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Abstract 

A family under influence - 

Family treatment from the roots of social work and family therapy 

 I have been working with family treatment since 1970. This essay in practical knowledge 

takes its examples from a family treatment commisson 1996, an Assignment from the social 

wellfare system. I keept a journal from these days. The examples come from those notes. 

 

In the broad sense I make my starting - point from systemic thinking and stand whith one foot 

in social work and the other in family therapy. Sometimes I describe my way of working as a 

movement from social enegineering to anthropology. Writing this essay has made me 

consider that this is not always the truth. Sometimes I get directive and normative, instead of 

not knowing. Sometimes I act more like a missionary than as an antropologist. Like 

missionaries I sometimes get involved in colonizing the families everyday life. 

 

To investigate this I have used reflection through the writing process. Which means that the 

narrative has transformed into four steps during this essay. This process developed with the 

questions from my superviser and from collegues. By that the understanding of myself in the 

narrative has transformed as well. 

The first step is the linear, dramatic story. 

The second is the reflecting, circular step. 

The third is the problemazing, strategic step.  

The fourth is the extended story which summarizes the storys before plus new discoveries 

about myself.  

 

Families exist whithin a cultural context. Familylife is structured through a set of normative 

assumptions about how to organize and develop, how to solve problems and communicate. 

Salvador Minuchin who developed the structural family therapy, worked in countries like 

Israel, Argentina and the USA, was convinced that these norms existed in every culture. At 

the same time these values embodies the imperative goals to be striven for as the patterns of  a 

”normal”,traditional core family, in terms of offering the most valuabel nurturance for 

children
1
. Structural familly therapy shares the existentialists interest of growing and the 

strategists interest for the threatening. 

                                                 
1
 Dallos, Rudi/Draper, Ros, An introduction to family therapy, Philadelphia, s.54 
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My first question is whether my way of working whith family treatment, make their structure 

more transparent so they reveal themselves more than they need or want to. By working whith 

this essay I have detected that I mixed the meaning of deceiving as a criminal act, whith self- 

deception which is an existential invitation. This made me stress the confrontation of the 

deceiving. Today I would probably make other decisions and work with the pattern of self- 

deception more on a long-term. 

 

The other question is about the creativity, spontaneity and play as essential ingredients in my 

way of confronting patterns of communicating and organazing that troubles the family.  

Change sometimes comes around when playfull activities take place and reflexions over it 

leed to insights and new patterns. 

 

Keywords: family treatment, system theory, narrative, process of writing, structural theraphy, 

creativity. 

 

Sammanfattning   

Jag har arbetat som familjebehandlare sedan 1970. Uppsatsen i praktisk kunskap utgår från 

exempel i en familj som jag arbetade med 1996, på uppdrag av socialtjänsten. Jag förde 

dagbok över mitt arbete. Exemplen grundar sig på de anteckningarna. 

 

Mitt arbete utgår i vid bemärkelse från ett systemiskt tänkande och står med ena benet i 

socialt arbete och det andra i familjeterapi. Mitt förhållningssätt brukar jag beskriva som en 

rörelse från social ingenjörskonst till antropologiskt sökande. Arbetet med denna uppsats har 

fått mig att förstå att denna beskrivning bara delvis är sann. Jag blir ibland direktiv och 

normativ i stället för icke-vetande. Jag blir ibland mer som missionär än som antropolog. Just 

som missionärerna gjorde, blir jag delaktig i systemkrafternas kolonisering av familjens 

vardagsliv. För att undersöka detta har jag använt mig av reflektion genom skrivandets 

process. Det innebär att berättelsen genom uppsatsskrivandet har transformerats i fyra steg. 

Handledarens och kollegers frågor har hjälpt mig att föra berättelsen vidare. Därigenom har 

också förståelsen av mig själv i berättelsen ändrats. 

Första steget är den linjära dramatiska berättelsen. Andra steget är den reflekterande 

berättelsen, som är mer cirkulär och betonar mig i sammanhanget. 



4 

 

 

Tredje steget är den strategiska och problematiserande berättelsen. 

Fjärde steget är den utvidgade berättelsen, som innehåller aspekter från de tidigare 

berättelserna samt nya upptäckter om mig själv.  

  

Familjer lever i ett kulturellt sammanhang. Familjelivet struktureras genom en uppsättning 

normativa antaganden om hur familjer ska organisera sig, utvecklas, lösa problem och 

kommunicera. Salvador Minuchin som var tongivande i att utveckla strukturell familjeterapi, 

ansåg att dessa värderingar fanns i de flesta kulturer. Han verkade bland annat i USA, 

Argentina och Israel som familjeterapeut och psykiater. Samtidigt är dessa värderingar en 

uppfordrande strävan till den ”normala”, traditionella kärnfamiljens struktur. Med den goda 

avsikten att garantera barn omsorg och trygghet.
2
    

Strukturell familjeterapi delar existentialistens intresse för växandet och strategens intresse för 

det hotande. 

 

Den första frågan handlar om huruvida mitt sätt att arbeta med familjebehandling gör deras 

familjeliv transparent och därmed avslöjar mer än de vill eller behöver göra. Genom arbetet 

med uppsatsen inser jag bland annat att jag blandade ihop bedrägeri som brottslig handling 

och självbedrägeri som existentiell utmaning. Därför drev jag på för att konfrontera den 

bedrägliga handlingen. I dag skulle jag inte fatta sådana beslut utan mer långsiktigt arbetat 

med deras självbedrägliga mönster. 

  

Den andra frågeställningen rör kreativitetens, spontanitetens och lekens betydelse i mitt 

arbete. Slutsatsen blir att för en aktivitetsinriktad terapeut som jag, blir dessa begrepp centrala 

för att hitta vägar att bryta organisering och kommunikation som hindrar nödvändiga 

problemlösningar. Man säger ibland att förändring i familjearbetet åstadkoms genom 

strukturella åtgärder (familjen får en lägenhet, eller någon placeras) genom insikt eller genom 

handling. Jag använder kreativitet för att hitta handlingar som senare i reflektion kan leda till 

insikt eller förändring.  

 

Nyckelord: familjebehandling, systemteori, strukturell terapi, kreativitet, narrativ, 

skrivprocess, reflektion 

 

                                                 
2
 Dallos, Rudi/Draper, Ros, An introduction to family therapy, Philadelphia, s. 54 
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Personerna                                                              

Karin – 39 år, med humor och självironi. Hon vill hålla ihop familjen men vet ibland inte hur 

hon ska hantera döttrarna. Hon pendlar mellan att själv vara behövande och att vara kraftfull 

som förälder. Karin gör planer för ett bättre liv men tappar bort vad hon tänkt i vardagens 

tillfälligheter. Hon har levt på socialbidrag under stor del av sitt liv, liksom hennes syster och 

mor. De bor alla i samma område.                                                                                                         

Jenny – 17 år, dotter till Karin, har många kompisar och är ganska tillbakadragen. Hon 

behöver lugn och ro för att koncentrera sig. Hon vill klara skolan och skulle vilja ha mer hjälp 

hemma. Karin skilde sig från Jennys pappa Uno när hon var 4 år. Han bor nu i Finland. Jenny 

funderar på honom ibland och har en längtan men Karin vill inte prata om honom.                                                                                                                                              

Sandra – 13 år, dotter till Karin, umgås i ett stort kompisgäng. Ofta är det många ungdomar 

hemma hos dem. De plockar mat som de vill. Båda flickorna är svenska, men talar ändå med 

brytning, det som en del språkforskare kallar Rinkebysvenska. Sandras pappa Tom dog av 

misskött diabetes och missbruk när hon var 8. Hon har själv diabetes och är livrädd för sin 

sjukdom. Rädd för att dö men också för att få ett komatillstånd bland kompisar ”och se ut som 

en dreglande idiot”, som hon säger. 

                                                                          

Scen 1 Mötet                                           

Möte pågick. Röd lampa. Vid bordets ena sida satt Karin med döttrarna Sandra och Jenny. 

Övriga personer på mötet var diabetesklinikens kurator och läkare, skolkurator och lärare, 

socialtjänstens personal (se bild) och jag, som var familjebehandlare och inbjuden av 

socialsekreteraren eftersom hon ville ge mig ett uppdrag i familjen.  

Alla satt i sina verksamhetsgrupper runt bordet i socialkontorets konferensrum. Kaffe i 

pumptermos, pliktskyldiga kanelbullar på ett fat och en liten kanna med mjölk. Karin sjönk 

ihop och suckade tungt. Socialsekreteraren Cissi hade just svarat på min fråga om vad hon 

utifrån sin utredning ansåg att Karin och jag skulle arbeta med i ett 

familjebehandlingsuppdrag. 

 

Utredningen som just var klar, startade därför att två anmälningar hamnade på hennes bord 

nästan samtidigt. En från sjukhusets kurator, som var orolig för dottern Sandras hälsa 

eftersom hon misskötte sin diabetes så allvarligt att hon borde placeras tyckte kliniken, som 

redan hade valt ut ett passande behandlingshem. Ytterligare en från skolan som uttryckte oro 

för Sandras höga frånvaro och bristande engagemang. 
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 Jag såg som så ofta en frustrerad sjukvård, som inte lyckades med sin uppgift och en maktlös 

skola som misslyckades med sin elev. Båda institutionerna blev då påtryckare på 

socialtjänsten, som var den som hade starkast lagstiftning och makt, för att få dess hjälp att 

göra sitt jobb. Jag såg också här en socialtjänst som värjde sig och ville fatta sina egna beslut 

utan påtryckningar. Det var inga goda förutsättningar för fortsatt samarbete eller helhetssyn 

tänkte jag. Jag noterade Karins suck och anade att hon nog redan har suttit på många möten 

som blivit klagomöten och att hon troligtvis var in i märgen trött på att få sina brister och 

tillkortakommanden uppräknade utan att något mer egentligen hände. 

