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Abstract
I denna systemiskt och narrativa studie har jag valt att titta närmare på omöjligheten att vara
neutral i observationsuppdrag. Jag har valt att utgå ifrån de uppdrag jag som behandlare fått
inom socialtjänstens regi. Genom ett reflexivt förhållningssätt har jag bearbetat mina
sammanlagda erfarenheter genom att utgå från en familj. Denna familj har jag följt under en
längre tid och det var därför intressant att lyfta fram dem lite närmare.
Jag har genom att skriva och teoretisera kring den process jag har haft med familjen, och i de
övriga uppdragen kring observationer jag har haft, kunna bekräfta och tydliggöra omöjligheten i
att vara neutral i dessa uppdrag. Jag har även kunnat väcka nya frågor och bibehålla min
nyfikenhet i att vara reflexiv och att ha ett bredare systemiskt tänk i min roll som
familjebehandlare.
Det har genom skrivandet av denna studie uppstått tankar hos mig om det som är mätbart och
det som är förnuftets erfarenhet. Jag skulle önska att få vidareutveckla detta samspel mellan
ratio och intellectus i vårt dagliga arbete inom bland annat socialtjänst och andra behandlande
yrken. Skrivandet har gett mig möjligheten att kunna sätta ord på det som tidigare varit en
gnagande frustration i ett omöjligt uppdrag.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Jag har under tiden för utbildningen fått många tankar kring de observationsuppdrag jag har
gjort i mitt arbete som familjebehandlare i socialtjänsten. Det är för mig ett aktuellt ämne då jag
har och har haft flera observationsuppdrag i min tjänst den senaste tiden. Jag har funderat
mycket över dessa uppdrag både utifrån ett narrativt perspektiv och på hur vi ser på vårt
systemiska familjearbete på min arbetsplats.
De uppdrag jag får inom ramen för min tjänst som familjebehandlare kan vara utifrån att en
socialsekreterare öppnat en utredning och önskar observationer inom ramen för den. Jag har
även fått uppdrag från barnsekreterare som har tankar kring umgänget för något placerat barn
och kring fortsatt placering för barnen. Socialsekreterarna önskar få mer kunskap kring hur
samspelet mellan föräldrar och barn ser ut. Det är gemensamt att uppdragen kommer från
socialtjänstens myndighetssida.
Det har under utbildningen väckts flera tankar kring dessa uppdrag och dess etik. Jag har även
funderat kring det viktiga arbetet med att kunna sätta ord på det som framkommer i samspelet
mellan föräldrar och barn, utifrån ett professionellt perspektiv, men också den svårighet detta
innebär. De tankar som stannat kvar hos mig kring de förväntningar som finns från andra, inom
professionen om att jag ska vara neutral och opartisk i mina observationer, önskar jag titta
närmare på. Svårigheten med detta synsätt blev framför allt tydlig för mig i samband med att vi
läste boken; Från erfarenhet till text, (Ehn & Klein 1999). Där problematiserar författarna kring
observatörens påverkan på situationen och hur det står emot den traditionella vetenskapens
tanke om neutralitet i observatörens observationer. Så spännande, det vände upp och ner på det
jag tidigare helt oreflekterat trott att jag varit. Mina tankar har vandrat från att titta på hur det
kan vara okej att inte vara neutral men ändå leverera en professionell bedömning av den stund
jag är med familjen, till att redovisa min subjektivitet i det skrivna materialet. Hur kan jag ta
med mig själv som en aktör i dessa uppdrag utan att det innebär att det jag ser och observerar
saknar tilltro eller professionalitet eller, för all del, att det skulle tappa fotfästet i vetenskapen.
Att jag som professionell kan göra mitt utlåtande än mer realistiskt och etiskt. Jag har under lång
tid reflekterat kring att kontexten för ett observationsuppdrag skiljer sig betydligt åt från mer
traditionella familjebehandlaruppdrag. Jag tänker mest på maktperspektivet där jag ska ge en
bedömning men ingen behandling. Det kan bli en svårighet för mig som behandlare men även
göra uppdraget mer komplicerat om det senare mynnar ut i ett uppdrag kring familjebehandling.
Jag vill betona och uppmärksamma denna svårighet från både klient- och behandlarperspektivet.
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1:2 Syfte


Jag vill lyfta fram ”omöjligheten” i att vara neutral i observationsuppdrag genom att
problematisera min egen påverkan som professionell i mötet med de klienter som är
tänkta att observeras.



Jag önskar utforska hur man kan stärka trovärdigheten för dessa observationsuppdrag
genom att göra oss professionella till en del av det vi observerar och på så sätt skapa
förutsättningar för mer tyngd och reliabilitet i det vi ser.



Jag vill även utforska den dubbelhet och den komplexitet som det innebär att arbeta som
behandlare och observatör i samma familj.

1.3 Frågeställningar


Hur påverkar observatören det som observeras?



Hur kan samspel observeras?



Hur kan en observation beskrivas med observatören som en aktör i det observerade?



