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Sammanfattning
Denna artikel jämför skillnader mellan systemisk familjeterapi och New Public Manage-
ments kunskapsteori. Artikeln avser att belysa vad detta får för implikationer på synen
på psykisk ohälsa och behandling. Fokus är främst på offentlig vård i Sverige. Vi ser
stora skillnader mellan systemisk familjeterapis och New Public Managements per-
spektiv. Vi menar att det är angeläget att familjeterapeuter ser och förstår detta för att
kunna hantera dess betydelse i det vardagliga arbetet inom offentlig vård. Vi avslutar
med några idéer om hur systemiska familjeterapeuter kan förhålla sig till New Public
Management.
Nyckelord: Kunskapsteori, Epistemologi, Systemisk Familjeterapi, New Public 
Management, Offentlig vård
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Abstract 
This article compares the differences in epistemology between Systemic Family Therapy
and New Public Management. The article aims to show what implications these have on
the perception of mental illness and treatment. The focus is mainly on public health care
in Sweden. We see significant differences between Systemic Family Therapy’s and New
Public Management’s perspectives. We believe that it is of importance for Systemic
Family therapist to understand these differences and to be able to manage its importance
in everyday work in public health care. We conclude with some ideas about how family
therapists can relate to New Public Management.
Keywords: Epistemology, Systemic Family Therapy, New Public Management, Public 
health care
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Vad är kunskapsteori och varför är det viktigt?
NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) är idag en välanvänd styrform inom
svensk offentlig vård (SOU 2001:52) samtidigt som mycket familjeterapi sker
inom offentlig vård via kommunernas Socialtjänst (Socialstyrelsen, 2014) och
Landstingens Barn- och Ungdomspsykiatrin (Barn- och Ungdomspsykiatrin
Stockholms Läns Landsting, 2014). NPM är ofta den styrmetod som appliceras i
ledning av Socialtjänst och Barn- och Ungdomspsykiatri samtidigt som
behandlare inom dessa organisationer applicerar bl.a. systemisk familjeterapi i
sitt dagliga arbete. I och med detta kommer dessa två ideologier att mötas/
krocka i det faktiska terapirummet.

Syftet med vår artikel är att jämföra systemisk familjeterapis syn på kun-
skap i relation till NPMs kunskapssyn inom offentlig vård i ett svenskt perspek-
tiv. Hur påverkar NPM offentlig vård? Hur syns det i Sverige? Hur påverkar
NPM systemisk familjeterapi och hur kan systemisk familjeterapi påverka NPM
och därmed syn på vård och behandling?

Kunskapsteori och epistemologi kan förstås som två begrepp för samma
fenomen (Ne.se, 2014). Kunskapsteori är en gren av filosofin som studerar frå-
gor om kunskapens natur. Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om; en
objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? (Alvesson & Sköldberg,
2010). Kunskapsteorin hänger tätt samman med ontologin, dvs. vår uppfattning
om verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2010). 

Det finns många olika skolor och övertygelser inom kunskapsteori. De går
under olika benämningarna såsom objektivism, subjektivism, relativism och
kontextualism. En ontologi och kunskapsteori som baserar sig på en objektivis-
tisk eller positivistisk uppfattning av verkligheten hävdar att objektet vi
betraktar i sig är källa till kunskap. En kunskapsteori som utgår från en postmo-
dern relativistisk eller perspektivistisk ontologi och kunskapsteori hävdar att
kunskapen är relationell. Kunskapen och sanningen finns enligt denna uppfatt-
ning inte att söka inom objektet i sig, men inte heller hos iakttagaren utan i
relationen (Alvesson & Sköldberg, 2010). Detta är en filosofisk fråga som män-
niskor tampats med och som inte heller i dags dato har en självklar lösning.
Dagens anglosaxiska och nordiska länder domineras av tankesystem som bygger
på en positivistisk ontologi och kunskapsteori (Alvesson & Sköldberg, 2010).

Hur jag förstår att världen är beskaffad (ontologi) och hur jag får kunskap
om världen (kunskapsteori/epistemologi) avgör hur jag förstår mänskligt
lidande och lösningar på det samma. Vad är psykiskt lidande? Hur kan jag för-
stå detta? Hur kan jag arbeta med lidande?
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Familjeterapins kunskapsteoretiska utveckling 
För att förstå aktuell kunskapsteori inom systemisk familjeterapi, blir den histo-
riska utvecklingen viktig. Familjeterapins kunskapsteoretiska utveckling har
rört sig från en positivistisk kunskapsteori till en mer relationell kunskapsteori
(Hoffman, 1993/2003). Detta skedde i slutet på 1970-talet och i början på 1980-
talet då det uppstod en debatt kring kunskapssyn, vilket ledde till att många av
de tidigare begrepp, tankar och förhållningssätt som präglat den tidiga familje-
terapin, kom att ifrågasättas och fick konsekvenser på flera avgörande sätt
(Hoffman, 1993/2003). Nedan följer en kort redogörelse för den kunskapsteore-
tiska utvecklingen, som på intet sätt skall ses som en fullständig beskrivning av
den systemiska familjeterapins utveckling, som är mycket mer komplex.

