säger att de i och för sig får mer 

information än tidigare men att det krävt mycket arbete och det låter som om 

strukturen kan vara skör. Att koordinatorn tagit del av parternas kommunikation 

via mail beskriver alla som positivt, några beskriver det som en buffert eller ett 

filter. De som lyckats bäst med att få till en fungerande kommunikation är också 

de som är mest positiva till insatsen i stort. Att löpande få veckomail om barnets 

vardag har uppskattats. 

Möjligheten att få en utomstående neutral samtalspartner har varit en tilltalande 

och ibland avgörande del då föräldrarna valt att ta emot insatsen. När det 

fungerat har det haft en konfliktdämpande funktion uppger några av föräldrarna. 

Det finns också berättelser som beskriver hur de genom arbetet med 

föräldrakoordinatorn lyckats hitta tillbaka till en gammal, eller fått en ny, 

respekt för varandras föräldraskap. Som framgångsfaktorer nämns att 

koordinatorn i samtalen fungerat som en rättvis utomstående guide, en lärare 

och coach.  

Att slippa sitta i gemensamma samtal har varit viktigt. De beskriver att det varit 

en hjälp att få reagera på den andres förslag, bli vägledd eller tillrättavisad 

enskilt, då den andra inte hört på. Det har också varit hjälpsamt att kunna få tid 

att reflektera över information som förmedlats i en neutraliserad form, antingen 

för att koordinatorn desarmerat budskapet på vägen eller för att densamma gjort 

tillägg som förklarat nyttan för barnen. Kunskap om det aktuella eller det 

generella barnets behov har lagts till i samtalen med koordinatorn varför förslag 

kunnat få ett annat mottagande än om de presenterats av motparten. Förslag som 
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hade motarbetats om den andra parten presenterat dem har accepterats då de 

kommit ifrån koordinatorn. Koordinatorn har kunnat guida föräldrarna att se att 

den som varit en börda som partner ändå kan vara en tillgång som medförälder.  

Att skapa en gemensam basstruktur för sitt samarbete har varit en målsättning 

som inte fungerat för alla. De som arbetat fram tydliga överenskommelser och 

rutiner för sitt samarbete är mer positiva än de som beskriver att de inte lyckats 

med det. När överenskommelserna finns nedskrivna berättar föräldrarna att de 

inte behöver kontakta varandra för att påminna sig om vad som sagts utan båda 

kan ta eget ansvar för sin del av avtalen.  

 

Utöver det praktiska arbetet så tar alla utom en upp att det varit verksamt att 

koordinatorn haft fokus på barnets bästa genom hela processen och varit tydlig 

med att syftet med arbetet är att barnen skall slippa drabbas av föräldrarnas 

konflikter.  

 

De svagheter som tas upp handlar om att uppleva att koordinatorn brustit i 

neutralitet. En förälder i studien har upplevt sig dubbelt sviken då känslan varit 

att koordinatorn tagit den andres parti. En annan aspekt som lyfts som en 

svaghet är upplevelsen att koordinatorsinsatsen blir verkningslös när föräldrar 

kan vägra att delta i samtal, att samarbeta eller kommunicera. Några föräldrar 

som säger att de tror att metoden skulle kunna fungera bättre om 

föräldrakoordinatorer gavs ökade befogenheter att fatta beslut i sak. En av 

föräldrarna vill lägga till att det är viktigt för koordinatorer att ha kunskap om 

psykiatrisk problematik. 

 

Diskussion 

Tidigare svenska uppföljningar av föräldrakoordination har visat på att det finns 

skillnader mellan hur olika föräldrakoordinatorer arbetar (Gabrielsson, 2011; 

Isaksson, 2013). Det har väckt en fråga om huruvida skillnaderna är så uttalade 

att det gör det svårt att uttala sig om föräldrakoordination som en specifik 

metod. Det skulle kunna framhållas att de interventioner som lyfts som 

verksamma även praktiseras i andra former av konfliktlösande samtal. 