 

Socialsekreterarens svar på min fråga var att Karin behövde ha ett tydligare föräldraskap där 

omsorg kring vardagliga rutiner, gränssättning och vägledning i hur döttrarna skulle klara 

skola och Sandra sin diabetes, blev mer hjälpsamma för barnen, samt att våld genast måste 

upphöra.  Karin stirrade ner i bordet och sa att alla klagade på henne trots att hon gjorde allt 

hon kunde för att flickorna skulle sköta sig. ”Men de lyder mig inte. De slår mig och slår 

varandra. Det är det som är problemet.” Jag frågade mer om hur det gick till när de slogs. Jag 

frågade för att jag ville stanna upp inför det hon sagt, för att få det konkret och specifikt, inte 

generellt ”de slåss”. Jag frågade också för att markera att jag tyckte att det hon sa var 

betydelsefullt, jag strök under det. De som dagligen lever i bråk och våld vänjer sig ofta vid 

det som något vardagligt normalt. Sandra surnade till, kände sig utpekad. ”Du är ju så jävla 

hopplös, aldrig har vi pengar, du sköter inte om oss som föräldrar ska!” Hon stirrade truligt 

ner i bordsskivan. Karin såg vädjande på oss. Jenny sköt tillbaka sin stol som om hon tog 

avstånd från hela situationen.  

Stämningen blev irriterad och spänd. Hur skulle vi komma vidare?  

I det här läget tog mötesledaren, som tillhörde kommunens resursenhet, kommandot. Hon 

verkade rutinerad och hade auktoritet, hon sammanfattade det som sagts. 

Jag uppfattade sammanfattningen som så: 

Karin vill att alla slagsmål upphör snarast. Sandra vill att mamma ska sköta om henne som 

andra föräldrar gör och skaffa mer pengar genom att arbeta. Jenny vill slippa bråk, klara 

skolan, att det blir lugnare hemma och att hon får ha sina saker ifred. Astrid och Inga-Lill från 

diabeteskliniken vill att Sandra placeras eftersom hennes sätt att hantera diabetes är mycket 

skadligt. Läraren vill ha Sandra i skolan och fortsätta den planering som de gjort tidigare. 

Kuratorn har hälsning från skolsköterskan att hon vill fortsätta den plan de kommit överens 
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om för att hjälpa Sandra med diabetes under skoltiden, men med dagliga kontroller (alltså 

utökat). Socialsekreteraren vill att barnens behov av goda rutiner bland annat runt 

mathållning, fritid och skolarbete präglas av mer omsorg och förutseende samt att bråken 

upphör.  

 

Alla behov var starkt kända och rimliga det vill säga var och en talade om sin oro och sina 

behov och hur de ville att någon annan skulle lösa deras svårigheter. Men samtidigt fanns 

ingen som hade auktoritet att hjälpa till att samordna åtgärder och prioritera bland behoven, en 

del var på kort sikt, en del på längre och en del motarbetade varandra. Jag insåg att min 

uppgift bland annat skulle bli att lyfta fram och stärka Karins föräldraauktoritet men också att 

hjälpa till med samordning och samarbete i familjen och dess nätverk. Jag får uppdrag från 

myndigheter och sjukvård för att arbeta med familjebehandling.
3
 Jag är inte anställd, utan 

arbetar med konsultativa uppdrag. Varje uppdrag innebär en förhandling om rimligt mål, 

ersättning och tid. 

 

När mötet närmade sig sitt avslut, så tänkte jag att jag fortfarande kunde välja om jag trodde 

att jag klarade uppgiften och om jag ville. Utmaningarna skulle kommer att kräva att vara 

slitstark och ha kontakt med familjen 8 – 10 timmar per vecka, att gå nära deras mönster utan 

att bli indragen, att konfrontera röriga strukturer, otydligheter och manipulationer utan att bli 

bortstött. Jag hade nog ändå redan bestämt mig för att jag ville ge mig i kast med uppgiften, 

Därför att det var sorgligt att se att deras oreflekterade sätt att vara skapade lidande och hot 

om att splittra familjen. Men också för att jag såg möjligheter i deras sätt att reagera snabbt 

och med viss självdistans och att jag gillade dem. Jag tänkte att det fanns resurser som de inte 

alltid tänkte på eller använde. 

 

När jag satt på mötet känner jag en sorts sorg och medkänsla med Karin som varit med om 

många utredningar på ekonomienheten, på barn – och – familjeenheten, på skolan och på 

sjukhuset. Utredningar handlar ju ofta om brister och påpekanden och blir en illustration av 

klientens maktlöshet och oförmåga. Det finns ofta en uttalad ambition att ha barnens behov i 

fokus men ibland kan då ett helhetsperspektiv saknas. Klienter blir beskrivna utifrån ett 

                                                 
3
 Hansson, Kjell, Familjebehandling på goda grunder, s. 29. Kjell Hansson var professor i psykologi i Lund. Han 

menade att familjebehandling kan förstås som ett synsätt som betraktar relationer mellan personer som det 
centrala – att svårigheter måste hanteras i sitt sammanhang. Familjebehandling är ett samlingsnamn för 
förändringsarbete som syftar till att par och familjer löser problem/ lär sig nya strategier. Det innefattar 
benämningar som, familjerådgivning, familjeterapi och hemma – hos arbete. 
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myndighetsperspektiv formaliserat i en mall. Jag tror att det var därför hon suckade och 

slokade med axlarna. Suckarna tror jag handlade om att bristerna som förälder lyfts fram och 

betonas gång på gång, och att hon visste om kritiken men visste inte hur hon ska göra det 

bättre, en slags hopplöshet och irritation samtidigt som hon var beroende av socialtjänsten. 

  

 Jag kunde också känna med Sandra som ville ha föräldraomsorg och vägledning och 

samtidigt var tillfreds med att hon kunde göra som hon ville, hon uttryckte en sorts 

övergivenhet, som gav saknad och frihet. Hon skulle förbereda sig för ett självständigt 

vuxenliv, men det är svårt att växa ifrån en förälder som inte är en auktoritet. 

  

Genomgående under mötet förhöll jag mig undrande (ibland naivt frågande) och jag var 

observant på mönster i gruppen d.v.s. alla runt bordet.  Frågandet och observerandet gjorde 

mig engagerad och nyfiken. Jag ville verkligen jobba med den här gruppen, både familjen och 

dess nätverk och var redan på gång. Jag hade en märklig mix av känslor, sorg, engagemang, 

utmaning och en viss irritation över att alla dessa engagerade och kunniga professionella inte 

samordnade sig utan tvärtom ibland motarbetade varandra . 

 

När många behandlare är inblandade i ett ärende är risken stor att det inte blir någons ärende. 

Deltagarna i vårt möte verkade inte ha haft en sådan gemensam genomgång tidigare. Jag 

uppfattade missnöje och bristande förtroende mellan flera professionella i början av mötet, 

genom att de bemötte varandra avmätt, och framför allt Cissi blev ifrågasatt av 

sjukhuspersonalen för att göra för lite och inte inse allvaret i hur Sandras diabetes missköttes. 

Hur blir det för klienter tänkte jag när vård- och myndighetssystem inte drar jämt, inte 

samarbetar eller visar varandra förtroende
?
 Antagligen hamnar klienter också i bristande 

tilltro, men också i oro över om de syns och blir respekterade i de andras konflikt och om de 

förväntas liera sig med den ena eller andra sidan.. Jag märkte hur Sandra drogs in i allianser 

med kuratorn, två mot en tredje, mot läkaren. Även med socialsekreteraren mot mamman då 

hon visade ett vänligt ansikte och gjorde menande miner till Cissi som inte svarade på det 

men Karin märkte det och blev ändå tystad.
4
  

                                                 
4
 Schjödt och Egeland beskriver Haleys tankar om en patologisk triad av tre personer av vilka en måste tillhöra 

en annan hierarkisk nivå, samtidigt som två personer på olika hierarkisk nivå befinner sig i koalition mot den 
tredje. Den bakomliggande konflikten får inte benämnas varmed förändring och problemlösning förhindras. 
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Några veckor efter mötet läste familjen och jag igenom socialsekreteraren Cissis utredning 

som handlade om barnens behov av förutsägbarhet. Tillfälligheter och akuta reaktioner samt 

bristande planering beskrevs som mönster i familjen. Barnens behov av omsorg när det gäller 

tider och måltider (oftast åt man inte tillsammans och inte vällagad kost som passar en 

diabetiker utan färdiga eller halvfärdiga produkter) barnens behov av styrning och vägledning 

(döttrarna gjorde för det mesta som de själva ville och fick inte hjälp med att hantera skolan 

eller sjukvården). Jenny hade också svårt att hantera sin skola, med ganska hög frånvaro. 

Cissi pekade på brister i omsorg, vägledning och gränssättning. Hon menade att det var så 

allvarligt att Sandra behövde placeras på institution om situationen inte förbättrades. Jag höll 

med Cissi i den oro hon uttryckte i sin utredning. Det var också oroande att det saknades 

rutiner för vardagen vilket gjorde att vanor som gav samhörighet och tidsplanering flöt iväg så 

att skoltider och sjukhustider missas. Det fanns heller ingen styrning kring familjens eget liv. 

Där var ofta kompisar till döttrarna hemma. Många plockade mat och dryck som de ville. Det 

blev dyrt och strukturlöst, som en ungdomsgård utan vuxen personal. 

 Tider för att plugga eller för familjeliv förrycktes. Rutiner är också ett medel för att markera 

delaktighet i en familj. 