Första ordningens cybernetik
På 1940-talet utvecklades teorier om cybernetik, vetenskapen om styrning och
reglering av information i system (Hoffman, 1993/2003). Detta var en teoretisk
disciplin med rötter i matematik och reglerteknik som utvecklades av Norbert
Wiener (1948/1961) i sin bok; studiet av kontroll och kommunikation som
gällde maskiner och djur. Cybernetiken kom att påverka familjeterapin genom
att se på familjen som självreglerande system (Hoffman, 1993/2003). För famil-
jeterapins del interagerande individer i en familj på ett självkorrigerande sätt
och det växte fram en bred kommunikationsterminologi ur t ex familjeanalyser
där familjen betraktades utifrån (Hoffman, 1993/2003). Terapeuten beskrevs
som «en objektiv observatör som observerade systemet/familjen utifrån» och
intog en «expertroll». Interventioner och synen på vad som behövde «korri-
geras» i systemet skulle kunna beskrivas som ett utifrånperspektiv som utgick
från normativa tankar kring familjebegreppet (Hoffman, 1993/2003).

Andra ordningens cybernetik 
I den fortsatta utvecklingen blev frågor om kunskapsteori, d.v.s. hur vi skapar
oss vår kunskap om världen, allt mer i fokus och kom att innefattas inom det
som vi benämner som cybernetiken av den andra ordningen, starkt påverkat av
von Foerster (1982). von Foerster (1982) utvecklade resonemang om hur bilder
av oss själva är samkonstruktioner. Han menade att det inte går att särskilja
observatören från det observerade, då observatören själv ingår i det som obser-
veras (Boscolo & Bertrando, 1998; von Foerster, 1982). Fokus flyttades från det
observerade till det observerande systemet och terapeuten och terapiprocessen
var mer i fokus än att terapeuten gjorde en slutintervention utifrån en expert-
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position (Boscolo & Bertrando, 1998; Anderson, Goolishian, & Winderman,
1992/2004). Terapeuten hade således en aktiv roll och ingick i systemet med
familjen. Terapeutens beskrivning var en av flera möjliga där ingen beskrivning
var mer rätt än någon annan (Anderson, Goolishian, & Winderman, 1992/
2004). Von Foersters tankar låg till grund för den andra ordningens cybernetik;
i samspelet skapar vi våra verkligheter och filosofen Ernest von Glaserfield,
(1984) framhöll att det är människan själv som är utgångspunkt för hur vår
verklighet skapas, d.v.s. det finns ingen objektiv kunskap eller beskrivning av
verkligheten. 

Tankegångarna inom andra ordningens cybernetik innebar ett skifte inom
familjeterapin, i hur kunskap skapas och inhämtas. Den andra ordningens
cybernetik kom både att utgöra en grund och att bli en del av terapimodeller
som var systemiskt inriktade (Anderson & Goolishian, 1992/2004; Hoffman,
1993/2003). 

Betydelsen av andra ordningens cybernetik och eko-systemisk 
epistemologi
Det är angeläget att familjeterapeuter sätter sig in i vad skillnaden mellan för-
sta och andra ordningens cybernetik innebär. Utan en genuin förståelse för
skillnader vacklar fundamentet för modern familjeterapi. Bateson, Maturana
och Varela har starkt påverkat och utvecklat familjeterapin genom sina resone-
mang omkring kunskapsteori. Deras resonemang i sin tur lade grunden för
utvecklingen av det socialkonstruktionistiska tänkandet som ledde till utveck-
landet av Systemisk Familjeterapin. 

I Maturana och Varelas (1987/1998) konstruktivistiska resonemang om
människans väg till kunskap lyfter de fram att människan är en biologisk
varelse och att vår biologi formar vår kognition, som i sin tur selekterar vad vi
tar in, vad vi uppfattar och vad vi inte uppfattar. All kunskap bygger i grunden
på att särskilja saker och ting, en skillnad som gör en skillnad, d.v.s. att lyfta
fram något från bakgrunden. All kunskap är beroende och avhängig av struk-
turen hos den som vet. Strukturen är både biologi och historia, erfarenhet och
tidigare kunskap. En människa och groda kommer att fokusera på olika saker i
samma skeende. En vuxen och ett barn kommer också att fokusera på olika
saker i samma skeende. Om jag varit med i krig eller vuxit upp i trygghet kom-
mer också troligen att påverka vad jag fokuserar på i olika skeenden. Eftersom
vi inte kan ställa oss utanför det vi studerar kommer det alltid att ske fel, att vi
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missförstår eller feltolkar, vi kan inte «se vad vi inte ser» och det ger utrymme
för feltolkning.