Resultaten i denna studie visar att de interventioner som praktiseras, av de tre 

svenska föräldrakoordinatorer som genom sina klienter är representerade här, i 

stort överensstämmer med de som används, rekommenderas, och bedöms som 

verksamma av amerikanska föräldrakoordinatorer (Belcher-Timme, Belcher-

Timme, Gibbings, & Shorey, 2013; Fieldstone, Carter, King, & Mc Hale, 2011). 

Genom det blir det relevant att ställa resultaten i denna studie i relation till 

angiven tidigare forskning. Det kan också sägas styrka att metoden så som den 

beskrivs av deltagande föräldrar kan identifieras som föräldrakoordination. 
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Resultaten visar att det framförallt varit interventioner som syftar till att skapa 

en bättre struktur i föräldrasamarbetet som tas upp som hjälpsamma av 

föräldrarna. Tydliga överenskommelser och regler för kommunikation är sådant 

som de beskriver bidragit till sänkt konfliktnivå och ökat välmående hos barnen. 

Det är utifrån ett systemteoretiskt perspektiv rimligt att anta att arbetet med att 

skapa struktur i det yttre samarbetet fungerat därför att det också hjälpt till att 

återupprätta familjesystemet strukturellt (Lundsbye, 1983). Vid en separation 

påverkas hela familjesystemet och även om det egentligen är i par-subsystemet 

som konflikten ligger så påverkas alla ömsesidigt. Det skapar obalans och 

otrygghet i systemet när hierarkier och gränser inte upprätthålls. När paret 

separerar finns en risk att föräldrasubsystemet har svårt att bibehålla funktionen 

av att gemensamt uppfostra barnen och istället låter par-konflikten definiera 

även föräldrarelationen. De gemensamma överenskommelserna som beskrivs av 

föräldrarna i studien förefaller kunna skapa en ram som medger att 

föräldrasubsystemet rent funktionellt kan bestå i relation till barnsubsystemet 

även om föräldrarna inte lever tillsammans. Ett fungerande föräldrasystem är 

förutsägbart och upplevs därför som tryggt av barnen (Cocozza, 2010). Att 

slippa sitta i samma rum men ändå arbeta gemensamt med samma fokus 

förefaller kunna underlätta arbetet med att fokusera på sin föräldraroll. 
 

Några föräldrar beskriver att de sett betydande positiva förändringar hos sina 

barn och att dessa inte bara visat sig i hemmiljön utan även i andra sociala 

kontexter. De beskriver bland annat att barnen upplevs tryggare, pratar mer, har 

färre konflikter med kamrater och sover bättre. Dessa resultat ligger i linje med 

vad tidigare forskning visat kring riskerna för barn som utsätts för föräldrars 

konflikter. Långtgående risker har visats för barns och ungas utveckling såväl 

känslomässigt som beteendemässigt och socialt om de under längre perioder 

lever med att viktiga vuxna som är i hög konflikt med varandra (Boyan & 

Termini, 2005; Firestone & Weinstein, 2004). Samtliga föräldrar i studien har 

stridit i flera år och alla beskriver att barnen uppvisat olika symtom på att må 

dåligt av detta. Resultaten visar att föräldrar som lyckats förändra sitt samarbete 

och sänka konfliktnivån sett att barnens symtom i flera avseenden förbättrats 

avsevärt eller försvunnit helt. För att tolka dessa resultat bör man beakta att 

insatsen som längst pågått i dryga två år. Detta skall ställas i relation till att det 

konfliktfyllda eller dysfunktionella föräldrasamarbetet pågått mellan två och 

tolv år. Det går inte att utifrån resultaten i den här studien uttala sig om ifall det 

finns något samband mellan antal år av strid och framgångsrik förändring eller 

inte, vilket naturligtvis hade varit intressant, men det får bli en utmaning för 

framtida forskning på området. 