Påverkar en observatör samspelet mellan förälder och barn?



Hur skiljer sig kontexten åt för mig som behandlare, för föräldern och för barnen?



Hur kan observatörens observationer vara trovärdiga?
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2. Teoretiska utgångspunkter
2.1 Mentalisering och empati
Peter Fonagy är den främsta bland dem som utvecklat teorin om mentalisering. Det är en
vidareutveckling av Bowlbys anknytningsteori. Kort kan mentalisering beskrivas som en
förmåga att se sig själv utifrån och den andre inifrån. Vår förmåga att mentalisera handlar om
hur vi kan tolka andras handlingar och deras tankar. Det syftar till att vi då kan tillskriva andras
tankar och handlingar en mening. Det som kan vara ett hinder för att kunna mentalisera är när
vårt eget perspektiv står iväg för att förstå den andres. Vi kan bara nå varandra om vi har
förståelse och känsla för den andres situation. Mentalisering är starkt sammankopplat med vår
förmåga att känna ömsesidighet, acceptans och tolerans. (Rydén & Wallroth 2008).
En förutsättning för att kunna mentalisera är att man har en empatisk förmåga. Empati kan
beskrivas som ett sätt att försöka förstå en annan människa. Dock anses empati vara mer
enkelriktat än mentalisering. Mentaliseringen infattar inte bara förmågan att använda sig själv
för att förstå andra utan även förmågan att förstå sig själv. (Rydén & Wallroth 2008). När vi
mentaliserar kan man säga att vi gör det till stor del omedvetet. Det innefattar hur vi tolkar våra
medmänniskor även genom ordlös kommunikation. Kvalitén på barnets anknytning är starkt
förknippad med förälderns förmåga att kunna mentalisera (Karlsson 2012).

2.2 Differentieringsteori
Differentieringsteorin, som är baserad på anknytningsteorin, beskriver balansen och växlingen
mellan närhet och autonomi. Ordet differentiering syftar på vår balans mellan närhet och
autonomi genom livet, i våra relationer. Det kan också beskrivas med att en väl utvecklad
mentaliseringsförmåga och en persons medvetenhet och användning av sin förmåga att
mentalisera ger en förmåga till differentiering. Detta sker genom hela livet i relation och i
samspel med andra . En differentiering blir alltså en mentaliserad affektivitet. Vid en trygg
anknytning kan man tänka att det råder en balans mellan dessa två poler. Har barn eller vuxna
tidiga negativa erfarenheter med sin anknytningsperson kan detta innebära ett hinder för att
kunna nå differentiering. Detta gör det svårt att hantera kommande relationer i livet. En viktig
del i differentieringsteorin är att förstå att utvecklandet av autonomi och förmågan till närhet
inte är fristående processer utan utgör en rörelse dem emellan. Det är en inre strävan att nå en
balans mellan dessa två krafter och den är livslång (Wennerberg 2013).

2.3 Anknytningsteori
Anknytningsteorin har sitt ursprung i Bowlbys och Ainsworths gemensamma programmatiska
forskning. Där de visar på barnets behov av en god anknytning för att få en god hälsa genom
livet. De var banbrytande i sin syn på hur barnet utvecklas av sina relationer och att det inte var
intrapsykiska behov som styrde barnets utveckling, vilket tidigare ansetts (Diamond & Diamond
2015:42). Det har gjorts flera olika studier på vikten av det emotionella utbytet som sker mellan
barn och föräldrar. Barn har en god förmåga att läsa av affekter hos sin omsorgsperson redan
som mycket unga. Det är just detta som är en stor del av barnets grundläggande
utvecklingskraft. Denna förmåga har visats sig ha stor betydelse för barnets känslomässiga
förståelse av sin egen känslovärld (Forsström 2017).
Baksidan av vårt anknytningsbeteende är att barn också knyter an till omsorgspersoner som
avvisar, misshandlar eller på annat sätt försummar dem. Barnet är lojalt, utan val, och det finns
ingen annan ”trygg” plats. Människobarn är primärt objektsökande. Denna kunskap ger oss en
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större förståelse för den lojalitet ett barn har till sin omsorgsperson, trots dennes brister i att
möta barnets behov (Wennerberg, 2013).

2.4 Klassisk Systemteori
Systemteorins kan beskrivas som ett sätt att se på världen. Detta synsätt kan utvidga
perspektiven från att inrikta oss på enbart individen eller enbart omgivningen. Det är ett fokus
på samspelet och kommunikationen mellan människor i ett gemensamt sammanhang (Bernler &
Jonsson 2001).
Systemteorin har ett par olika begrepp som fått stor betydelse för hur denna teori utvecklats.
Homeostas är ett av dessa begrepp. Detta användes för att förstå hur system vidmakthåller olika
problem eller symptom. Detta genom att eftersträva och självreglera sig för att vara just ett
system. Dess grundläggande idéer bygger på cybernetiken som ursprung. Cybernetik är
ytterligare ett viktigt begrepp som förklaras genom systemets självreglering och dess kontroll.
Där denna idé om självreglering och ett självupprättande system gör att symptom och negativa
mönster får en funktion för att hålla ihop själva familjesystemet. System regleras då genom
negativa feed-back processer (Schjodt & Egeland 1994).