Bateson bidrog till att skapad en hypotes om «en eko-systemisk epistemo-
logi» eller «en ontologisk epistemologi» (Bateson, 1972/2000; Graffman, 1998).
Till att börja med menade Bateson att det inte går att skilja mellan ontologi och
kunskapsteori. Han menade att de hängde ihop och byggde på varandra. Vi kan
inte tala om hur någonting egentligen är utan att samtidigt tala om hur vi kan
veta detta. Bateson menade att kunskapsteori bör innefatta ontologi, men att
kunskapsteorin är överordnad (Graffman, 1998).

Ett annat sätt som Bateson uttrycker detta på är att «mind» är samspelet
mellan den fysiska yttre världen och psyket (Bateson, 1972/2000; Graffman,
1998). Dvs. att relationen är det viktiga. Kunskapen finns inte i objektet men
inte heller i observatören utan i deras relation. Bateson menade att kunskap är
relationell – inget går att förstå lösryckt utan allt är i relation till annat. Det är
ett tankefel att t ex hävda att opium är sövande. Opium är inte sövande i sig
själv. Det söver inte stenar. Däremot söver opium människor. Människor själva
är inte sövda/bedövade i sig själva. Det är i relationen människa och opium
som sövning/bedövning uppstår. Allt står i relation till sin omgivning. Därför
går inte saker att ta ur sitt sammanhang. Kontexten relationen är oumbärlig
(Bateson, 1972/2000). Bateson hävdade att observationen aldrig går att skilja
från den som observerar. Att vad t ex forskaren väljer att forska på påverkar
resultatet (Bateson, 1972/2000). Detta är det familjeterapin benämner som
andra ordningens cybernetik. 

Människans skapande av kunskap om världen kan därför beskrivas som en
cirkulär komplex process. Det sker en ständig växelverkan mellan den som
betraktar och «objektet» den betraktar. Vad individen väljer att få kunskap om
säger något om vem denne är. Hur individen väljer att förstå har att göra med
vem denne är och dennes historia. Objektet för individens betraktelse påverkar
individen samtidigt som individen betraktar det. Individen påverkar det den
betraktar, dvs. dess närvaro påverkar.

Bateson understryker kommunikationen och samspelets betydelse för män-
niskans sätt att skapa förståelse (1972/2000). Han lyfte fram betydelsen av vil-
ken kulturell kontext människan föds och fostras in i. Olika kulturer innehåller
olika sorters tankesystem, sätt att förstå världen på. Dessa resonemang leder
sedan vidare till den socialkonstruktionistiska filosofin och de språksystemiska
terapierna. Dessa terapiformer lade än mer fokus på själva språket i samspelet
mellan människor. Språket är det medel vi människor använder för att organi-
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sera och kommunicera med andra. Språket är dock inte neutralt. Språket både
formar och formas av vår upplevelse (Anderson, 1999).

Bateson hävdade (1972/2000) att människans iver att finna kortsiktiga och
snabba lösningar leder till att vi förvärrar allvarliga bekymmer över tid. Bate-
son menade att detta beror på att vi förenklar för kraftigt i vårt sätt att förstå
samspel. Människor tänker linjärt istället för komplext cirkulärt. Vi gör detta
genom att interpunktera en liten begränsad del av ett mycket komplext samspel
(vi plockar ut en kort begränsad sekvens ur ett mycket större sammanhang).
Människan tänker intentionellt/linjärt, dvs. hon har en avsikt t ex att utrota en
sjukdom, ett bekymmer, en strategi – ett mål/lösning. Och missar sjukdomens
funktion i det stora komplexa samspelet. T ex som när vi skapar genmodifie-
rade grödor som skall klara insektsangrepp (en plan – att se till att producera
mat snabbt och enkelt) – grödan sprider sig för vinden och skapar miljöför-
störelse (den konkurrerar ut annan gröda och insekterna kan inte äta den –
insekterna försvinner som är föda till fåglar osv.). Vi har svårt att tänka kom-
plext cirkulärt och det är detta som gör att våra lösningar ofta misslyckas och
leder till t ex miljöförstörelse. Vi försöker lösa svält genom att producera mer
mat genom att hugga ner skog för att skapa åker och odling, vilket leder till
nedhuggning av regnskog med unika arter och erodering av mark som inte
binds fast av rötter. 

New Public Management – framväxt och utveckling
Vad är NPM? Vad har det för betydelse för offentlig sektor och därmed familje-
terapi? Vad bygger NPM på för grundantaganden om t ex kunskapsteori? Hur
förstår NPM bekymmer och lösningar?

Efter andra världskriget stod två olika system mot varandra i Europa och
världen; det kapitalistiska och det socialistiska. 1979 valdes Thatcher till stads-
minister i Storbritannien och 1980 valdes Reagan till President i USA. 1989 föll
muren i Berlin och hela det socialistiska systemet krackelerade. Idag har de
socialdemokratiska och socialistiska perspektiven blivit marginaliserade och
kvar står det marknadsekonomiska synsättet som det enda och förhärskande
(Vetlesen, 2011). Allt eftersom tar det marknadsekonomiska tänket större och
större plats i samhället. Idag har det en hegemonisk ställning (Vetlesen, 2011).
Oavsett vad man tycker om de olika politiska ideologierna fanns tidigare två
relativt jämnstarka perspektiv. Dessa kämpade om tolkningen av hur frågor
skulle lösas och därmed påvisade de två olika sätt att förstå en situation, med
andra ord skulle man kunna hävda att det fanns en mulitvers förståelse (Matu-
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rana & Varela, 1987/1998). I och med att socialismen har marginaliserats och
kapitalismen fått hegemonisk ställning finns idag endast en förståelsemodell,
dvs. det blir mer av universt tänkande (Maturana & Varela, 1987/1998).