                                                 
5
 McGoldrick/Gerson/Petry, Genograms, New York, s.21. Genogram är en grafisk presentation av en 

familjs struktur över flera, minst tre generationer, utvecklad av Bowen 1978.
5
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 I familjer där vardagen ofta är kaotisk, kan det vara svårt att vänta med att prata om det som 

händer till nästa vecka. När bråk och våld är inblandat är det viktigt att jag så snart det sker 

söker upp familjen för att skapa lugn och markera det destruktiva. Förändringar som ska vara 

hållbara måste förankras i nätverket. Förändringar i sin ensamhet är mer bräckliga. Jag 

kommer att föreslå samtal med Karin, hennes syster och mamma om föräldraskap, vilket stöd 

man behöver för att orka, och vad man behöver göra för att undvika utredningar om brister i 

föräldraskapet. Alla tre lever som ensamföräldrar. 

                                                                                        

På mötet noterade jag att Sandra flera gånger utmanade vuxensystemet, ibland i allians med 

sjukhuskuratorn. Hon noterade att kuratorn och läkaren inte var riktigt överens och utmanade 

läkaren genom att greppa en kanelbulle, mumsa i sig den och trotsigt blänga på läkaren. 

Kuratorn tyckte naturligtvis inte att det var bra men såg också nöjd ut med att läkarens 

tillsägelser inte hade någon effekt, att läkarens maktlöshet blev illustrerad och hon stöttade 

inte sin kollega. Jag tänker att där är en allians och en diskvalificering som jag kommer att 

möta i framtiden och behöva hantera. 

  

Karin gjorde ett kontrakt på mötesledarens förslag, om vem hon skulle kontakta vid bråk, 

skolk eller felmedicinering, om Karin inte hörde av sig så skulle den av oss som märkte något 

oroande, ta kontakt med Karin och med andra inblandade. Alla runt bordet deltog i detta och 

jag uppfattade ett engagemang runt familjen. 

Mycket av detta samordnande och kontrollerande föll naturligt på mig och skolan eftersom vi 

var de som skulle ha tätast kontakt med familjen och först upptäcka om det fallerade. Om 

planen inte fungerade, så låg en snabb placering av Sandra som reservplan. Detta som en av 

åtgärdspunkterna i socialsekreterarens utredning. 

 

Mötet slutade. Den röda lampan släcktes. Kaffefläckar och smulor på bordet. Jag följde med 

Karin och döttrarna därifrån och hem till dem. Jag ville vara med i deras eftersnack och höra 

deras reflektioner. Det var också en markering av att jag ville vara en del av deras 

sammanhang. Jag hade markerat att jag ville vara en del av socialtjänstens sammanhang, om 

jag stannat kvar och deltagit i socialsekreterarens reflektioner. Karin var trött men nöjd med 

att en del blev bestämt och att hon kände sig lyssnad på. Döttrarna tyckte att mötesledaren var 

bra för hon höll ordning men att det var onödigt och jobbigt med sådana möten, de hade varit 

på så många sådana sa de. ”Så är det en sak vi ska sträva efter” sa jag ”att ni inte ska behöva 
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gå på sådana möten? Att ni ska klara er själva utan inblandning av myndigheter?” De såg 

förvånade ut som om det var en ny tanke. 

 

Scen 2 Samtal i köket.                                                                                                                         

Jag hade bett Karin att bestämma en tid när de tre tillsammans skulle äta middag. Jag ville 

också sitta med för att se hur de hanterade uppgiften. Jag skulle inte äta med dem. Karin 

skulle laga mat som passade för en diabetiker. Hon hade tidigare fått receptsamling från 

kliniken. Döttrarna kunde hjälpa till om hon ville det, men Karin var ansvarig för att det blev 

middag. 

Sandra ville inte ha sådan mat utan istället färdiga piroger. Karin blev arg och ledsen och gick 

ifrån bordet. Jag beskrev vad jag såg, hur Sandra utmanade och hur Karin blev tonårsaktig och 

kraftlös. Ingen var nöjd med situationen. Jag bad dem börja om och spela rollerna som 

hjälpsam vuxen och en dotter som inte ville ha maten, men bemötte de andra med vänlighet 

och respekt. Jag använde lek och fantasi för att pröva nya mönster och tydlig återkoppling för 

att peka på mönster som låste och begränsade. Jag tänkte att de ska bli intresserade av 

alternativa handlingar och upptäcka nya sidor av varandra och sig själva. 

De var med på leken. Karin ropade in dem med ”Varsågoda maten är klar” flickorna kom 

fnissiga och satte sig ”Jag vill inte ha fisk, jag vill ha pirog.”  Jag sa till Sandra ”Om du hade 

varit tre år kunde det varit gulligt, men hur säger du som trettonåring vänligt vad du vill?” 

Sandra försökte igen ”Nej tack, jag tycker inte om fisk. Kan jag få en pirog?” Karin veknade 

och blev rörd. Hon övervägde att göra som Sandra ville. Jag bad henne att stå fast vid menyn 

och motivera varför det var bra mat just nu. Jenny sa att det var gott. Sandra ville hålla fast 

vid vad hon först hade sagt men började vekna. Som turerna i en dans flöt dialogen på. Jag 

behövde ibland påminna om reglerna för dansen. 

De lyckades över förväntan. Jag var nöjd med att de vågade leka och pröva och att leken 

visade på skillnader i deras mönster. Sandra satt kvar och tog till slut av maten. Hon sa till och 

med tack. Karin var snabb i köket, dukade och pratade som en professionell. Jag frågade om 

hon hade jobbat på restaurang och flickorna tittade på varandra och fnissade. Karin såg nöjd  

ut och berättade att hon då och då jobbade svart på en restaurang i centrum och var mycket 

uppskattad, men att jag inte fick säga det till någon.  

En obehagskänsla kilade från magen över ryggraden upp i nacken. En känsla av att sitta fast 

och att det nu i ögonblicket, krävdes att jag handlade med mod, respekt och tydlighet. Jag såg 
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på deras stelnade miner att de insåg att de avslöjat för mycket. ”Men säg ingenting om detta 

till Cissi eller någon annan,” sa Karin. 

En sådan överenskommelse går inte att göra sa jag. ”Som familjebehandlare i er familj har jag 

anmälningsplikt. Jag skulle annars bli en värdelös och korrupt behandlare.” Självrespekt och 

respekt för vårt ärliga samarbete gör det också omöjligt förklarar jag. Det blev oroligt och  

aggressivt i det fortsatta samtalet. Sandra gick i allians med sin mamma och kallar mig för 

”jävla idiot”. Hon ville försvara Karin. Sandra skrek och svor och lämnade köket. Karin 

vädjade om min tystnad.  Jenny satt tyst. Sandra kom tillbaka och ville prata. Hon var nu mer 

orolig än arg. Den trevliga leken hade snabbt gått över i allvar. Vad kommer att hända? Blir 

det polisanmälan? Kan vi säga upp kontakten med dig? Nej bedrägeriet försvinner inte för att 

ni säger upp kontakten med mig. Det är ett misstag som Karin har gjort och som hon måste ta 

ansvar för att reda ut. Jag kommer att vara med hela tiden, säger jag. Det är ingen katastrof 

och leder inte till fängelse. 

 

 När jag så småningom gick hem var situationen lugnare men lite dämpad. På hemvägen 

funderade jag på temat att leva ansvarigt och hederligt. Detta var samma år som Mona Sahlin 

blev avslöjad med att handla privata varor på riksdagens kontokort. Hon lämnade så 

småningom regeringen. Riksrevisionsverket tillkännagav detta år att svenska folket 

bidragsfuskade för 57 miljarder varje år. 

   

Spelade verkligen de små summor som Karin oärligt fått ut från socialtjänsten någon roll?  

Karins bedrägeri och mina argument för att leva ansvarigt och ärligt hade skapat oro i 

familjen. De följande samtalen handlade om att förbereda möte med socialtjänsten, där jag 

och Karin skulle vara med men inte döttrarna. En ny upptäckt i familjen var också hur 

döttrarna ställde sig på mammas sida och ville ta ansvar för henne. Både en rörande omtanke 

och ett för stort ansvar. Detta blev också ett tema i familjesamtalen. 

  

Nästa eftermiddag fortsatte vi samtalet hemma hos Karin. Det var dämpat men inte lika spänt. 

Sandra var irriterad på mig. Hon tyckte att jag enkelt kunde strunta i vad de hade råkat berätta. 

Jag blev rörd över hur hon så ihärdigt försvarade sin mamma. Jag sa det också och undrade 

varför hon trodde att Karin behövde försvaras ”För att hon inte är lika tuff som jag” sa 

Sandra. Du är verkligen omtänksam sa jag. ”Men tänker du att du ska gå till socialtjänsten i 

stället för din mamma?”, frågade jag. Karin protesterade och såg vänligt på Sandra. ”Nej, det 
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är jag som ställt till det och jag måste reda ut det.” Vi fortsatte prata om bilden som båda 

döttrarna hade av henne som en som de ibland behövde ta hand om. Vi gled in på temat att 

som vuxen ta ansvar för sina handlingar. Jag frågade om vad det egentligen betydde. Karin sa 

att hon helt enkelt skulle gå dit som vi hade förberett. Hon verkade lugnare och mera bestämd 

nu. Jag tänkte att när hon såg hur barnen tog ansvar, så blev hon rörd och bestämde sig då för 

att själv handla ansvarigt. 