2.5 Andra ordningens cybernetik
Det utvecklades med tiden tankar kring att positiv feed back också påverkade system. Detta
synsätt kom att kallas andra ordningens cybernetik. Här ses system som mer komplexa och
adaptiva. Dessa feed-back processer, spiraler av output som återinförs i systemet som ny input
blir centrala i systemteorin. Cirkularitet blir en viktig faktor.”En persons handlingar påverkas
av omgivningen, samtidigt som dess handlingar påverkar omgivningen”( Schjodt & Egeland
1994, s 83.).
Ett tydligt perspektiv som modern familjeterapi har i sitt förhållningssätt till vad som är en
observatör är att i det observerande systemet är observatören en del i systemet och inte en
åskådare. Det är en upplevelse som beskrivs av observatören och inte en objektiv verklighet.
Detta perspektiv blir viktigt i relationen mellan observatör och klient. Det kan beskrivas som att
ett nytt system skapas när terapeuten kliver in i familjesystemet. De observationer som görs i
familjens system görs som deltagare i detta och inte som utomstående (Schjodt & Egeland
1994).
Isomorfistrategi är något som kan användas inom systemteorin för att till exempel visa empati
och skapa allians med den observerade. Isomorfi kan ses om ett sätt att likna den andre för att
komma framåt. Detta är en viktig definition för att på något sätt försöka balansera den ojämna
maktbalansen som finns i dessa uppdrag. Inom ramen för observationsuppdrag ligger vikten på
att lyfta fram det som måste förändras än att använda sig av isomorfiska strategier för mycket.
Detta ger och en sned och förstärkt komplementär interaktion från behandlaren sida. (Bernler &
Johnsson 2001).

2.6. Makt
Makt kan i det sociala arbetet ses som att en behandlare tilldelats makt genom ett uppdrag från
en samhällsinstans, som till exempel socialtjänsten. Detta då uppdraget delvis är definierat och
styrt från lagstiftning, riktlinjer med mera. I detta har våra olika yrkesroller definierats med olika
mycket makt och kontroll i sin respektive funktion (Bernler & Johnsson 2001 s.183).
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Maktperspektivet blir också intressant ur Foucault teori kring sambandet mellan makt och
vetande. Han pekar på riskerna med att vi professionella förstärker ”vi och dem” perspektivet
genom att vi besitter den kunskap som är gällande. Foucault menar att den starkt rådande
kulturella internaliseringen i vårt samhälle också riskerar att bli en självuppfyllelse från klienten,
att möta samhällets bild av sig själv. Detta genom att denne skapar dessa berättelser av sig själv
utifrån sin tolkning av sin egen livsberättelse. Här spelar vi professionella en viktig roll i att
förstärka, vara historieberättarna eller förändra (Hertz 2011).