Runt om i världen införs marknadsekonomiska tankesystem inom offentlig
sektor. Genom att organisera offentlig sektor på samma vis som privat sektor,
skall offentlig sektor effektiviseras och kostnaderna hållas nere. Processen
pågår inom flera olika områden såsom utbildning, polisväsende, hälsovård,
kommuners socialvård m m (Carey, 2008; Diefenbach, 2009; Höjer & Forkby,
2011; Rogowski, 2011).

NPM blir en form av styrmetod för att genomföra kommersialisering av
offentlig sektor (Diefenbach, 2009). Detta görs genom att omorganisera offent-
liga organisationer så att de liknar privata företag i en marknadsekonomi. Det
görs genom att sälja ut delar av offentlig sektor samt bjuda in privata aktörer
för att konkurrensutsätta offentlig sektor. En «kvasimarknad» skapas där en
faktisk marknad inte finns, t ex köp- och säljtänk mellan olika delar av en
kommun eller påhittade priser där beställaren (t ex socialsekreterare) köper
tjänsten av utförare (behandlare). Denne skall i sin tur tjäna in sina kostnader.
Mätandet blir viktigt för att kontrollera och öka effektiviteten. Arbetet måste gå
att mäta effektivt. Det görs genom att sätta upp tydliga, mätbara och förut-
bestämda mål. Standardiseringar, manualer och formaliserade procedurer blir
sätt att öka effektiviteten. 

Mycket av det som traditionellt sett värdesatts inom offentlig sektor, såsom
demokrati, jämlikhet, medborgarskap, medbestämmande och tillit visar sig
svårt att mäta. Däremot går antal besök, antal formulär, antal timmar på
arbetsplatsen etc. att mäta (Diefenbach, 2009).

Medborgare benämns inom NPM som kunder/konsumenter. Offentligan-
ställda blir därmed producenter. Offentlig vård som varit en medborglig rättig-
het bli en vara. Resonemang om demokratiska rättigheter och medborgarskap
faller bort (Diefenbach, 2009).

NPM bygger på ett linjärt och positivistiskt grundantagande om världen.
T ex: barnet har svårt med sin koncentration – utreds – diagnostiseras med
ADHD – medicineras – barnet har bättre koncentration. Det finns en objektiv
värld som går att få exakt kunskap om och det handlar bara om att mäta den
(Diefenbach, 2009; Ekeland, Stefansen, & Steinstø, 2011; Sjökvist, 2004).
Genom att sätta en «objektivt rätt och riktig» diagnos, kan sedan rätt behand-
lingsmetod väljas för att nå det uppsatta målet (Ekeland, Stefansen, & Steinstø,
2011; Sjökvist, 2004; Ekeland, 2014). 
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I detta sammanhang kan diagnosmanualen; Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM) nämnas, skapad av American Psychiatric
Association (APA), en av två manualer för psykiatrisk diagnostik. Den andra,
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
– Tenth Revision ICD-10 är skapad av WHO. DSM har ökat sitt antal diagnoser
med ca 300 % sedan den först publicerades 1952 fram till idag (Kaatari, 2014).
Det är svårt att inte tro att dessa två fenomen; NPM och DSM, påverkar och
påverkas av varandra.

Standardiserade utredningsmanualer, formulär och behandlingsmanualer
blir ett sätt att formalisera processen och underlätta för att dokumentera och
för att kunna mäta och följa upp. Allt detta skapar en stor ökning av adminis-
tration som i sin tur leder till mindre tid för direkta klient- och patientmöten
(Diefenbach, 2009; Dansk Socialrådgiverforening, 2014a; Dansk Socialråd-
giverforening, 2014b). 

Evidensbegreppet blir viktigt inom NPM, då det skapar en vetenskaplig legi-
timitet. Inom evidensbegreppet skapas en hierarki av vad som anses som bra
och god forskning och kunskap där Randomized Controlled Trial (RCT) och
metastudier får högst rang. De anses vara den mest tillförlitliga formen av fors-
kning som ger de bästa underlagen. Dessa forskningsmetoder bygger på en
positivistisk ontologi och kunskapsteori (Ekeland, 2004; Ekeland, Stefansen, &
Steinstø, 2011; Sjökvist, 2004). Tanken i dessa forskningsinriktningar är att det
går att bortse från forskaren och att det går att få exakt kunskap om en objektiv
värld genom att mäta så exakt som möjligt. När man har fått exakt kunskap så
är den kontextlös och generell. Den kan ligga till underlag för t ex en kontextfri
manual som beskriver hur man kan återupprepa proceduren för att nå samma
mål om och om igen i t ex olika länder och kontexter (Ekeland, 2004; Ekeland,
Stefansen, & Steinstø; Sjökvist, 2004).