 

Resultaten visar att förmåga att lyssna in båda parter upplevts som viktiga. När 

människor inte upplever sig hörda kan återberättandet av gamla oförrätter och 

kränkningar som inte tas emot tendera att eskalera såväl i styrka som i frekvens. 
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Behandlare som möter tvistande föräldrar hörs ibland uttala att det är viktigt att 

fokus i samtal skall ligga i nuet och framåt varför man inte vill ge utrymme för 

berättelser om konflikternas uppkomst. Det kan finnas en risk för att valet att 

inte lyssna kan göra att berättelsen växer sig starkare. Det finns situationer då 

lyssnandet är en förutsättning för att kunna hjälpa människor att släppa striden 

och andra där det istället låser dem i en verklighetsbeskrivning som blir alltmer 

sann för varje gång den berättas. Utmaningen för behandlare som möter 

föräldrar som strider är att lära sig avgöra vilket förhållningssätt som bäst 

gynnar den aktuella situationen. I studien beskriver föräldrar att det varit till 

hjälp att få diskutera frågor enskilt med koordinatorn. Det förefaller vara ett 

rimligt antagande att arbetsformen med enskilda samtal också möjliggör att 

kunna arbeta med föräldrasamarbetet i par där de har olika behov av att få 

bearbeta historien. Att slippa lyssna på den andres beskrivningar kanske kan 

vara lika hjälpsamt som att få delge sina? Detta synsätt behöver också sättas in i 

sitt kontextuella sammanhang. När föräldrar separerar har de möjlighet att få 

frivilliga samtal för att komma överens om centrala frågor som rör 

gemensamma barn. Om de inte lyckas komma överens finns möjligheten att 

driva frågan vidare och be domstolen besluta. Budskapet från samhället kan 

tolkas som att antingen klarar ni er själva eller så beslutar vi åt er. Frid eller 

strid. Vägen till att få ett domstolsbeslut utgörs av att samla bevis för att belysa 

den andra förälderns brister och tillkortakommanden. Ofta samlas det egna 

nätverket i en gemensam berättelse vilket efter att ha upprepats under flera år 

kan bli allt svårare att släppa. Så som föräldrakoordination implementerats i 

Sverige har man valt att endast ge insatsen till föräldrar som redan provat allt. 

Det innebär att de som får en föräldrakoordinator ofta kan vara väldigt fast i 

sina respektive berättelser då arbetet inleds. För att tolka resultaten i denna 

studie är det viktig information då det kan det ha påverkat föräldrarnas 

upplevelse såväl positivt som negativt. Å ena sidan kan det ha gjort 

koordinatorns arbete att försöka nå samsyn om barnens behov väldigt svårt. Det 

kan dock också ha inneburit att föräldrarna uppskattat varje liten förändring som 

ett stort framsteg då läget upplevts som låst under lång tid. Resultaten i studien 

tyder på att det vore önskvärt att kunna erbjuda insatsen tidigare i processen, 

kanske direkt då det visar sig att samarbetssamtalen strandat. För den fortsatta 

utvecklingen av metoden i Sverige kan resultaten alltså tolkas som att 

föräldrakoordination skulle kunna provas som en metod som kan fylla 

tomrummet mellan frivillighet och domstolsförfarande för föräldrar som har 

svårt att samarbeta. Det vore också i linje med den ursprungliga definitionen 

som en alternativ konfliktlösningsmetod (AFCC, 2005). 

 

För att kunna bidra till konflikternas lösning förefaller det viktigt att fokusera på 

de faktorer som bidrar till konflikten på flera nivåer. Föräldrarnas egna 

värderingar och personlighet är en del. En förälder lyfter åsikten att det ofta 

finns individuella svårigheter hos stridande föräldrar. Att så är fallet är också 



Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator 

 

27 

 

belagt i tidigare forskning (Rejmer, 2013). Aspekter som rör hur respektive 

nätverk förhåller sig till parternas konflikt en annan som kan påverka hur fria de 

enskilda parterna upplever sig vara att utifrån den gruppens normer och regler 

ingå avtal som kanske står i strid med dem. Det kan röra såväl religiös 

övertygelse som olika synsätt när det gäller män och kvinnors olika förmåga att 

vara goda föräldrar. Men också de normer som styr i den kontext där 

vårdnadsstriderna utspelar sig kommer att påverka utfallet. Om det inom de 

verksamheter som möter föräldrar finns uttalade eller outtalade regler och 

normer om att den ena eller andra lösningen generellt sätt är bättre för barn så 

kan det vara medskapande till konflikternas utveckling genom att den part som 

står närmast det synsättet upplevs få stöd gentemot den andra. Detta kanske blir 

särskilt tydligt i mötet med människor som lagt åratal, tusentals kronor och sin 

heder på att försvara sig eller bevisa att den andra föräldern är dålig. Föräldrarna 