2.7 Postmodern teori
För att få fram mina tankar kring observationsuppdragens komplexitet väljer jag att resonera
utifrån ett postmodernistiskt perspektiv. Jag vill lyfta fram den kritik som H. Anderson med
flera skrivit om det traditionella systemiska perspektivet. De problematiserar kring det som jag
själv vill lyfta fram gällande att den traditionella familjeterapin använde sig av för mycket makt
och kontroll. De såg även omöjligheten i att observera familjer utifrån en neutral position.
”Empiriska grundantaganden vilar på en föreställning om att det vi kan se genom våra
observationer är en grundläggande och stabil värld.” (Johnsen & Torsteinsson 2015 s. 196). I
den postmoderna familjeterapin för man in resonemang som handlar om just omöjligheten till
neutralitet. Om vi skulle kunna förhållas neutrala måste alla system följa samma struktur för
hierarki med mera. De vill istället lyfta fram språkets betydelse för hur det formar oss och de
system vi befinner oss i. Verkligheten är en social konstruktion (Johnsen & Torsteinsson 2015).
Denna definition gör det mycket intressant att resonera kring problem. Vem äger problemet och
hur kan vi avgränsa det?
Jag har inspirerats mycket av Jonna Bornemark som är filosof och har skrivit böcker och har
haft en del utrymme i media under de senaste åren. I hennes bok; Det omätbaras renässans
(2018), skriver hon om hur vi måste ge plats åt det som inte går att mäta; vår professionalitet,
vår kunskap och våra reflektioner. Hon lyfter fram teorier från tidigare historiska filosofer och
drar paralleller till en värld som förr var mer i balans mellan det vi inte kan veta, intellectus och
det vi kan bevisa, ratio. Hon beskriver och resonerar kring vår ovana att idag inta en ickevetande position. Jag påverkades starkt av denna bok när jag tänkte utifrån mina
observationsuppdrag och hur jag vill få min och mina kollegors kunskap giltig och vedertagen
utifrån vår professionella kunskap, hållning och vår erfarenhet av att tolka det outtalade. Vi kan
inte mäta i siffror eller bevisa i kvantitet eftersom varje familj vi möter har nya och förändrade
förutsättningar.
I detta sammanhang vill jag också ta upp det som John Shotter (2005) skrivit om withnessthinking. Han förklarar vikten av att se det som händer mellan oss människor, det som inte
studeras och beslutas utan det som bara sker. Han lyfter fram vanan vi har i att prata om det som
sker, sägs eller görs med varandra, aboutness–thinking. Han jämför det med vår ovana att
framhäva den tysta kommunikationen som sker hela tiden i mänskliga möten, withness-thinking
och den dolda dialogen, hidden dialogue (Shotter 2005).
I mentaliseringsteorin beskrivs detta fenomen med ”withness thinking” som vår förmåga att
kunna läsa av och förstå det outtalade. Jag tänker att detta hänger ihop med teorin kring
mentalisering och vår förmåga att kunna projicera oss in i en annan människas känslovärld
(Karlsson 2012, s. 83).
”It is because another’s voice can enter into us and influence our own inner dialogues in this
way, that I called this short book “withness-thinking and the dialogical” (Shotter 2005 s.2).
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3. Metod
Jag kommer att utgå från anknytningsteorin, systemteori och teorier kring makt och belysa
kontexten utifrån ett postmodernt perspektiv.
Jag kommer att använda mig av den empiri jag själv har samlat. Jag väljer att avgränsa den till
mina egna erfarenheter och inte ta med kollegors eller andra professionellas perspektiv för att
hålla denna studie mindre och mer kontrollerbar. Den erfarenhetsbas jag har baseras på närmare
tio olika observationsuppdrag och de är inte äldre än två år. Jag kommer att avgränsa nina
resonemang till att röra min egen upplevelse som observatör.

3.1 Tillvägagångssätt
Jag kommer att använda mig av empiri där jag själv varit den som observerat, varit
observatören. Mina uppdrag har kommit från utredare eller uppföljare inom socialtjänstens
myndighetsutövande enhet. Jag arbetar som familjebehandlare och får dessa
observationsuppdrag från socialsekreterare inom verksamheten för barn och unga. Inga av de
uppdrag jag har fått har varit något föräldrarna själva önskat. De flesta har varit inom ramen för
att barnen varit omhändertagna och placerade i familjehem, enligt LVU. Jag anser att dessa
uppdrag är relevanta då jag fått dem inom ramen för socialtjänsten och det ger dem alla en
gemensam kontext som blir intressant för mig i denna studie.

3.2 Reliabilitet och validitet
Jag har en reflexiv ansats i min uppsats. Det kommer vara mina egna tankar och reflektioner
som jag lyfter fram och resonerar kring, med utgångspunkt i de teorier jag valt att beskriva i min
studie. Intresset att problematisera kring observationsuppdrag väcktes, som jag tidigare nämnt,
då jag ofta fick höra att socialsekreteraren som gav mig uppdraget önskade en neutral och
oberoende bild av hur samspel mellan barn och förälder ser ut. Jag anser att mitt material,
empirin, är tillräcklig för att dra vissa slutsatser. De är och var alla komplexa ärenden med olika
förväntningar och föreställningar om vad en observation skulle kunna leda till. Jag kände ofta av
att förälderns tankar kring uppdraget inte var de samma som socialsekreterarens och de tankar
jag själv hade. Det gjorde att min egen uppfattning var ytterligare en dimension att ta hänsyn till
under mina observationstillfällen med familjerna. Vi befann oss på olika nivåer av
föreställningar kring uppdraget och att det ur ett systemteoretiskt perspektiv, i någon form, gör
att alla påverkas och påverkar sammanhanget.

3.3 Etisk reflektion
Ur ett etiskt perspektiv väljer jag att anonymisera de jag har med i mitt skrivande. Jag kommer
att fingera namn och använda mig av dessa fiktiva namn för att det ska bli mer behaglig läsning.
Det kommer inte nödvändigtvis vara så att namnet eller epitet, så som mor eller far, heller
speglar det verkliga könet hos personerna. Deras övriga identitetsmarkörer kommer vara
påhittade men ha samma betydelse för det jag väljer att belysa. Det ska inte vara möjligt att
förstå vem eller vilka jag berättar om.
Vad är det då som kommer ur detta? Jag har tänkt och funderat kring begreppet neutralitet. Hur
kan jag vara neutral? Kan jag ens vara det? Dessa tankar har följt mig länge och det är
nödvändigt att lyfta upp detta och göra det problematiska synligt. Jag har själv gjort en stor
6

förändring i min egen syn på min delaktighet i observationsuppdragen. Vilket kommer
framkommer i resultatet. Hur kommer maktpositionerna påverka mitt resultat? Jag har valt att
lyfta fram en av dessa familjer i mitt resultat. Denna familj har enligt min mening omedvetet fått
ta del av min kunskapsresa och jag tänker att det har varit till deras fördel.