NPM i Svensk offentlig vård
Marknadsekonomiska tankestrukturer har införts i offentlig sektor i Sverige.
Man har konkurrensutsatt och sålt stora delar av det offentliga systemet (SOU
2001:52; SOU 2008:37; SOU 2009:84). T ex har allt mer vård och omsorg i form
av hemtjänst, personlig assistans, HVB (Hem för Vård och Boende jml 7.1
§ SoL) och familjehem privatiserats och «avknoppats» (man uppmuntrar
anställda att köpa ut den offentliga verksamhet man är anställd inom). Inom
utbildning har förskolor och skolor sålts ut. Sjukvården privatiseras genom att
vårdcentraler och sjukhus säljs eller läggs ut på entreprenad (Höjer & Forkby,
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2011; SOU 2001:52; SOU 2007:37; SOU 2008:37; SOU 2009:84). Kommuner och
landsting köper in manualer och program för behandling inom socialtjänst och
psykiatri (Socialstyrelsen, 2014). Manualerna kommer med tillhörande licenser
som behöver underhållas/förnyas. Dessa säljs av privata aktörer, t ex Funktio-
nell FamiljeTerapi (FFT) (Stiftelsen för Funktionell FamiljeTerapi i Sverige,
2014; Socialstyrelsen, 2014).

NPM som styrform har applicerats inom offentlig sektor i Sverige (SOU
2001:52). Detta leder till en iver att kvantifiera, räkna och mäta. Vi har erfaren-
heter från vårt eget yrkesliv att det dyker upp poängsystem inom t ex BUP
(«pinnar»). Diagnoser blir viktigt, med diagnos kan man räkna ut B (behandling)
som leder till C (målet). Manualer blir intressant. Då kan man först detektera en
diagnos och därefter välja rätt manual och behandling. Behandlingen är
mycket strukturerad så att man kan kvantifiera, räkna antal besök eller moment
för att komma till C, målet (Barn och Ungdomspsykiatrin Stockholms läns
Landsting, 2012). Dvs. tanken runt behandlingen blir mycket linjär med tydliga
förbestämda mål.

Hela detta system märks inom offentlig vård och framför allt inom det psy-
koterapeutiska fältet i form av: 
• Den ökade betydelsen av och kravet på en snabb diagnos, initial bedöm-

ning, inom t ex BUP (senast på tredje besöket) (Barn och Ungdomspsykiatrin
Stockholms Läns Landsting, 2014). 

• Ökat antal screeningsmanualer, standardiserade intervjuer, formulär för att
detektera vad det objektiva bekymret är, t ex Stepwise (KÄTS – Kunspascen-
trum för Ätstörningar, 2014) och olika typer av utredningsformulär (Barn
och Ungdomspsykiatrin Stockholms läns Landsting, 2012).

• Ökad popularitet för manualbaserad behandling och terapi såsom FFT (Stif-
telsen för Funktionell FamiljeTerapi i Sverige, 2014), MST – Multi Systemic
Family Therapy (Stockholms Stad, 2014), ABFT – Anknytningsbaserad fa-
miljeterapi (psykologiguiden.se, 2014), MFT – Multi Family Therapy (Asen &
Scholz, 2010).

• Ökat fokus på tydliga och mätbara mål, vilket avspeglas t ex inom social-
tjänstens uppbyggda system kring hur bl a familjebehandling ska uppvisa
resultat inom en begränsad tid. Dessa resultat presenteras i form av mätbara
delmål som sedan skall mätas efter avslutad behandling. System finns up-
pbyggda för hur delmålen redogörs, t ex genom BBIC (Barns behov i cen-
trum) som är en utredningsmanual som i sin tur leder till en genomförande-
plan som i sin tur ska innefatta nerbrutna delmål, som ska redogöras och
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föras in i systemen (Socialstyrelsen, 2014). Familjerna erhåller dokumentati-
on i form av ett standardiserat språk med färdiga rubriker där behovsområ-
den för det specifika barnet beskrivs (Tham, 2014)

Många av dessa manualer har en tydlig linjär tankestrukturer med en början
(initialfas), mittfas (behandlande/omstrukturerande) samt avslutsfas (generali-
serande). Målen sätts initialt. Målen bör bara kvantifierbara eller formulerade i
form av beteenden (Functional Family Therapy, 2014).