  

 När jag arbetar i familjers egna miljöer, så innebär det att familjens vardagsliv, deras privata 

sfär, blir mindre privat och mera offentlig, särskilt som jag bemödar mig om att infiltrera 

familjens olika sammanhang. Jag ser mig som en antropolog där jag behöver skaffa kunskap  

om den speciella familjens kultur, idéer om förändring och sätt att organisera sig. Jag är också 

en agent med uppdrag att underlätta konstruktiva problemlösningar.
6
 

 

Syfte 

Denna uppsats utgår från ett dilemma som uppstod då en familjehemlighet, som jag kallar 

bidragsfusk plötsligt avslöjades i familjearbetet. Mitt dilemma bestod av att jag avslöjade och 

konfronterade familjens hemligheter och samtidigt hade anmälningsplikt vid fara eller 

oegentligheter. Det blev ett dilemma därför att jag byggde förtroenden och interagerade med 

familjen så att de ibland glömde att jag också var en agent med ett myndighetsansvar, om jag 

anmälde så kunde jag förlora deras förtroende och anmälde jag inte så förlorade jag kanske 

deras respekt och även respekten för mig själv. Det ingick i mitt uppdrag att belysa 

oegentligheter och falskspel så att tillvaron blev mera trygg, sann och förutsägbar. Men det 

var inte självklart att jag anmälde varje överträdelse. Jag var inte en ordningsman som skulle 

sätta pli på folk. Jag hade inget uppdrag att anpassa personerna till samhället, på annat sätt än 

att våld måste upphöra och föräldraomsorgen öka. När jag drev på frågan om att erkänna 

bedrägeriet, så var det för att jag trodde att det gagnade Karin att ta ansvar. Men hur gjorde 

jag avvägningen och var det ett etiskt riktigt handlande? Jag visste naturligtvis inte vilka 

handlingar som var bäst för Karin. Kanske drev jag på som jag gjorde för min egen skull. Jag 

hittade inget annat sätt att hantera att antingen bli inkorporerad i deras vanliga hemliga 

allianser eller att markera avstånd och vägran att delta.  Syftet blir att ta reda på mer om mina 

bevekelsegrunder för att handla. 

                                                 
6
 Arbetssättet benämns också Hemma-Hos arbete och etablerades i Sverige på tidigt 70-tal. Det bygger på en 

kombination av erfarenheter från familjeterapin som den utvecklats under de senaste decennierna och från 
socialt barnavårdsarbete. Medan familjeterapin har en någorlunda väldefinierad teoretisk utgångspunkt i 
systemteori så har det sociala barnavårdsarbetet mer byggt på lagstiftning, praxis och beprövad erfarenhet. 
(Gustafsson & Weine, Svensk familjeterapi nr. 4, 2005.) 
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I det andra syftet vill jag undersöka kreativitetens och spontanitetens betydelse i 

familjebehandlingen. Det hänger samman med det första syftet genom att spontanitet och lek 

kan ha kontaktskapande verkan och okonventionella möten och aktiviteter kan ge gott 

samarbete men också förföra så att familjemedlemmar i leken avslöjar mer än de hade för 

avsikt. Ett spontant och kreativt sätt att arbeta med familjer är inspirerande för mig såsom en 

konstnärlig utmaning kan vara. Det är ett arbetssätt som inte kan manualiseras utan kräver en 

annan kunskap kombinerad av omdöme, kunnighet och personligt möte. 

 

Frågeställningar 

1. Hur hantera att vara delaktig i det offentliga systemets kolonisering av en familjs 

vardagsliv och samtidigt stärka familjen i att utveckla självständighet, egenansvar och 

integritet? Gjorde jag rätt när jag påverkade Karin att ta ansvar för sitt bedrägeri? 

Varför är det i så fall rätt eller orätt? Hade jag kunnat handla annorlunda?                             

2. Den konstnärliga sidan av behandlingsarbete handlar om att förhålla sig spontant och 

kreativt i situationen. Hur utveckla detta tillsammans med det mer hantverksmässiga 

och tekniska terapeutiska kunnandet? 

 

Utforskandet  

Dessa frågeställningar vill jag undersöka med hjälp av reflektion genom skrivandets process. 

Inte bara skrivningen av denna uppsats utan också med hjälp av litteratur som belyser 

reflektionsprocessen. Merete Mazzarella och Maria Hammarén hjälper till med detta. 

  

Vi för ett reflekterande samtal med oss själva när vi skriver. Skrivandet tvingar oss att föra 

längre och likväl sammanhängande tankesekvenser med oss själva. Därför tror jag att det är 

viktigt att skriva om sitt eget arbete eftersom skrivandet tillför viktiga och alternativa 

perspektiv, säger Tom Andersen
7
. 

 

Michael White
8
 resonerar om relationen mellan handing, som narrativ, uttryckta i tal eller 

skrivande och identitet. Den första berättelsen är ofta linjär och relaterad till ett dramatiskt 

tema. När jag skriver den berättelsen är den ofta dråplig, pedagogisk eller dramatisk. När 

handledaren ber mig skriva fram mig själv eller när kolleger frågar ”Vad tänkte du då?” så 

                                                 
7
 Andersen, Tom, Reflekterande processer, Stockholm, Mareld, s. 163. 

8
 White,Michael, Kartor över narrativ praktik, Lund, Studentlitteratur, s.75. 



16 

 

 

berör det identiteten. Med frågor till mig som reflekterande över vem jag är i situationen blir 

berättelsen mindre anekdotisk och mer komplex. Berättelsen avslöjar då mer om tvivel på mig 

själv, tillkortakommanden och våndor i att hantera dem. Genom skrivandet, frågor och samtal, 

så utvecklas berättelsen genom att först vara linjär och dramatisk. Nästa berättelse är med ett 

reflekterande perspektiv. Den tredje blir mer problematiserande och strategisk. Den fjärde är 

den utvidgade berättelsen, som är en sammanfattning av de tidigare plus nya upptäckter om 

mig själv. Michael White drar paralleller mellan terapi och skrivande ”På samma sätt handlar 

effektiv terapi om att förmå människor att om författa uppfordrande situationer i sina liv på ett 

sätt som väcker nyfikenhet kring människans möjligheter och som lockar fram fantasin som 

verktyg.”
9
 

 

Texter av Simone de Beauvoire ger mig tankar om frihet, trancendens och ond tro. Även kring 

dilemmat att hantera bedrägeri och oegentligheter i relation till en myndighet som min 

uppdragsgivare. Hans - Georg Gadamers tankar om behandling och befrielse är relevanta för 

mina reflektioner om behandlarrollen. Jag står liksom klienten i en frigörande process från 

den behandlare jag beskriver mig som till den som jag blir i genuina möten. 

 Jean- Francois Lyotards kritik av de dominerande berättelsernas betydelse är till hjälp för att 

förstå maktperspektivet i behandlingsarbetet liksom Gadamers tankar. 

 

Mina funderingar kring kreativitetens och spontanitetens betydelse har Milton Erickson och 

Salvador Minuchin flera praktiska infallsvinklar på. De beskriver det kreativa mötet. Johan 

Huizinga har intressanta tankar om vad lek är och hur den kan användas. Peter Bastian har ett 

fenomenologiskt intresse för hur musik verkar. Hans tankar är intressanta när jag använder 

den musikaliska improvisationen som metafor för dialogiskt förhållningssätt. 

 

Schjödt och Egelands klargörande av systemteori i relation till familjeterapins utveckling är 

central för att förstå strategiska och strukturella tankar om familjebehandling. 

Mina utgångspunkter   

Jag har arbetat med familjebehandling sedan 1970. I början hade jag ett socialt perspektiv, 

inspirerat av socialpolitik och de tidiga giganterna i familjebehandling såsom Minuchin, 

Haley och Satir. Jag förhöll mig som om jag visste hur folk skulle hantera sina svårigheter, 

som om jag skulle lära dem. Så småningom har jag lämnat denna position och mer glidit över 

                                                 
9
 Ibid s.73. 
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i ett antropologiskt synsätt, där jag försöker lära mig av olika sammanhang och familjers 

särskilda kultur. Det har gjort mötena med olika personer mer oförutsägbara och utmanande. 

Systemiskt tänkande 

Jag har ett systemiskt perspektiv, vilket bland annat innebär att jag ser större enheter som 

uppbyggda av mindre och där mönstren och kommunikationen mellan delarna är centralt. 

Familjen är ett subsystem i grannskapet, i släkten och i samhället. Familjen är också 

bestående av subsystem såsom föräldrar och syskon. Strukturer och hierarkier har olika makt 

och ansvar. Eftersom system ofta är dynamiska så krävs det att ansvar och makt behöver 

kännetecknas av flexibilitet och öppenhet. Föräldraansvaret ser annorlunda ut i en 

småbarnsfamilj än i en tonårsfamilj.  

Sandra demonstrerade sitt behov av att ha en styrande förälder som hon ju också sa. Hon sa 

också att i fortsättningen skulle hon sköta skolan, men flera runt bordet förstod liksom jag att 

det hade hon sagt många gånger. Hon behövde en styrande och stöttande förälder som kunde 

ta det föräldraansvaret och ha den auktoriteten. Hon var alltför ung för att vara sin egen 

förälder. Jag tänker att hon inte kommer att hjälpa sin mamma att vara förälder och det är inte 

heller ett barns uppgift, och inte heller kommer hon att hjälpa mig, tänkte jag, i att stärka 

föräldraskapet. Hon var van att göra som hon själv ville och tänkte nog inte utan vidare släppa 

den positionen. Jag nämnde tidigare triangulering som ett mönster i familjen. Det beskrivs 

som: 

Den perversa triangeln
10

   

Den perversa triangeln har tre kännetecken:                                                                                      

1. Det är minst tre personer från två olika nivåer i en hierarki.                                                               

2. Tvåpersoner från olika nivåer i hierarkin ingår i en koalition mot den tredje. En förälder 

kan till exempel gå ihop med barnet mot den andra föräldern.                                                                  

3. Koalitionen hålls dold, den utsäges inte. 

Ibland hittar barn någon vuxen utanför föräldrasystemet som i koalition stöttar barnet att 

utmana sin förälder. Sandra hade en koalition med sjukhuskuratorn, som både utmanade 

läkaren och mamma. Socialsekreteraren avvisade Sandras försök ett hitta en koalition mot 

mamman. Sandra försökte också att göra menande tecken till mig mot mamman, som jag 

avvisade genom att fråga vad hon ville säga. 