3.4 Urval
Jag har valt att föra resonemang och reflektioner kring en av de familjer jag har observerat under
den senaste tiden. Jag väljer denna familj då mitt uppdrag med dem varit komplext. Det har
ingått i mitt uppdrag att observera umgängen mellan mamman och hennes döttrar, samt att jag
har haft enskilda samtal med mamman. Umgängen syftade till att observera föräldraförmågan
och samspelet i familjen. Våra enskilda samtal syftade till att stärka och möjliggöra förändring i
det som var svårt för mamman och där hennes föräldraförmåga inte var tillräcklig för att barnen
skulle få sina behov tillgodosedda. Detta uppdrag har jag haft till och från under två års tid och
det har väckt många tankar hos mig kring arbetet vi gör i socialtjänstens regi. Jag har valt denna
familj dels för att uppdraget innehöll flera dimensioner så som behandlande samtal och
observationer och för att jag kunnat arbeta med dem under en längre tid.
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4. Resultat
Jag väljer att lyfta fram en av de familjer som jag arbetat med, under en längre tid, här i
resultatet. I resultatdelen kommer det först att ges en kort presentation av familjen. Därefter har
jag valt att beskriva en del av ett observationstillfälle. Det tillfälle jag valt att lyfta fram ger en
bild av samspelet mellan föräldern och barnen och mammans oförmåga till det. Jag har plockat
ut ett par teman som jag vill lyfta fram här i resultatet för att göra det mer begränsat och tydligt.

4.1 Familjen i sammanhanget
Familjen består av mamma och hennes två döttrar; Nellie 11 år och Agnes 9 år. Vid de flesta av
observationerna av familjen har vi varit i en lokal som finns på min arbetsplats. Det är ett rum på
ca 15kvm som har en soffgrupp och ett köksbord samt leksaker för olika åldrar. Där har
föräldern träffat sina barn under cirka två timmar åt gången. Mitt uppdrag har då varit att göra
observation under umgänget. Mitt uppdrag utvecklades även till att barnen kunde använda mig
för att uttrycka oro och önskningar inför dessa träffar. Jag har även under denna tid haft i
uppdrag att ha familjebehandlande samtal med mamman mellan observationstillfällena. Detta
har pågått från och till under närmare två år. Det har varit fyra olika socialsekreterare som varit
handläggare för dessa familjehemsplacerade barn.

4.2 Familjebehandlarens beskrivning av observationstillfället
”Familjebehandlarna upplever att mamman har svårt att ta instruktioner och vara med i
leksituationer med barnen. Hon visar inte på någon förmåga att leva sig in det barnen
presenterar och söker hennes inkludering i. Mamman upplevs även inte förstå de olika lekar
barnen introducerar. Exempel på detta är när Agnes har öppnat sina presenter och vill leka
med den ena. Det är en hästgård med tillbehör för en hästhoppningsbana. Agnes förklarar
”spelreglerna” för mamman. Mamman fokuserar på Nellies hår. Agnes förklarar vidare och
mamman säger att hon inte förstår. Agnes säger med trött röst; -Men gå efter mig då (att
låtsashoppa en bana med en leksakshäst). Mamman har svårt att vara i leken och är upptagen
av att hon inte förstår varför hon ska hoppa hindren i en viss ordning. Agnes förklarar tydligt
och enkelt igen. Mamman säger att hon inte kan komma ihåg detta (ordningen på hindren).
Agnes visar igen. Mamman säger att: -Nu kommer du bli arg på mig. Är det så här? Agnes
höjer rösten och säger irriterat; -Kolla på mig! Nellie försöker medla mellan mammans
oförstående och Agnes irritation över att mamman inte kan följa hennes instruktion. Mamman
gäspar upprepade gånger under denna leksituation och på ett sätt som inte känns adekvat.
Agnes blir irriterad på mamman och säger; -Det är enkelt, det står ju nummer på varje hinder.
Mamman säger vad ska jag gå efter nr 3? Agnes; -Men efter 3 kommer 4! Barnen skrattar och
det gör även Mamman, fast mamman frågar sedan barnen varför de skrattar.
Familjebehandlarna tycker att det blir tydligt i detta exempel att Agnes ger tydliga instruktioner
och bra förklaringar till en enkel uppgift. Mamman kan inte ta dessa instruktioner och Nellie
försöker medla i den irritation som växer hos Agnes….. Mamman kan inte heller låta Agens
vara den som kan hästar bäst, i detta fall hästhoppning, utan söker stöd och tröst hos Nellie.
Nellie ”korar” mamman till vinnare av hopptävlingen. Mamman blir glad för det och det blir
tydligt att hon inte kan mentalisera hur det blir för Agnes. Agnes tröttnar och blir irriterad. Det
är en brist att mamman inte kan ge Agnes bekräftelse och känslomässigt stödja henne i att hon
är den som kan detta med hästar bäst och mamman behöver kunna förmedla att Agnes kan få
vara stolt över sina kunskaper. Det blir Nellie som stödjer mamman i hennes behov av
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känslomässigt stöd i att inte förstå, klarar av leken och mamman tar emot Nellies bekräftelse
och stöd i att hon som mamma vann över sin ena dotter. Mamman säger i ord att hon blir glad
över att få vinna och få pris (liten rosett som fäst på leksakshästen) och kramar Nellie. Mamman
sätter inga ord på hur detta blev för Agnes eller hjälper inte Agnes på något vis med den
besvikelse och irritation som flickan tydligt uttrycker. Mamman ger inget stöd eller
kommentarer till Agnes utan är upptagen av sin vinst, vilken Agnes först opponerar sig mot men
sen ger upp och säger högt - ja, ja (Observationsuppdrag nr 5, 2018-10-11)