Alla formulär och dokumentationskrav leder till en ökad mängd administra-
tion. Mer tid framför datorn och mindre tid för faktiska möten mellan behand-
lare/klient/patient (Diefenbach, 2009; Wiklund, 2005; Tham, 2014)

«Välfärden undermineras av vårt fokus på utvärderingar» skriver professor
Sten Widmalm, filosofie doktor Frida Widman och docent och tillika filosofie
doktor Thomas Person i ett debattinlägg i DN 19/4, 2014 (Widmalm F, Wid-
malm S, & Persson, 2014). De skriver om hur fokus har förskjutits inom organi-
sationer från deras ursprungliga huvuduppgifter. Fokus blir på utvärdering och
kontroll istället för vård och omsorg. Författarna hävdar att idén om att offent-
lig verksamhet skulle bli bättre bara av att utvärderas och jämföras är en
chimär och att det snarare framkommer mycket som tyder på att service för-
sämras av denna mät- och utvärderingsiver.

Våra slutsatser
Vi kommer nedan att diskutera vad det finns för risker för systemiska familjet-
erapeuter med valet av strategier för att hantera NPM. 

De kunskapsteoretiska grundantagandena i dagens samhälle och systemisk 
familjeterapi krockar.
Dagens neoliberala samhälle i Sverige bygger på en positivistisk ontologi och
kunskapsteori. Detta tankesystem utgår ifrån att det finns en värld som går att få
exakt kunskap om genom att göra så exakta mätningar som möjligt (genom t ex
RCTs). I detta tänk finns också en idé om en linjär kausalitet. Detta föder idéer
om tester, vilket leder till diagnoser som i sin tur leder till behandlingsmanualer
och utvärderingssystem för att nå målet, dvs. inga symptom (Diefenbach, 2009;
Ekeland, Stefansen, & Steinstø, 2011; Sjökvist, 2004; Kaatari, 2014).

Familjeterapins kunskapsteori har lett till en idé om att världen är svår att få
kunskap om. All kunskap vi får filtreras genom oss som biologiska medvetna
varelser och detta för med sig en selektion av intryck. Vad vi väljer att se och
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hur vi väljer att tolka detta har mycket med oss själva att göra, vår biologiska
konstitution, vår historia och erfarenhet samt vårt språk. Detta leder till att vi
har svårt att sia om en exakt framtid, vart något leder. Vi är både en del av pro-
cessen och samtidigt begränsas vi av att vi inte kan veta vad «vi inte vet». Dess-
utom sker allt detta i en värld av cirkulär komplex kausalitet (Bateson, 1972/
2000; Graffman, 1998; Maturana & Varela, 1987/1998).

De ovan beskrivna perspektiven går inte ihop – de krockar. Hur skall vi han-
tera det? Är det dags att omförhandla vår kunskapsteori? Skall vi göra det för
att kunskapsteori inom ekonomiska och politiska styrmetoder inte stämmer
överens med våra grundantaganden?

Vad är risken med ATT INTE ANPASSA SIG till rådande syn?
Om vi som skrå, ställer oss utanför och inte deltar i de strömningar som pågår i
vårt samhälle finns en risk att vi blir helt avpolletterade. Vi tror absolut inte att
familjeterapi kan ställa sig över t ex forskning. Då tror vi att familjeterapin ris-
kerar att bli helt avpolletterad som terapiform.

Den kamp om utrymme och tolkningsföreträde som tidigare pågick mellan
olika psykoterapeutiska inriktningar skulle kunna förstås som en sådan process.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) valde att forska. Flera andra inriktningar, däri-
bland psykodynamisk psykoterapi, hävdade att detta område var för komplext
och svårt att forska på (Safran, Abreu, Ogilvie, & DeMaria, 2011). Konsekvensen
blev att KBT fick en särställning i vårt vetenskapssamhälle och de andra sko-
lorna blev nästan helt avpolletterade. Idag har detta glapp minskat. De andra
psykoterapeutiska terapiskolorna har tvingats till forskning på sina behandlin-
gar och kan uppvisa ungefär likvärdiga behandlingsresultat som KBT. Det är
större skillnad mellan olika psykoterapeuters behandlingsresultat är mellan
olika terapiinriktningar (Wampold, 2001).

Vad är risken med ATT ANPASSA SIG till rådande syn?
Om familjeterapeuter oreflekterat går med och gör våld på sin kunskapsteori
sågar vi i den gren vi sitter på. Vi demonterar familjeterapins filosofi och agerar
mot de grundantaganden som berättigar familjeterapins existens. Om vi tar
bort antaganden om kontextens betydelse och cirkulär komplex kausalitet
(genom linjärt tänkande och reduktionistiskt/biologiskt tänk), finns det då
någon mening med att arbeta med familjeterapi?
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Finns det en tredje väg att gå?
NPM påverkar terapi. Men detta kan även ses i ett komplex cirkulärt samspel;
dvs. hur kan systemisk familjeterapi påverka NPM och göra avtryck på ett neo-
liberalt samhälle? Vår tanke är att det är möjligt att genom familjeterapins
alternativa förståelsesätt, dvs. den eko-systemiska epistemologin, kunna bidra
med nya tankegångar som leder till nya handlingsalternativ och därmed
utveckling. Vi behöver finna vägar att vara lagom annorlunda – en skillnad
som gör en skillnad (inte för mycket, för då blir vi aparta – inte för lite för då
blir det mer av samma – dvs. ingen skillnad). På detta vis har familjeterapin en
möjlighet att bidra med nya tankar som leder till nya handlingsalternativ och
detta i sin tur leder till utveckling (Anderson, 1999).

