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”Ett fredat rum” 

 

En samverkansmodell- 

för att ge individuellt stöd till barn i 

vårdnadstvist 
 

Rädda Barnens Centrum- 

 för barn och ungdomar i utsatta 
livssituationer 
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Behandlare Behandlare 
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Grundprinciper i samverkansformen  
 

• Tydlig ansvarsfördelning, sammanhangsmarkering. 

• Ambition att ”flytta bort” föräldrarnas konflikt från 
barnet. 

• Att för barnet skapa ett eget rum med tydliga gränser där 
barnet ges möjlighet att utvecklas.  

• Skapa möjlighet att löpande bedöma risk/skydd/trygghet. 

• I formen betonas tydlighet, hållande och trygghet. Detta 
formuleras i en tydlig problemformulering gemensam för 
de båda stöd/behandlingssystemen.  
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Eget omhändertagande i brist 
på omsorg 

Våra erfarenheter hittills. 

   Våld 

Snabba familjebildningar/ 
”stormiga relationer” 

Psykisk ohälsa 

      Missbruk 

Vårdnadstvist 

Stor inblick i vuxenvärlden 

   Asymmetriska  
   relationer 
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Samverkansformen 

• Generellt positivt hos berörda parter 

 

• Osäkerhet kring vad som kan anses som ”miniminivå” gällande 
föräldrasystemet 

 

• Uppgivenhet i relation till föräldrar 

 

• Tid och resurs krävs, viss tröghet vid uppstart 

 

• Samgående i ett gemensamt team är viktigt – fördela ansvar och 
”ladda upp” sammanhanget 
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Föräldrar 

 

• Laborerar med tider 

 

• Svårt att få grundläggande information om barnet – konflikten 
hamnar lätt i fokus 

 

• En förälder oftast mer motiverad och vill formulera ”uppdraget” 

 

• Kan bära på olika uppfattningar om barnets behov och svårigheter 

 
 

• Föräldrarelationen/föräldraskapet blandas ihop med den avslutade 
parrelationen vilket kan leda till oflexibla förhållningssätt  
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Barnen 

 
• Heterogen grupp. Upprinnelsen till tvisten kan innehålla många 

påfrestningar till exempel våld, missbruk, omsorgssvikt.  

 

• Reaktioner: 

- Oro, ångest 

- Nedstämdhet 

- Självskadebeteende 

- Ensamhetskänsla 

- Koncentrationsproblem 

- ”Överdriven” anpassning, kompensatoriskt förhållningssätt 

- Avledande 

- Tillitsbrist 

- ”Klängighet” 
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Barnen 
      Föräldrar och barns definition av problemet går isär – multiversa 

utgångspunkter,  
 

• Förälder: ”Lisa lider av att hennes mamma ställer in umgänge”  

 Barnet: ”Jag är rädd att pappa skall dö” 

 

• Mamma: ”Kalles pappa bryr sig inte” 

 Barnet: ”Mamma bryr sig bara om min lillebror”  

 

• Förälder: ”Värst för Lisa då hennes mamma missbrukade”  

• Barnet: ”Varför blir pappa så arg? Varför jobbar pappa så mycket? ” 

 

• Förälder: ”Värst med pappans psykiska sjukdom”  

 Barnet: ”Glömmer aldrig när mamma låste in mig” 

 

• Mamma: ”Lisa mår dåligt av att jag och hennes pappa inte pratar med varandra”  

• Barnet ”Jag är rädd att inte få vara med på rasten. Det är så stökigt i skolan. ”  

 

• Viktigt att tydliggöra uppdragsgivare och ansvarsfördelning 
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Samma barn olika uppfattning 
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Gömma sig och komma fram  
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Den lille är ensam kvar 
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De farliga djuren som kommer och tar mig 
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Jag vill inte träffa pappa 
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Jag mår bra… 
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Får jag skriva en sång? 
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Tack för oss! 
 

Anna Thom Olin   

anna.thom.olin@rb.se 

tfn: 08-6989045    

 

Tobias Sunnerfjell 

tobias.sunnerfjell@rb.se  

tfn: 08-6989046 