4.3 Förändringen av familjebehandlarens relation till barnen under
tiden för uppdraget
Jag träffade barnen första gången vid vårt första observationstillfälle. Jag hade önskat att få
träffa dem själva först, vid ett tidigare tillfälle men detta hanns inte med då det var kort om tid.
Jag fick möjlighet att senare, inför nya observationer, få till enskilt möte med barnen. Detta
gjorde stor skillnad för hur de kom att välja att använda sig av mig vid de tillfällen vi sågs. Det
som jag har problematiserat i detta ärende, förutom min position, är även vem som var min
klient. Terapeutens position som inom narrativ teori önskar att man helt och fullt ut tar ställning
för klienten och mot problemet skapade en svårighet för mig. Vad som är problemet och vem
som är klienten är beroende av hur det har blivit definierat i början av uppdraget. Jag upplevde
att i en observationssituation måste jag se barnen som klienter och ta ställning för dem, vilket
kan medföra att det är föräldern som blir problemet. Detta i kombination med att jag har
föräldern som klient i senare samtal. Detta medförde att jag blev tvungen att förflytta mig
mellan positioner, vilket blev en svårighet och utmaning för mig (Johnsen & Torsteinsson
2015).
Under denna tid som jag träffade barnen i observationssammanhang gjorde mamman otaliga
hemtagningsbegäran. Barnen var mycket lojala mot sin mamma i början och tog hand om henne
under umgängena. Detta blev tydligt i val av aktivitet och i hur de uttryckte sig. Det är som jag
beskrivit som baksidan av anknytningen och det var smärtsamt att observera detta. Jag valde att
prata med barnen, i enrum, bland annat om ifall de visste att jag träffade deras mamma för
samtal mellan umgängena. Barnen valde efter vårt samtal att kontakta mig före vissa umgängen
och rådfråga hur de skulle hantera vissa situationer de redan visste skulle komma att uppstå. Till
exempel ville den ena dottern ge mamman en teckning hon gjort. Vi kom överens om hur hon
ville att jag skulle kliva in och ta hand om mamma om hon blev ledsen. Nu blev det väldigt
tydligt för mig att en observation inte är neutral, inte heller är jag som observatör utanför
systemet, utan jag är i allra högsta grad både aktör och subjektiv. Barnen använde sig av mig vid
flera tillfällen och vi kom överens om olika strategier de önskade använda sig av och jag kunde
hjälpa dem att bli avlastade från ansvar över mammas mående.
Jag märkte att barnen under dessa år utvecklat en större trygghet och kunde mer och mer låta
mamman få ta ansvar för sina egna känslor. Den äldsta flickan, Agnes, var mer tydlig med detta
än Nellie som fortfarande hade behov av att kolla av hur mamma mådde i olika situationer.
Ibland stämde jag av med dem efter umgänget om det var något de önskade av mig som jag
missat. De sa oftast att det var skönt att de visste att jag tog hand om deras mamma tills nästa
umgänge. Familjehemmet berättade för mig att de hade en förställning av att mamma var ledsen
när de lämnat umgänget, vilket hon var, och att jag träffade henne i mina samtal och tröstade
henne. Det är hjälpsamt när barn blir avlastade från oönskat ansvar och det är vi vuxna som
måste ta det ifrån dem. De blev mer och mer tydligt att barnen kunde utveckla en god balans
mellan närhet och avstånd så som bland annat beskrivs i differentieringsteorin (Wennerberg
2013).
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Min önskan och förhoppning är att dessa observationer kanske bidragit till att sätta igång en
sund differentieringsprocess hos barnen. Detta kunde bara bli möjligt genom att jag var en del
av systemet där och då. Mamman hade ingen förmåga att kunna dela barnens känslor och inte
heller låta dem ha sina egna berättelser. Detta var smärtsamt att se och jag tror att barnen
använde mig som ett vittne till att deras narrativ skulle få finnas och att jag fortsatte försöka
förmedla den till mamman i våra samtal. Jag såg att min närvaro var bra för barnen och mer
tydligt kan det inte bli att jag inte kan vara ett neutralt objekt i dessa sammanhang. Vi hade
skapat ett system ihop.