Möjliga vägar framåt
Det vi kommer fram till som skulle kunna vara möjliga vägar framöver för sys-
temiska familjeterapeuter inom offentlig vård är således följande:

Den familjeterapeutsiska kunskapsteorin kan bidra till alternativ förståelse
En möjlig väg fram är att inom offentlig vård stå upp för de antaganden om
kunskapsteori som den systemiska familjeterapin vilar på och visa att vi har
något att bidra med. 

Den cirkulära komplexa förståelsemodellen kan bidra till en mer utvidgad
och mångfacetterad förståelse, t ex i frågan om psykiatriska diagnoser. Dagens
psykiatriska diagnoser bygger i huvudsak på en individualisering och biologi-
sering av bekymmer (Ekeland, 2014; Kaatari, 2014). Utifrån en ekologisk episte-
mologi kan vår förståelse i form av psykiatriska diagnoser betraktas som ett för
snävt linjärt/ intentionellt tänkande (Bateson, 1972/2000). Vår interpunktion
blir för liten och vi missar komplexiteten. Detta leder till att våra lösningar inte
löser problemet utan t o m kan förvärra situationen. Detta resonemang för
Whitaker (2014). Han hävdar att antalet psykiatriska diagnoser har ökat radi-
kalt i västvärlden. Det i sin tur har följts av en dramatisk ökning av förskriv-
ning och konsumtion av psykiatriska läkemedel. Samtidigt har antalet kroniskt
sjuka i psykiska sjukdomar ökat (dvs., det ter sig som att många människor inte
blir friska igen trots medicinering). Detta leder till att sjukpensionering ökat
dramatiskt. Whitakers (2014) hypotes: Är det möjligen så att vår lösning (psy-
kofarmaka) är för enkel och egentligen leder till ökade bekymmer – ökad psy-
kisk ohälsa? 
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Ett annat exempel är frågan om DSM. Denna diagnosmanual vilar på en
positivistisk ontologi och kunskapsteori. Utifrån en ekologisk epistemologi där
betraktaren inkluderas, behöver vi ställa frågor kring våra kategoriseringar och
etiketteringar av vad som ska betraktas som sjukt eller friskt eller socialt avvi-
kande (Conrad & Schneider, 1980/1992)? Är det funktionellt eller är det så att
det är dags att ifrågasätta våra kategorier och därmed vår manual, då den leder
till ett allt mindre och snävare normalitetsbegrepp? Allt fler definieras som
sjuka – allt färre som friska (Frances, 2013). Med en eko-systemisk epistemologi
kliver vi utanför den linjära och positivistiska förståelsen och får en mer kom-
plex bild som kan bidra till en annan förståelse av olika bekymmer.

Hävda kontextens, samspelets och språkets betydelse 
Är det ens möjligt att skapa en psykologisk behandlingsmetod som inte inklu-
derar/tar hänsyn till kontext? Är det en chimär, en tankekullerbytta vi håller på
med när vi försöker skapa kontextfria psykologiska bedömningsinstrument och
behandlingsmetoder? Sett utifrån kunskapsteori inom familjeterapi skulle sva-
ret bli att det är i samspelet med kontexten, via språket som vår förståelse av
världen och oss själva uppstår. Det är också där vi behöver arbeta, i kontexten
och mellanrummet i relationen mellan människor. Själva samtalet och språket,
vad vi benämner och hur vi benämner saker i mötet blir viktigt (Bateson, 1972/
2000; Anderson & Goolishian, 1992/2004). 

Det blir således viktigt att systemiska terapeuter inom offentlig vård motar-
betar biologisering och individualisering av psykiska svårigheter och hävdar
kontext och samspel.

Mod att ifrågasätta mät- och dokumentationshysterin 
Viss form av dokumentation och administration är nödvändig för att tillvarata
människors rättssäkerhet och därmed värna demokrati och mänskliga rättighe-
ter. Men är det rimligt att administrationen upptar allt mer tid och att mindre
och mindre tid blir kvar för faktiskt möte mellan behandlare och klient eller
patient (Dansk Socialrådgiverforening, 2014b; Dansk Socialrådgiverforening,
2014a)? Är detta ett försvarbart sätt att hantera skattepengar (Diefenbach,
2009)? Vad är det vi mäter? Om vi t ex mäter antalet besök per behandlare på
BUP – vad har vi då mätt? Kvalitet? Innehåll? Vad ger det oss för kunskap?