                                                 
10

 Schjöt/Egeland, Från systemterapi till familjeterapi, Lund, Studentlitteratur s.115. 
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Det ger barnet dåliga förutsättningar för individuation och utveckling att vara part i sådana 

koalitioner. I Karins familj bidrog sådana koalitioner antagligen till diffusa och förvirrande 

gränser om till exempel föräldraskapets mandat. 

 

Det får till följd att jag är uppmärksam på gränser mellan subsystem, mönster och allianser. 

Hur man tillåts vara en egen självständig individ och hur man tillåts vara del av det 

gemensamma. Detta påverkade också hur jag förhöll mig på mötet. När jag frågade Sandra 

om när Karin någon gång hade varit en sådan förälder som hon ville ha. Eller när jag sa till 

Karin att vi kommer att jobba med hur ni ska samarbeta bättre. Då är det tecken på att jag 

redan är på väg att engagera mig i deras familj och bli delaktig i systemet. En strukturell 

familjeterapeut är medlem i systemet. När familjen och terapeuten träffas bildas ett nytt 

system, det terapeutiska systemet. Terapeuten ska inte förstås som en utanförstående 

”reparatör”, utan som medlem av ett nytt system.
11

 Jag måste bli accepterad av de olika 

personerna. Det kräver att jag är neutral, så att jag kan röra mig mellan olika positioner, kan 

skapa tillfälliga allianser, konfrontera och ändå behålla förtroendet. Men först och främst 

krävs det att jag accepterar var och en genuint. Det är inte så enkelt. Vi måste på något sätt 

lära oss att gilla varandra. När jag möter folk i deras vardagsliv uppstår flera möten där vi 

visar varandra sympatiska och medmänskliga sidor av oss själva.  

 

Karin hade ett sätt att skämta som visade på självdistans och självironi och som var 

inbjudande att vara delaktig i. Karin pratade om sig själv som den eviga tonåringen. Samtalet 

utvecklades till att vi gjorde ett diagram över de olika åldrar som hon upplevde sig vara i eller 

som det kändes som krav att vara i. Vi pratade om svårigheten för döttrarna att ha en 

”gammal” tonåring i huset och en mamma som var obekväm med sin egentliga ålder. Sådana 

samtal skapade en god kontakt med hjälp av lekfullhet, spontanitet och eftertänksamhet. De 

var berörande och innehöll både skratt och tårar. 

 

När jag möter människor i deras vardagsliv, så blir personer mer nyanserade, jag ser flera 

olika sidor som ingår i deras vanliga tillvaro. Då blir jag mer intresserad och nyfiken. Det blir 

ju som för oss alla att vi visa olika sidor av oss med olika människor i olika sammanhang. Det 

blir då lätt att finna sympatier i denna varierade gestalt. 

 

                                                 
11

 Ibid. s. 195 
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Jag blev provocerad av att en flicka som Sandra kunde utmana vuxenvärlden och samtidigt 

kräva att få vara oansvarig. Hon skulle naturligtvis komma att utmana mig också. Det visade 

sig senare till exempel när Sandra inte ville att jag skulle prata om hennes diabetes, det hade 

jag inte med att göra, tyckte hon. Kuratorn och hon pratade om det. Hon vände sig ifrån mig 

och svarade inte. Jag bad henne hjälpa mig att förstå hennes rebus, hur hon visade ett behov 

av hjälp genom att inte sköta sin diabetes och samtidigt avvisade flera som vill hjälpa henne, 

mig bland andra. Om jag inte skulle bry mig så måste hon motivera det på ett sätt som jag 

kunde förstå och acceptera. Hon svarade så småningom lite truligt att hon var trött på att prata 

om det och att det ändå inte hjälpte. 

 I samtalet när Sandra så småningom lät mig få veta något om hur hon såg på sin diabetes 

uppfattade jag känslor av hopplöshet, rädsla och osäkerhet och frågade om det. Jag lyckades 

hålla kvar temat och när jag frågade om rädslan ”att bli en dreglande idiot” blev hon påtaglig 

berörd och berättade om att hon såg sin pappa sådan. Hon pratade också om sin ilska mot 

pappan som misskötte sig så att han dog från henne. I samtalet såg jag då plötsligt Sandra som 

berörd och eftertänksam. Det blev jag också. Vi satt tysta en stund. Jag funderade kring hur 

hon saknade sin pappa och att det för henne liksom för Jenny kanske inte funnits utrymme att 

prata om det. Hon var åtta år när hennes pappa Tom dog. Hade det funnits en sorgeprocess 

eller hade man bara skyndat vidare? Jag tänkte att dessa funderingar behövde jag få klarhet i 

och ha fler samtal om. Jag tänkte också ha samtal med Jenny och Sandra om saknad och 

längtan efter papporna Tom och Uno. 

 

 Det terapeutiska systemet är tillfälligt. Det innebär att vi alla behöver vara fokuserade på 

varför vi träffas och att uppdragsgivaren har ett ansvar att följa upp uppdraget och vara 

delaktig. Vi träffas under en viss tid med begränsade mål inom en ram som i det här fallet är 

bestämd av socialtjänsten och ska utvärderas var sjätte månad. 

Karins sätt att vilja vara som sina tonårsdöttrar, vara som en kompis, klä sig i deras kläder, att 

lämna ett tomrum där det behövde vara en förälder med auktoritet, blev utmanande för mig. 

Därför att när Karin delade mode och kompisar med sina tonårsdöttrar och undvek att ta plats 

som vuxen och förälder på en egen hierarkisk nivå, blev det en sorts övergivenhet. Det blev 

här också en del av mönstret att man gick in och ut i varandras liv utan respekt för integritet 

och privata liv. En del konflikter mellan alla tre berodde till exempel på att de egna 

tillhörigheterna inte var egna. Kläder lånades, lånades ut utan att fråga om lov och försvann. 

Kläder är också ett personligt uttryck, som ett skal om den egna kroppen. Broby- Johansen 
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skriver ”Kläder har mening endast i samband med den kropp de tillhör.”
12

 Om det egna 

personliga uttrycket delas på tre, blir det mindre personligt och eget. Det blev som att de 

personliga gränserna blev mer diffusa och i denna familj var det en svårighet att ha gränser 

som betonade den egna positionens makt, rättigheter och ansvar. I praktiken så betydde det att 

vi pratade om vilka överenskommelser som behövde göras för att det skulle kännas som om 

man hade ett eget liv och ansvar och vilka överenskommelser som behövde göras för att 

reglera det gemensamma livet. Detta var viktigt eftersom konflikter och slagsmål blev 

konsekvenser av att de utan hänsyn gick ut och in i varandras liv. Min uppgift var ju att sätta 

ord på företeelser och skapa utrymme för samtal i stället för slagsmål.  

 

Narrativt perspektiv 

Medvetet hade jag låtit bli att läsa utredningar om Karin och hennes familj före mötet. Jag 

brukar inte göra det innan jag själv hunnit skaffa mig en uppfattning om personer och 

relationer. Beskrivningar är inte bara informerande utan också formande. Jag vill inte bli 

fångad i en dominerande berättelse som kanske skulle få mig att ha ett alltför begränsat 

perspektiv. Jag har en gång fått en förälder beskriven som ”kall och likgiltig” vilket vanställde 

min uppfattning så att jag i början inte tog på allvar den depression och vanmakt som visade 

sig i passivitet. Jag vet av egen erfarenhet att ett narrativ kan blir tongivande på bekostnad av 

alla möjliga andra berättelser och ofta ligger kreativa möjligheter just i dessa alternativa 

aspekter. Utredningar är viktiga som ett svar på en begäran eller en anmälan. Utredningen 

motiverar om insatser beviljas eller avslås och besluten kan överklagas. Men en utredning är 

inte ”sann” i naturvetenskaplig mening. Den är tolkande av komplexa sammanhang och får 

inte med allt, lika lite som en fotograf får med allt. Utredningen påvisar också utredarens 

kunskaper och värderingar och färgas av dem. Den är dessutom aktuell en begränsad tid. 

Liksom en konstnär behöver jag närma mig min uppgift med möjlighet att beakta flera olika 

perspektiv, att pröva och samla intryck så förutsättningslöst som möjligt.  

 

 Filosofen Jean - Francois Lyotard
13

 varnar för metaberättelsernas bortträngning av allt som 

inte ”passar in”, ofta blir det en motsättning mellan systemkrafterna och den enskilda 

                                                 
12

 Broby-Johansen, Rudolf, Kropp och kläder, Stockholm, Raben&Sjögren, 1985, s. 5 
13

 Jean- Francois Lyotard (1924 – 1998)  ville visa att olika diskurser har sina egna berättelser med olika regler 
och kriterier. Det finns inte en högre instans som kan hävda en övergripande tolkningsrätt vid oenigheter. 
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människans intresse för att bevara sin självkänsla och integritet.
14

 Lyotard lanserade 

begreppet ”postmodernism” som ett tillstånd där de stora kulturella berättelserna inte längre är 

giltiga. Istället hävdar Lyotard de fragmentariska och subjektiva sanningar som råder i våra 

olika liv. Dessa tankar har fått stor betydelse inom familjebehandling. 

Vi är tolkande varelser. Berättelserna som vi har om våra liv skapas genom att vi länkar ihop 

vissa händelser i en viss följd och hittar sätt att göra dem begripliga. Ett narrativ är som en 

tråd som väver samman händelser och skapar en berättelse
15

 Berättelser verkar ju också inom 

en maktsfär. Den som har mest att säga till om får lätt tolkningsföreträde både över egna och 

andras berättelse. I Sandras förståelseram så visste hon att hon hade diabetes men många 

tolkningar av det som skedde gjorde hon utifrån att hon var en normal ung kvinna och om hon 

lyckades dölja handikappet så fanns det inte. Hon var less på att sjukhusets och skolans samtal 

lyfte fram diabetes som en dominerande berättelse. Jag frågade Sandra vid ett tillfälle vilken 

benämning hon använde för diabetes. ”Jag kallar det för den där skiten,”svarade hon. I den 

tolkningsramen fanns avståndstagande, avsky och rädsla. 