4.4 Mammans maktlöshet.
Mamman har flera gånger i samtal med mig sagt att hon känner hopplöshet och maktlöshet. Hon
är tydlig med att hon tror att socialtjänsten inte vill att hon ska få hem sina barn igen. Mamman
beskriver en tydlig maktförskjutning och sin underlägsenhet gentemot socialtjänsten. Jag har
funderat mycket kring den maktlöshet mamman uttryckte och hur hemskt det måste vara att inte
kunna förstå sig själv och sina svårigheter. Jag har genom mina samtal med henne förstått att
hon har stora svårigheter i sin förmåga att kunna mentalisera. Detta är ett stort hinder för henne i
föräldraskapet. Jag har funderat på om en anledning till att hon har svårt att följa med i barnens
utveckling berodde på att hon inte vill förändra det system de levde i. Här kommer homeostas in
som systemteoretiskt begrepp. Det har även varit en utmaning för mig att använda mig av
cirkulära frågor och att genom isomorfistrategier skapa allians med henne. Genom att använda
mig av dessa strategier inom systemteorin har jag försökt väcka intresset av att hon ska se på sig
själv och sitt föräldraskap. Balansen mellan dessa systemteoretiska begrepp i våra samtal är
viktig då våra möten syftar till att samla fakta men också till att visa föräldern vad som behöver
förändras och hur hon skulle kunna nå förändring samt vilka förmågor hon har som är bra för
henne och hennes barn (Bernler & Johnsson 2001).
Utifrån det jag observerat önskar jag fånga mammans intresse av att se sitt eget beteende
tillsammans med barnen som problemet. Detta samtidigt som förälderns narrativ ofta är
försvarsinställt utifrån uppdragets kontext. I ovan nämnda citat från observationen delade inte
mamman min bild av vad som hänt. Hon kunde till exempel inte förstå vad jag menar med att
hon inte bekräftade Agnes i situationen. Att Agnes kunde uppleva sig som övergiven och att
Nellie var den som fick bekräftelsen var svårt för mamman att tänka kring. Jag fick ofta under
mina samtal med mamman, pendla mellan att försöka förstå om det var maktpositionen eller
oförmågan som stod i vägen för oförståelsen kring våra olika uppfattningar av en och samma
situation.
Systemteorin ger en förklaring av hierarkiska system, där vi som professionella väljer hur vi ser
på systemet och hur det måste påverka människors egen syn på sig själva. Jag tänker att dessa
upprepade observationer, som denna mamma har varit föremål för under lång tid, måste ha
påverkat henne. Hur börjar hennes egen berättelse om sig själv ta form? Jag tycker att det är en
viktig aspekt i det att hon så tydligt uttrycker maktperspektivet mellan oss. Observation kan ha
en moraliserande effekt på föräldern som blir observerad (Bernler & Johnsson 2001; Hertz
2011). När blir resultatet och det skriva i observationen den dominerande berättelsen om
förälderns förmåga?
Jag funderar mycket över om maktobalansen var för kraftig och om den försvårade möjligheten
att arbeta med hennes föräldraförmåga. Jag tror att min roll som behandlare var mer föränderlig
än vad hennes upplevelse av helheten och sin egen situation var. Hon var tydlig med att hon
kände sig kränkt, oförstådd och att vi alla var ute efter att hon inte skulle få hem sina barn igen,
genom att skriva det vi gjorde. Samtidigt som hon uttryckte en förnedring önskade hon själv de
10

enskilda samtalen med mig. Hon ville ha fler samtal än vad jag kunde erbjuda henne och hon
använde tiden till att försöka förstå och att prata av sig. Det var svårt och ovant att som
behandlare få denna hierarki och maktobalans så tydligt uttalad från klienten. Det är en
erfarenhet som jag är tacksam för, men som också fått mig att uppleva min position som
komplicerad. Om mina försök att arbeta för att samtalen skulle vara ”en tvåvägs-process” hade
lyckats, kunde det ha minimerat den maktobalans som fanns. Jag tänker idag att det kanske var
det vi nådde på ett plan, då hon faktiskt kom till våra samtal. Hon uttrycker, vad jag uppfattar,
en genuin önskan av att få dela sin berättelse med mig. Hon sa själv att hon berättade allt för
mig. Hon har även i andra möten och till andra professionella sagt det samma. Detta har skapat
en viss förvirring hos mig, då det går utanför min föreställning om vad maktpositionen borde
göra med föräldern. Att hon inte var arg på mig i våra möten eller ville byta till någon annan
behandlare för de enskilda samtalen, gör att jag funderar över makt som begrepp och hur jag har
arbetet med våra positioner. Hur mycket har vi använt oss av Shotters begrepp withnessthinking och den outtalade kommunikationen, den dolda dialogen för att nå varandra i samtalet?