beskriver antingen koordinatorn som tydlig, kunnig och rättvis eller som partisk 

och oprofessionell. Dessa omdömen kan utifrån urvalet gälla en och samma 

föräldrakoordinator. Kanske kan detta tolkas som att större vikt behöver läggas 

vid personlig matchning mellan klient och behandlare med acceptens för att 

professionella samtalsledare tar med sig sin personlighet i arbetet och att den 

inte passar alla lika bra.  

 

Resultaten i studien visar att föräldrar i flera fall uppskattat 

föräldrakoordinatorns tillägg i sakfrågor. Det ingår i det generella uppdraget för 

en koordinator att utbilda föräldrar om barns behov. Samtidigt finns det 

berättelser som beskriver att samarbetet försvårats då koordinatorn upplevts 

som partisk. Det påvisar vikten av att kunna hålla isär sina egna värderingar från 

sina ställningstaganden i sakfrågor. Alla rekommendationer om barn, generellt 

och specifikt, behöver vara välgrundade och koordinatorn har i sin roll 

möjlighet att konsultera expertis efter behov. Att sedan stå för sin bedömning 

om vad som gynnar det aktuella barnet behöver inte stå inte i motsats till att 

bibehålla en neutral position. I riktlinjerna för föräldrakoordinatorer finns detta 

definierat. 

 “A PC shall maintain impartiality in the process of parenting 

coordination, although a PC is not neutral regarding the outcome of particular 

decisions. Impartiality means freedom from favoritism or bias in word, action, 

or appearance, and includes a commitment to assist all parties, as opposed to 

any one individual.” (AFCC, 2005)  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur de som tagit del av insatsen 

föräldrakoordinator upplevt det och hur de beskriver den varför jag bedömde att 

semistrukturerade intervjuer skulle vara en relevant metod. 

Föräldrakoordination har i tidigare uppföljningar (Gabrielsson 2011, 2013; 

Isaksson 2013) visat på vissa skillnader i utförande vilket kan göra metoden 
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otydlig såväl för utförare som för klienter. Jag ville därför använda en metod 

som medgav viss frihet i berättandet men ändå höll samtalet till centrala teman. 

Det var hjälpsamt för mig som intervjuare att ha förberett en intervjuguide 

vilket gjorde att jag kunde hålla intervjuerna kring det som var studiens syfte. 

Den förkunskap som ligger till grund för studien har bidragit till att fördjupande 

följdfrågor ställts och att löpande återkoppling till intervjupersonerna gjorts 

vilket kan stärka validiteten i studien (Kvale, 1997). I intervjun infogades 

följdfrågor efter hand för att fördjupa och förtydliga.  

  

Urvalet begränsades av att föräldrakoordination inte implementerats på bred 

front i Sverige varför underlaget är begränsat. Det tillsammans med studiens 

totala omfång och design gör att resultatet inte kan generaliseras. Genom att 

instruktionerna till föräldrakoordinatorerna som förmedlat intervjupersoners 

adresser varit önskemål om att få kontakt med klienter som haft insatsen oaktat 

om de avslutat på grund av att insatsen bedömts avslutad eller på grund av att 

klienterna valt att avsluta så har det möjliggjorts att såväl positiva som kritiska 

röster fått möjlighet att delta. Detta kan stärka trovärdigheten i studiens resultat. 

 

För att säkerställa att intervjusituationen skulle kunna vara likvärdig för 

samtliga informanter valde jag att genomföra telefonintervjuer. Detta kan ha 

haft både för och nackdelar. Att bli intervjuad om nära frågor av en okänd 

person på telefon kan troligtvis upplevas opersonligt. Lösningen har medgivit 

likvärdiga samtal som planerats när det bästa passat informanterna och de har 

kunnat ta samtalet i en miljö de själva valt.  