Det är angeläget att vi som behandlare inom offentlig vård vågar ifrågasätta
dokumentationshysteri och övertro på dokumentation.
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Manual – nja det beror på hur
Om vi ska använda en manual – går det att skapa en manual som innehåller
cirkulär komplex kausalitet? Hur skulle den kunna se ut? Skulle det kunna vara
en grupp löst organiserade antaganden som bör arbetas med/finnas med när
man arbetar med familjeterapi? Det finns redan en början till försök och tanke-
gångar åt detta håll, t ex Hoffman (1993/2003) och Pote, Stratton, Cottrell, Sha-
piro, & Boston (2003). Hoffman redogör för ett antal bärande principer istället
för en manual, dvs., hon kommer infrån den linjära strukturen i en manual.
Pote et al. redogör för en manual (som har en början, mitt och slut, dvs. linjär)
men där bland annat de förbestämda målen inte har samma höga prioritet och
processen och samskapandet i terapin får ta större utrymme. 

Hur kan vi vidareutveckla detta påbörjade arbete för att anpassa manualer
eller bärande principer så att de stämmer överens med systemisk familjeterapis
kunskapssyn?

Forskning – jo absolut men på vilket sätt?
Familjeterapeuter behöver forska. Nu råder ett paradigm som sätter vetenskap-
lig kunskap på den högsta piedestalen. Hur kan familjeterapiskrået gå med,
men inom ramen för familjeterapins grundantaganden om kunskapsteori? 

Valet av forskningsmetod är precis som valet av språk, inte neutralt. Vad jag
väljer att benämna och hur, har betydelse. Vad jag väljer att forska på och hur har
stor betydelse. Vilka möjligheter finns det att bedriva forskning utifrån de grun-
dantaganden som präglar systemisk familjeterapin? Om systemisk familjeterapi
har ett grundantagande om att människans bild av verkligheten både formar och
formas i språket i samspel med andra; hur kan vi undersöka detta? Det finns redan
flera olika forskningsmetoder som gör detta. T ex olika former av diskursanalys:
• Lingvistiska mikroanalys. Här analyseras språket i detalj. Hur beskrivs ske-

enden? Hur konstrueras sanning? Vilka ord används? Vad benämns? Vad
utelämnas? (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

• Stor/klassisk diskursanalys med makroanalys. Här undersöks de stora sam-
hälleliga diskurserna. Vad definieras just nu i vårt samhälle som friskt/sjukt
och socialt avvikande? (Alvesson & Sköldberg, 2010; Winther Jørgensen &
Phillips, 2000).

• Tredimensionell diskursanalys (mikro och makro, dessutom meso/kontext-
bunden). I denna metod kombineras lingvistisk analys med stora makro-
och mesoanalyser dvs. sociologiska teorier om rådande samhälle (Fair-
clough, 1992, 2003).
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Men även:
• «Samforskning» utgår ifrån patienters och behandlares gemensamma kon-

struktion av sin upplevelse av deras gemensamma samspel i en behand-
lingskontakt (Andersen, 1995; Wächter, 2014).

• Narrativ forskning – att undersöka berättelser, hur de byggs upp och deras
melodi, vilket också är en del av språket som påverkar hur människor ser på
världen (Larsson, Sjöblom, & Lilja, 2008).

Det finns ingen motsättning mellan dessa forskningsmetoder och att göra prak-
tiknära forskning. Det som inte går med dessa forskningsmetoder är att skapa
kontextfria resultat som kan standardiseras som ofta är ambitionen med RCT.
Tvärtom är detta forskningsmetoder som sätter fokus på sammanhang, språk
och samspel. Med dessa forskningsmetoder kan man t ex få syn på den enskilde
personens språk, hur det kan kopplas till språkbruket i dennes nära omgivning
och hur detta i sin tur kan kopplas till den rådande kulturen. Denna koppling,
hur rådande kultur påverkar och påverkas av dagliga samtal och hur dagliga
samtal påverkas av rådande kultur missas när man försöker skapa kontextfri
forskning (RCT).

Dock är forskningrapporter kanske inte den enda vägen till kunskap i vår
profession. Många kliniker lyfter fram kliniskt arbete och handledning som
minst lika viktiga vägar för lärande och kunskapsinhämtande (Safran, Abreu,
Ogilvie, & DeMaria, 2011). Möjligen skulle man kunna likna detta vid att man
inte blir en duktig dansare eller lindansör enkom genom att läsa om musklers
uppbyggnad, lufttryck och noter, utan man måste också träna praktiskt, medve-
tet och reflekterande (Miller, Hubble, & Duncan, 2014).

Vi behöver få igång diskussionen i det familjeterapeutiska skrået om dessa
frågor, så att vi gör medvetna övervägda val och inte bara «lyder order» och går
med i saker vi inte kan stå för.

Vår uppmaning till systemiska familjeterapeuter inom offentlig vård är:

1 Håll fast och påtala den systemiska familjeterapins syn på kunskapsteori och
vad den kan bidra med i förståelsen av vårt samhälle

2 Fortsätt påvisa sammanhanget, samspelet och språkets betydelse i mänsklig
samvaro

3 Ifrågasätt överdriven dokumentation
4 Våga problematisera dagens linjära manualer för utredning, behandling och

utvärdering
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5 Forska för guds skull! – men gör det i enlighet med din förståelse av kun-
skapsteori.
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