 

Existentiellt perspektiv 

För Karin och döttrarnas del innebar en strävan mot pengar, mode och tidsfördriv en strävan 

att vara som motverkade frihet och en trancenderande förmåga och som gav brist på 

framförhållning och ansvar för sitt liv. Ganska snart blev ett försäkringsbedrägeri uppenbart i 

familjearbetet. Jag visste något om systemet som olika myndigheter inte kände till. Jag kunde 

inte och ville inte tiga om det utan att förlora min trovärdighet och bli en del i det 

dysfunktionella systemet. Jag måste avslöja en hemlighet och samtidigt behålla en allians med 

familjen. Det var ett dilemma som också engagerade mig. Hur hantera att familjens vardagsliv 

blev genomlyst och hemligheter blev synliga och sedan arbeta vidare så att familjen 

återerövrade sin integritet, inte blev osjälvständiga gentemot myndigheter utan utvecklade sitt 

egenansvar och självbestämmande. 

  

De Beauvoir skriver, ”Människan kan också förneka ansvaret för sitt liv genom att låtsas att 

hon på ett tinglikt vis just är något, något hon inte själv har gjort sig till. Sartre kallar denna 

flykt undan människans livsvillkor som fri och ansvarig för ond tro (ibland översatt med 

självbedrägeri) just för att han menar att människan, även när hon flyr, när hon ljuger för sig 
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 Hårtveit/Jensen, Familjen plus en, Stockhom, 2005, s. 89.                                                                                    
15

 Morgan, Alice. Vad är narrativ terapi, Stockholm, 2004, s.14 
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själv, ständigt är medveten om vad hon gör.”
16

 Detta är också en frestelse för mig att fly in i 

ett självbedrägligt beskrivande av mig själv som en familjebehandlare med kreativitet och 

skicklighet. I denna uppsats har jag fått hjälp av kolleger och handledare, som genom frågor 

och krav på förtydliganden, konfronterat denna bedräglighet. 

 

Genom frågor och förtydliganden, försökte jag få Karin att konfrontera sitt självbedrägliga 

konstruerande av sig som en mamma som gör så gott hon kan, som en tonårig vuxen och som 

en duktig servitris utan anställning. Men jag gick några steg längre än jag tror Sartre eller de 

Beauvoir någonsin skulle ha gjort. Jag blev pådrivande och ihärdig i att påverka Karin att stå 

för och konfrontera sitt självbedrägeri. 

 

Att läsa utredningen tillsammans 

Det var först längre fram i kontakten som jag läste utredningen tillsammans med familjen och 

samtalade om hur de såg på den och vad de behöver göra för att inte hamna i nya utredningar. 

Det ledde till uppföljande möten med olika utredare. Karin, Sandra och jag hade till exempel 

möte med diabeteskliniken för att mer undersöka de risker för Sandra som de ville varna för 

och hur klinik och familj skulle samarbeta på kort och på lång sikt. Sjukvården är hårt 

belastad och jag har ibland lagt märke till att de patienter som ligger på och är aktiva, 

prioriteras högre än passiva och röriga patienter som missar tider och medicineringar. På 

samma sätt reagerar ofta andra institutioner, så en del av mitt arbete är att ge energi åt 

kontakter och söka engagemang och uthållighet för familjen i deras nätverk.  

 

Behandlarpositionen                                                                                                                  

Jag behövde vara uppmärksam på hur jag hanterade gränser i mina möten med familjen. Att 

vara tydlig utan att Sandra uppfattade det som avståndstagande, att vara styrande utan att ta 

över det föräldraskap som Karin inte alltid fyllde, att vara tillgänglig och närvarande utan att 

själv bli gränslös gentemot Jenny och de andra. 

 Jag insåg att jag skulle komma att åka ifrån våra möten ibland med en spänning över axlarna 

och en klump i magen. Dessa reflektioner på väg hem i bilen var viktiga för att inte bli 

översköljd av intryck och ofta började nästa samtal med att jag berättade vad jag tänkt på när 

jag for därifrån senast. 

 

                                                 
16
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Flera samtal kändes ofokuserade och rätt meningslösa när jag inte kunde hjälpa till att bryta 

hot, skrik och tjat. De slogs inte när jag var med, men jag kände mig mer som en vakt ibland 

än som en behandlare och var rätt missnöjd med min insats. Sådana bråk handlade ofta om att 

Jenny kom hem och fann Sandra med några kompisar i sitt rum, där de provade hennes 

kläder. Jenny körde skrikande ut dem. Det ledde också till samtal om behovet av eget 

utrymme och hur Jenny skulle kunna hävda det utan att slåss. Alla i familjen höll med om att 

det kändes viktigt för dem själva, men var svårt att respektera för de andra. Detta blev ett tema 

i flera samtal. 

Karin orkade ibland inte fullfölja rutiner kring mat, som vi hade pratat om. Jag blev less på 

dessa tjatiga samtal ibland och var långt ifrån kreativ utan fast i något som inte ledde 

någonstans. Som att trampa runt i sirap. 

Jag hade ibland svårt att nå Sandra och få till ett samarbete med henne om att sköta skolan 

regelbundet. Jag var så frustrerad att jag till och med hotade med att lämna tillbaks uppdraget 

till socialsekreteraren. Då var placering på institution alternativet och det ville hon inte. Vid 

dessa tillfällen kände jag mig missmodig, fantasilös och rentav elak. 

  

Familjebehandling kräver att man använder sig av sig själv. Jag kan inte observera utan att 

delta i familjens system. Jag blir både observatör och observerad. Mönster av allianser och 

diskvalificeringar kommer att påverka mig och kommer jag att påverka. Ett sådant arbete kan 

inte programmeras eller manualiseras utan kräver kreativt agerande och spontanitet. 

En spontan terapeut har lärt sig använda olika sidor av sig själv, när hon reagerar på olika 

sociala sammanhang.
17

  

 

Minuchin
18

 menar också att terapeuten måste bemöda sig om att utveckla klokhet vilket 

betyder att hon måste göra sig fri från terapins tekniker och att lära genom att också hantera 

det egna livets svårigheter. Jag uppfattar det som att han menar att teknikerna är i bakgrunden, 

den egna livserfarenheten och genuiniteten i förgrunden och tillämpning är en klok 

kombination av båda. Minuchin tar i Livets dans samurajens utbildning som metafor för 

terapeutens skolning. Samurajen lär sig under några år stridsteknik. Ägnar sedan flera år åt att 
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 Salvador Minuchin föddes 1921 i Argentina. Han  utvecklade tankar om Strukturell Familjeterapi. Man är 
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”normalfamiljen”. Därför är det viktigt att fråga sig hur terapeutens norm är relaterad till familjens och övriga 
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utveckla andra sidor av sin person, såsom poesi, administration eller musicerande, för att 

sedan plocka upp vapnen igen och att han då använder dem som en del av sitt hela jag utan att 

tänka på varje moment. Kopplingen till Aristoteles tankar är uppenbar. Begreppet poiesis 

(framställning) är en planerad form av handling där målet är att med en viss metod producera 

en viss effekt. Poiesis är en i grunden anonym aktivitet – det är inte avgörande vem som utför 

arbetet så länge det sker enligt planen, skriver Christian Nilsson.
19

 Det var här man hamnade 

när diskussionen om evidensbaserade behandlingar, ensidigt inriktade sig på vilken metod 

som forskningsmässigt var bäst. Den form av praktisk kunskap som krävs för poiesis kallar 

Aristoteles för techne (kunnighet). Med kunnig blick sökte samurajen vad som var användbart 

för strategin i ögonblicket. Så gör också jag som behandlare när spontaniteten i ett möte 

inbjuder till handling. Men techne hjälper oss inte att tänka ut vad som ska framställas utan 

visar oss bara hur, skriver Christian Nilsson
20

, techne ger ingen överblick över syftet med 

processen. Men ”att leva är att handla” citerar Nilsson Aristoteles som använder begreppet 

praxis för att beteckna den mänskliga existensen som sådan. Liksom Minuchin såg Aristoteles 

det praktiska handlandet i livsprocessen som en förutsättning för att utveckla klokhet, det som 

Aristoteles benämner fronesis. Frågan som fronesis har att hantera i ett dilemma är inte om vi 

ska handla, eftersom vi redan är i en situation, utan hur vi ska handla. Detta innebär att 

fronesis endast existerar i relation till en konkret handlingssituation.
21

  

Denna kloka handlingsberedskap kan jag utveckla i relation till behandlingsarbete genom att 

inte vara inriktad på metod utan på relation, på det som sker mellan mig och världen i den 

pågående livsprocessen. Där jag bland annat använder reflektion över mötet som ett sätt att 

skaffa bred medveten erfarenhet.  

Bruce Wampold, professor i psykologi, har sammanställt en mängd forskning kring 

terapeuters metoder och förhållningssätt
22

 Där de utomterapeutiska faktorerna har störst 

betydelse, relationen har därefter starkast inverkan. Metod och placebo bedöms som 

likvärdigt viktiga. Men metod och förhållningssätt är naturligtvis invävt i varandra. Man kan 

inte ha en terapeutisk kontakt utan att göra något. Men metoden är inte det viktiga här, vilket 

man skulle kunna tro av de senaste årens debatt i Sverige om evidensbaserade metoders 

betydelse.  