 

Samtliga intervjupersoner lever och arbetar i Sverige och talar och förstår 

svenska. Två personer ville få genomföra intervjuerna på sitt modersmål vilket i 

det ena fallet löstes med tolk och det andra genom att intervjun genomfördes på 

engelska. Det innebar att jag förde intervjun på ett språk som inte är mitt 

modersmål vilket kan diskuteras. Bedömningen gjordes att det var att föredra att 

intervjupersonen fick samtala på ett språk den känner sig trygg med. I intervjun 

som genomfördes med telefontolk i trepartssamtal verifierade intervjupersonen 

att tolken utfört sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Det bör dock beaktas att 

information kan ha gått förlorad i översättningen då det inte var möjligt att 

kontrollera hur tolken formulerade ställda frågor.  

 

De citat som valts ut har samtliga redigerats varsamt från talspråklig till mer 

skriftspråklig form för att säkerställa intervjupersonernas anonymitet. 

Resultatdelen tappar lite av en autentisk vardagsnära känsla som kunde erhållits 

av mer talspråkliga citat men då underlaget är litet och det finns en risk för 

igenkänning av individers specifika språkbruk har detta ändå valts då 

informanternas anonymitet är av överordnad betydelse. Då underlaget är 

begränsat finns en risk att deltagande intervjupersoner annars kunnat identifiera 
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sin före detta partners uttalanden vilket i vissa fall varit positivt men risken för 

att det kunnat bidra till ytterligare konflikter har fått styra valet. 

 

Slutsatser 

Föräldrar som slutfört insatsen föräldrakoordination upplever att såväl deras 

föräldrarelation som relationen till barnen förbättrats. De beskriver också att de 

upplevt att barnens mående väsentligt förbättrats då föräldrasamarbetet 

strukturerats och konfliktnivån sänkts.  

 

Föräldrakoordinationens verksamma interventioner har upplevts vara att skapa 

struktur genom att organisera samarbetet med tydliga överenskommelser som 

utgår från barnens behov samt att skapa regler för konstruktiv kommunikation 

och regelbunden informationsöverföring om gemensamma barn. 

 

För att föräldrakoordinationen skall kunna genomföras förefaller det avgörande 

att föräldrakoordinatorn är tydlig i sin roll och att båda föräldrarna upplever 

koordinatorn som neutral, kunnig och rättvis. 

 

Förslag på vidare forskning 

Det vore utifrån resultaten i denna studie intressant att undersöka hur skillnader 

i upplevelse kan förstås, handlar det om olika behov hos föräldrarna eller finns 

det fortsatt skillnader i hur olika koordinatorer arbetar som påverkar? Fungerar 

metoden olika bra beroende på var den praktiseras? Finns det könsskillnader i 

hur man uppfattar den? Uppföljning och kartläggning av tidigare ärenden samt 

studier som jämför med andra metoder vore också intressant. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie om föräldrars upplevelse av 

insatsen föräldrakoordinator 

Antalet vårdnadstvister har ökat markant i Sverige de senaste åren och 

föräldrakoordination är en av de metoder som införts för att stötta separerade 

föräldrar i sitt föräldrasamarbete. Insatsen har funnits i Sverige sedan 2010 men 

har hittills endast beviljats som stöd till ett fåtal föräldrapar varje år. För att 

bättre förstå om och i så fall på vilket sätt föräldrakoordination kan hjälpa 

föräldrar i vårdnadstvister att samarbeta är det värdefullt att få ökad kunskap om 

hur de som tagit emot insatsen upplevt detta.  

Mitt namn är Annika Aspén Franzén och läser sista terminen på 

psykoterapeutprogrammet med inriktning på familjeterapi vid Linköpings 

Universitet. Jag arbetar parallellt med utbildningen som familjebehandlare i 

familjestödsteamet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Det ingår 

som en obligatorisk del i min utbildning att skriva en uppsats baserad på en 

egen undersökning och jag har valt att intervjua föräldrar som haft insatsen 

föräldrakoordinator. Syftet med uppsatsen är beskriva hur föräldrar som haft 

insatsen upplevt det att få stöd av en föräldrakoordinator. Intervjuerna kommer 

att genomföras på telefon och spelas in. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter. 