 

                                                 
19

 Nilsson, Christian, Fronesis och den mänskliga tillvaron, Huddinge s. 46 
20
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Kreativitet, spontanitet och lek                                                                                                                                       

När jag föreslår en lek med roller vid matbordet, eller när Karin och jag ritar en variant på 

ålderstrappan i samtalet om att hon var som en tonåring i sin familj, då är det inte en i förväg 

bestämd aktivitet. Den uppstår i det spontana mötet. I detta är jag inspirerad av Milton 

Erickson
23

. Han använder gärna mötets spontanitet på ett lekfullt sätt. Erickson var en 

klartänkt naturalist som inte hade något behov av att gå så mycket längre än till sina 

sinnesintryck av det som var närvarande.
24

 Erickson var oerhört lyhörd för det som mötet 

erbjöd. Han kan i sin skarpsynthet likna Sherlock Holmes i uppmärksamhet på detaljers 

betydelse. Många författare har försökt systematisera Ericksons förhållningssätt och metoder. 

Bandler och Grinder beskriver ”Miltonmodellen” som att vara följsam (matcha, acceptera och 

nyttja  klienters upplevelser och beteenden) och att leda (hjälpa klienter att få tillgång till sina 

personliga resurser, att skapa upplevelser eller att få patienten att uppleva något på ett annat 

sätt än tidigare).
25

 Erickson var själv orolig för att terapeuter skulle försöka kopiera hans 

tekniker utan att ha gjort förhållningssättet till sitt eget. I stället är det nog så att arbetssättet 

måste uppfinnas gång på gång för att passa de olika utövarnas personligheter. Det är också en 

hjälp att hålla sig själv öppen och kreativ. Bradford Keeney
26

 skriver ”How can we get the 

creative spark ignited and voiced? How can such moments foster therapeutic change and 

existential growth?” Keeney är starkt influerad av Milton Erickson och har studerat olika 

kulturers problemhantering. I sina fortsatta resonemang menar han att kreativ terapi utmanar 

både terapeut och klient att vara mer alerta och modiga i det aktuella mötet.  

Dialogen i det kreativa mötet kan likna musiker som improviserar. Peter Bastian
27

 är en dansk 

musiker som spelar både i konsertsammanhang och i olika folkmusiksammanhang. Han 

intresserar sig ur ett fenomenologiskt perspektiv hur musik verkar. Han menar att 

improviserad musik kan uppfattas i samlad form, även om den inte föreligger på förhand som 

den nerskrivna musiken. Den är betingad av musikerns förmåga att uppleva konsekvenserna 

av det redan spelade, hennes lyhördhet och förmåga att följa med.  Jag ser mig som en av flera 

musikanter i ett improviserat samspel i familjearbetet. Det liknar upplevelsen när verklig 

dialog uppstår. Det behöver inte alltid vara livligt och lekfullt. Adagiotempots långsamhet och 
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eftertänksamhet har samma njutning. Det disharmoniska kan leda till att dialogen finner en ny 

intressantare infallsvinkel. 

 

All lek är först och främst ett fritt handlande. Man kan inte åläggas att leka, möjligen att 

efterlikna leken, men det är ändå ingen lek, skriver John Huizinga.
28

 Leken är inte det 

”vanliga” eller egentliga livet. Den innebär tvärtom att man flyr detta liv och träder in i en 

tillfälligt existerande aktivitetssfär med sin egen mening.
29

Leken är en aktivitet med tydlig 

ram under en begränsad tid. Den börjar och slutar i ett bestämt ögonblick. Huitzinga menar att 

den begränsade tiden och den tydliga ramen skapar ordning i en kanske kaotisk situation. 

När jag föreslår en lek med roller i köket, så är det av vikt att jag övervakar ramen och 

betonar leken. Den leken hade kunnat sluta innan den kom igång när Sandra avfärdade fisk till 

middag och Karin gick därifrån. Då var det som vanligt och ännu ingen lek. Men när de 

påmindes om lekens ram och möjligheten att kliva ur det vanliga slitsamma mönstret så blev 

de ändå nyfikna på att pröva leken igen. Jag tolkade det som att de verkligen var less på det 

vanliga tjatet och ville pröva något annat. 

Spontanitet är ett begrepp i samma kategori som lek och kreativitet. Minuchin drar parallellen 

med samurajträning. Samurajen tränade sig först till mästare på sina verktyg. När han sedan 

blivit en skicklig hantverkare, uppmanades han att lämna hantverket för ett tag och istället 

fördjupa sig i helt andra ämnen som poesi eller skönskrift. När samurajen lärt sig hantera 

dessa nya ämnen skulle han gå tillbaka till sin stridskonst. Han hade blivit en samuraj därför 

att han glömt tekniken, ”Detta är i klartext, den betydelse som givits begreppet den spontane 

terapeuten.”
30

 

Minuchin menar att den behandlare som tränats i att förhålla sig spontant, kan känna sig trygg 

när det gäller att acceptera paradoxen att leda ett system som hon själv är deltagare i.
31

 Jag var 

medlem i systemet i leken i köket. När leken abrupt slutade, när lekens ram bröts av den 

verklighet som var familjens trixande med bidrag, fanns det ingen manual som beskrev hur 

jag skulle handla. Spontaniteten i att bemöta, konkretisera och konfrontera gav mig mod att 

fortsätta i denna komplicerade situation där jag både var inne i ett system och utanför.  

 

                                                 
28
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Klienter konstrueras av flera inblandade 

Karins mamma hade länge levt på socialbidrag, likaså Karins syster. Min bild var att de såg 

sig som barn till socialtjänst och landsting. De ansåg att de hade barnets rätt att kräva och få 

och samtidigt glida undan kontroll.  

Hjälpsystemen har ofta en begränsad överblick, ser bara sin egen verksamhet och har ibland 

genom att hjälpa kompensatoriskt, gjort klienter beroende eller hospitaliserade. Det är en 

ömsesidig process. Karin var fostrad in i det tänkandet och hon fostrar sina barn i samma 

tradition. Ett samtal mellan Jenny och Karin visade på detta ”Jag behöver ett nytt solariekort.” 

”Men jag har inga pengar nu.” ”Men gå till soc då för fan.”  Det upprörde mig inte så som det 

kanske borde ha gjort. Dels hade jag hört liknande uttryck förut och dels tänkte jag att det 

speglade ett oreflekterat sätt att hantera sin ekonomi och sin tillvaro, som det var min uppgift 

att hjälpa till att förändra. Dessutom var det ett mönster som socialtjänsten varit delaktig i att 

skapa. Familjen var inte ensam skyldig till detta mönster. 

Att sjukhuset ur en särskild fond gjorde utbetalningar till familjen visste inte socialtjänsten, 

som ofta också gjorde extra utbetalningar till olika särskilda behov. Dessutom satte Karin i 

system att inte betala hyror eftersom hon fostrats in i en föreställning om att socialtjänsten inte 

kunde vräka barnfamiljer och hon fick också ofta bidrag för hyran en gång till. Karin jobbade 

också svart på en restaurang. Sammantaget hade familjen ganska hög inkomst, men ingen 

kontroll på pengarna. Karin ville att jag skulle tiga om hennes bedrägeri. Hon motiverade det 

med att hon skämdes och tyckte att det var pinsamt. Karin pratade också om rädsla för 

konsekvenser som skulle straffa henne.  Jag behövde vara tydlig och trovärdig för att behålla 

min självrespekt och, som jag inbillade mig, deras respekt. Jag övertalade Karin och stöttade 

henne i att lägga korten på bordet. Det gick inte att undvika att hon blev avslöjad. Jag tänkte 

inte tiga. Det skulle vara bättre för henne att inte bli kallad utan att gå dit förberedd 

tillsammans med mig och att komma som en som tog ansvar, var förberedd och hade alla 

papper med sig. Det var bättre ansåg jag att gå till ett sådant möte som en som handlar själv 

än som en som är utsatt för handling. Då har hon också möjlighet att berätta i egna ord istället 

för att underordna sig någon annans ord. Hon behövde inte uppträda ångerfullt men mer som 

ansvarig och modig. Vi hade flera samtal om strategier och oro. 

Mötet med socialtjänsten blev tårfyllt och skamset för både Karin och socialsekreteraren som 

kände sig lurad och besviken. Jag undrade vad jag hade ställt till med. Skulle hon ha styrka att 

genomföra det och ta de första stegen mot ett mer ärligt liv eller forcerade jag utifrån mina 



28 

 

 

behov, Karin till handlingar som hon inte var redo för? Var det egentligen någon förutom jag 

som ville ha mötet? 

 

Scen 3 Samtal på socialkontoret 

Cissi, hennes chef Torun och biståndshandläggaren Karl satt runt bordet. Inget kaffe eller 

kanelbullar. Signalerar det att nu är det allvar tänker jag? 

Karin hade med sig några kontoutdrag från socialtjänsten, sjukhuset och från restaurangen. 

Ingen ordning utan de som hon kunnat hitta från de senaste fyra månaderna. De andra trodde 

hon att hon kastat. Karl läste och hummade. ”Hur tänkte du, Karin?” sa Cissi. ”Hur länge har 

du jobbat på restaurangen? Frågade Karl. ”Jag kan inte skylla på något, det bara blev så.” sa 

Karin. ”Jag var där och åt för några år sen och vi brukar snacka, jag känner allihop. Ja så 

frågade Marco om jag inte kunde hoppa in och jobba extra när de hade mycket att göra. Jag 

tyckte att det var roligt att han frågade och jag behövde verkligen extra pengar.” ” I ett par år 

alltså” sa Karl.” Nej, nej inte hela tiden. Någon gång då och då”. Karl fortsatte att försöka få 

klarhet i vilka summor det rörde sig om. ”Jag känner mig både lurad och förbannad,” sa Karl. 