Det inspelade samtalet kommer sedan att skrivas ut för att användas som 

underlag för uppsatsen. Allt material kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av det. I rapporteringen av resultat i den slutgiltiga 

uppsatsen kommer deltagare att ha avidentifierats så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer.  

Jag skriver detta brev till dig för att fråga om du kan tänka dig att delta i 

undersökningen. Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja 

att avbryta din medverkan om du skulle vilja det. Om du väljer att delta kan du 

kan skicka ett sms eller mejl till mig så hör jag av mig till dig för att boka tid 

som passar dig för intervjun. 

Om du har frågor eller synpunkter är du också välkommen att kontakta mig. Du 

når mig på; Mobiltelefon 073- 580 02 35 eller E-post 

annikaaspen@hotmail.com  

Med vänlig hälsning 

Annika Aspén Franzén 

mailto:annikaaspen@hotmail.com
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          Bilaga 2 

Requesting participants for an interview about parents experiences of working 

with a Parenting Coordinator  

 

The number of custody disputes has increased markedly in Sweden in recent 

years and parenting coordination is one of the methods introduced to support 

separated parents in their parental cooperation. The method has been in use in 

Sweden since 2010, but has so far only been granted to a small number of 

parents each year. To better understand whether, and if so how, parental 

coordination can help parents in custody disputes to cooperate, it is valuable to 

learn more about how those who received the intervention experienced this.  

 

My name is Annika Aspén Franzén and I am in my last semester of studying to 

become a licensed psychotherapist specializing in family therapy at the 

University of Linköping. I also currently work as a family therapist in the 

family support team in the Hägersten-Liljeholmen district. There is a 

compulsory part of my training to write an essay, and I have chosen to interview 

parents who have or have had a parental coordinator. The purpose of this paper 

is to describe how parents have experienced the process of getting support from 

a parenting coordinator.  

The interviews will be conducted by phone and recorded. The interview is 

expected to take 30-60 minutes. The recorded call will then be printed out to be 

used as a basis for the essay. All materials will be kept so that no unauthorized 

persons can take part of it. In the reporting of results in the final essay, 

participants will be anonymous so that it is not possible to link the results to 

individuals.  

 

I am writing this letter to you to ask if you're willing to participate in the survey.  

Participation in the study is voluntary and you may choose to end your 

participation at any time if you would like to.  

If you choose to participate, you can send a text message or email to me and I 

will contact you to book a time that suits you for the interview.  

 

If you have questions or comments, you are also welcome to contact me. You 

can reach me at;  

Phone 073 580 02 35 or E-mail annikaaspen@hotmail.com  

 

Sincerely  

 

Annika Aspen Franzen 



Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator 

 

35 

 

           Bilaga 3 

Intervjuguide för uppsatsen ” Föräldrars upplevelse av insatsen 

Föräldrakoordinator” 

Basinformation 

Namn 

Ålder 

Kön 

Antal barn med aktuell förälder 

År för separation 

Andra konfliktlösningsmetoder ni provat 

År för insatsens start och avslut 

 

Hur skulle du beskriva ert föräldrasamarbete före insatsen? (Kommunikation, 

beslut, konfliktlösning information?) 

Upplevde du att ert/era barn påverkades av ert samarbete och i så fall hur? 

 

Hur skulle du beskriva att det kom det sig att ni valde att ta hjälp av en 

föräldrakoordinator? 

Hur har föräldrakoordinationen gått till? Vad har ni gjort? 

Hur du själv upplevt samarbetet med er föräldrakoordinator? 

Hur har du upplevt att insatsen påverkat ert föräldrasamarbete och om 

samarbetet förändrats, kan du berätta om hur och vad du tänker har bidragit till 

det? 

Har barnen påverkats av att ni haft en föräldrakoordinator och i så fall hur? 

 

Hur fungerar ert föräldrasamarbete idag? (Kommunikation, beslut, 

konfliktlösning, information och barnens situation) 

Finns det något du vill tillägga? 



 

1 

 

 