Jag såg att Karin försökte hålla ihop sig och svara så ärligt som möjligt samtidigt som hon 

skämdes. Jag kände respekt och ömhet för hennes tapperhet ”Jag skäms också” sa hon och sen 

kom tårarna. Då började hon också ursäkta sig och vädja. ”Det är tufft att leva ensam med två 

tonårstjejer, som bara kräver mer och mer.” Torun sa ”att så har många föräldrar det men 

klarar det utan bedrägeri.” Nu var brottet benämnt och Karin grät högt ”Men snälla ni kan ni 

inte förstå och förlåta mig?” sa hon. ”Det är bra att du berättar nu” sa Torun.” Vi ska hitta en 

lösning där du betalar tillbaka i små poster.” ”Hur ska det gå till”, undrade jag ”hon lever ju 

redan på normen för socialbidrag.” Karl vände sig till Karin ”kan du försöka få jobba vitt på 

restaurangen, för att få en ekonomi som är bättre för dig. Du förlorar ju pensionspoäng 

också.” Karin vred sig i vånda och sa att de inte kommer att ge henne ett riktigt jobb. De hade 

flera som de kunde kalla in extra. Så småningom avslutades mötet med att Karin fick ha en 

skuld vilande tills hon kan börja betala av. Inga andra åtgärder blir följden.   

Jag trodde nog ändå att när inte bara korten låg på bordet utan hela leken kastades omkring så 

skulle det efter kaoset finnas nya möjligheter. Att avslöja och stå för bedrägeriet var något 

nytt för Karin. Hon var inte särskilt nöjd med det hon gjort utan tyckte att det varit bättre att 

inte ha sagt något. Varför tyckte jag att det var bra? Ja förutom mitt eget behov av ärlighet, så 

var det också ett vuxet ansvarstagande som Karin gjorde och som jag tyckte bröt mot hennes 

oansvariga tonårsliv. Jag såg det nog som ett steg på vägen att återerövra föräldrapositionen. 
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Jag tror att det är viktigt att jag var med i hela händelseförloppet, motiverade varför anmälan 

borde göras, var med och förberedde inför mötet, deltog i mötet, följde med hem och följde 

upp vad vi hade gjort och vilken betydelse det kunde ha. Döttrarna var nyfikna och ville prata 

när de kom från skolan. Sandra hade först tänkt stanna hemma för att hon var orolig. Men 

gick iväg till slut ändå därför att Karin sa ifrån på skarpen. Jag tänkte att i den pressade 

situationen orkade hon inte med fler kontroverser och sa ifrån med en större tyngd och 

auktoritet. Kanske som den ansvarstagande förälder som Sandra önskade sig. 

 

Eftertankar  

Gadamer
32

 frågar sig ”Vad innebär det egentligen att behandla?” och svarar själv, att i motsats 

till ett uppfostringstyranni så gäller det att vägleda den andre så att han hittar sina egna vägar. 

Behandling innefattar alltid också befrielse, skriver Gadamer.
33

 Det är tankar som jag 

sympatiserar med. På sidan 21 skriver jag att jag inte var en ordningsman som skulle sätta pli 

på folk. Jo det var jag. Ibland agerade jag som socialpolitisk frälsningssoldat.  

Jag började denna uppsats inte som en förutsättningslös undersökning av arbetet, utan mer 

som en undersökning av mig som familjebehandlare. Det var inte en ärlig undersökning från 

början utan mer en lansering av idén om mig som kreativ och enastående skicklig yrkesman. 

Det var en stuvning som innehöll anekdotiska berättelser där klienterna blev för 

endimensionella och jag alltför heroisk. Anekdoterna hade jag berättat förut i olika 

utbildningssammanhang med en pedagogisk knorr.  

Mazzarella beskriver skrivandets process
34

 ”Skulle jag verkligen vara rädd för mig själv? För 

det är ju mig själv det är frågan om. Mitt liv hur det har varit.” Genom skrivandet når han 

fram till en begynnande insikt om att han i själva verket inte är den människa han trott sig 

vara.” 

Vi kan inte iaktta oss själva utan distans skriver Maria Hammarén.
35

 Utan det medvetna 

arbetet med språket blir orden alltför välbekanta och nära. Att skriva är en långsam 

reflekterande process. I kombination med diskussioner, klargörande frågor och 

litteraturstudier, dyker insikter om den egna personen upp, som jag inte var beredd på och 

som inte formulerades i syftet. Det var insikter som jag fick på köpet. 
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I noterna till ”Den gåtfulla hälsan”, skriver översättaren Jim Jakobsson
36

 att i relation till den 

andre så kan ”försorg om” ha två betydelser. En försorg som bokstavligen sörjer för den andre 

och därmed riskerar att försätta henne i en beroendesituation och beröva henne förmågan till 

självbestämmande. Jag tänker att detta var centralt i mitt arbete med Karins familj. De var 

beroende av olika hjälpsystem som urholkade självbestämmandet. När jag pressade på för att 

bidragsbedrägeriet blev avslöjat, så tror jag att det också var riktat mot socialtjänsten och 

sjukhuset. Jag ville störa försorgen som motverkade självbestämmandets auktoritet.  

Skulle jag ha kunnat handla annorlunda? Ja naturligtvis finns möjligheten att inte låtsas om 

bedrägeriet och att bli delaktig i det. Det hade jag kunnat göra om konsekvenserna blivit 

alltför destruktiva för familjen. En annan möjlighet vore att se bedrägeriet i ett längre 

tidsperspektiv och på sikt påverka till att hantera ekonomin så att bedrägeri inte skulle ingå i 

mönstret.  

Effekten för Karins del blev att socialtjänsten blev mer restriktiv i sina bedömningar och hon 

blev skyldig att återbetala en summa som de kom överens om som möjlig. Karin fortsatte 

ändå att förvänta sig att socialtjänsten skulle fortsätta att betala de hyror som hon ofta tidigare 

fått betalade två gånger, så hon betalade inte hyran. Det gjorde inte socialtjänsten heller. Detta 

ledde till att hyresvärden vräkte henne. Jag var med under flytten till en andrahandslägenhet 

som Karin ordnade fram på en vecka. Det var den mest kaotiska och utmattande flytt jag varit 

med om. Karins slutsats den kvällen var ”aldrig mer att jag inte betalar hyran!” Det blev 

tyngre och dyrare för Karin när den försorg som gjorde henne beroende och oansvarig 

begränsades. 

 

Den andra betydelsen av ”försorg” är av ett frigörande slag som i stället visar vägen just till 

större frihet och självständighet. Det är i den riktningen jag helst vill sträva.  

Gjorde jag rätt som drev på i avslöjandet? Jag kan inte svara entydigt. Det var till nytta för att 

störa ett beroendeskapande samarbete. Motivet var också själviskt, jag ville markera mig själv 

som utanför det beroendeskapande systemet. Jag kunde ha valt att bortse från vad som 

avslöjades av en slump och istället tänkt att vi får arbeta med detta på längre sikt. Det har hänt 

att jag inte påverkat för att anmäla oegentligheter när till exempel konsekvenserna skulle 

försämra familjens möjligheter att lösa sina svårigheter. I Karins familj trodde jag, och tyckte 

jag mig se tendenser till, att när Karin tog konsekvenserna och ansvaret så fick hon mer 

auktoritet också gentemot döttrarna och deras kompisar. Hon satte till exempel stopp för att 

                                                 
36

 Gadamer, Hans-Georg, Den gåtfulla hälsan, Ludvika, s.211 



31 

 

 

ungdomar kunde plocka vad de ville ur kyl och frys. Minuchin skriver ”På den tiden var vår 

behandlingsmodell konfrontativ. Vi skulle rädda familjerna från världen och från sig själva. 

Utifrån denna kraftmätning mellan terapeutens beslutsamhet och optimism och familjens mer 

initierade hopplöshet, inträffade ofta en förändring: familjerna anpassade sig till terapeutens 

insisterande på att det fanns alternativ tillgängliga. Jag tvivlar idag på klokheten i de tekniker 

vi använde, men jag är säker på att terapeutens iver och engagemang hjälpte.”
37

  

Jag är inte riktigt nöjd med hur jag framträder i berättelsen. Gadamers tankar ger viss tröst när 

han skriver
38

  

”Den främsta garantin för en genuin an-vändning av den egna auktoriteten tycks mig därför 

vara den kritiska frihet som består i att någon gång också kunna ha fel och erkänna detta.” 

 

Den andra frågeställningen har starkt stöd hos flera författare som betonar lek, kreativitet och 

spontanitet i behandlingsarbete. En viktig aspekt är också att förhålla sig kreativt gör arbetet 

mer inspirerande och lustfyllt för en själv. I behandlingsarbetet ser jag ritandet, gestaltandet 

och musicerandet som olika varianter av språk. Det handlar inte om att rita snyggt utan om att 

variera och leka med sitt uttryck. Att veta vad man vet är centralt för all problemlösning, 

skriver Nils-Erik Sahlin
39

, men att veta vad man inte vet, att se sin kunskap och sina 

värderingars gränser och att kunna se bortom regelsystemen – det är själva grunden för 

kreativitet. Att använda gestaltningar och bilder ger mig passager förbi ramverk och 

konventioner, som hjälper mig att se bortom det jag vet. Det blir språk som öppnar upp nya 

perspektiv. Spontanitet fungerar i ögonblicket och ger en uppmaning till handling i mötet. 

Reflektionen kommer senare. Spontanitet möjliggör en ny reaktion på en vanlig situation. Det 

ger impulser till att vara direkt, lekfull och improviserande. Det blir ofta också en inbjudan till 

dialog. Sahlin skriver att kreativitet utvecklas i sammanhang som kännetecknas av tillit och 

tolerans, av gemenskap och generositet
40

. Min erfarenhet är också att kreativitet verkar 

ömsesidigt så att det stärker tillit, gemenskap och tolerans. 
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