4.5 Min makt i den berättelse jag lämnar ifrån mig.
Det är omöjligt att komma ifrån att jag besitter en stor makt i den position jag har som
observatör. Det har nu blivit tydligt och viktigt för mig att det inte handlar om att jag ska försöka
att vara neutral eller ovetandes då jag tar emot det som visas upp eller sägs, vilket tidigare varit
den förväntning jag har haft. Mina funderingar går nu istället till att noga fundera över hur jag
tolkar det jag observerat. Vad blir min agenda i det skrivna och i det uttalade? Det blir viktigt att
jag som observatör kan svara på de frågor jag fått i mitt uppdrag men också att få formulera
annat som fram kommer. Vad är det jag som terapeut eller observatör gör med det jag sett, vad
som sagts eller outtalat kommunicerats mellan personerna i rummet (Johnsen & Torsteinsson
2015)?
Utifrån ett maktperspektiv anser jag att jag som behandlare eller observatör behöver ha en god
förmåga till att mentalisera dem jag möter. Jag behöver visa den andre att jag kan ta in deras
perspektiv och bekräfta dem i den känslan de har, utan att förminska allvaret i det jag ser utifrån
min professionalitet. Jag behöver få familjen att förstå att det jag skriver är ett nedslag i deras
vardag tillsammans med mig, med min kunskap kring de frågor som ställts i uppdraget.
Jag vill likt H. Andersen lyfta språkets narrativa betydelse. För mig blir denna kunskap och detta
sätt att tänka mycket värdefullt. Vad lämnar jag klienten med, utifrån den berättelse jag format
om dem, i min observationssammanställning? Det är en kraftfull maktposition att det skrivna är
enskilt min berättelse av det som skett. Mina ord är skriva både utifrån min profession, min
kunskap och min förmåga att se det teorin lärt mig. Det blir viktigt att förstå hur det subjektiva,
det skrivna ordet, blir en del av familjens kontext. Vi förhåller oss alltid till individerna vi
observerar i ett givet sammanhang. Vad som händer före och efter kan vi bara ha hypoteser om
(Johnsen & Torsteinsson 2015).
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5. Slutsatser
I denna studie ville jag lyfta fram och resonera kring vikten av att se observatören som en del av
det system som observeras. Genom att jag gjorde det tycker jag att det blev tydligt hur
trovärdigheten inför resultatet av det observerade ökade. Detta mer än om observatören
betraktades som neutral och utan påverkan på systemet. Tack vare att jag har varit under
utbildning samtidigt som detta ärende pågått, har jag kunnat dra många paralleller till min egen
kunskapsresa och jag har sett hur dessa har påverkat mig och till viss del även ärendet.

Jag har kunnat dra flera slutsatser utifrån mitt resultat av denna studie. Det som blev tydligast
för mig är att jag inte kan vara neutral i mina observationer och att jag blir en del av det system
som skapas i stunden för observationen. Det blev tydligt då jag kom att användas av de barn jag
observerade. Det är inte rimligt att de ska förstå min position fullt ut. De ska istället kunna få
använda sig av mig till det de själva önskar. Jag har visat i resultatet hur barnen valde att
använda sig av mig vid umgängestillfällena och hur det innebar att jag inte längre var neutral.
Jag blev en del i ett nytt system som vi skapade i detta uppdrag. Barnen fick mig att se
omöjligheten i att vara neutral. Det jag också kom fram till var att barnen fick hjälp med att
kunna härbärgera och differentiera, vilket jag anser skapade en förutsättning för en bättre hälsa
hos barnen. Jag har alltså prövat att kunna vara en del av det system jag observerar. Men för att
det ska bli bra krävs det reflektion kring positioner och det krävdes att jag vågade se den del jag
blev i det system som var under observation. Detta behöver lyftas och tydliggöras. Jag anser att
detta kan identifieras utan att trovärdigheten för det observerade minskar.

En annan lärprocess jag vill lyfta fram är min reflektion över hur sammanhanget påverkades av
de sociala föreställningarna om den andre. Det blev viktigt att göra detta tydligt för att kunna
skilja på vad som var förälderns intagna position och vad som var förmågan hos den samma.
Den kunskap jag har fått genom utbildningen kring vad problembeskrivningar kan leda till för
individer, gör att jag idag är mer ödmjuk och noga med det jag skriver och förmedlar. Mina ord
är grundade i tydliga konkreta exempel från observationen. Jag har utifrån denna studie
reflekterat mycket kring att upprätthållandet av problem sker genom social konstruktion och att
mina berättelser om familjens samspel blev just detta (Johnsen & Torsteinsson 2015). Likväl
behövde mamman bli bekräftad i att min tolkning av vad som skett var just min tolkning. Det är
en del i att ha en empatisk hållning och ett försök till att hjälpa mamman att öva sin
mentaliseringsförmåga (Wennerberg 2013).
Den kunskap jag som terapeut har, utifrån de teorier jag har studerat, kommer färga mina tankar
och mina handlingar kring det jag ser. Jag har kommit fram till att detta är vad jag vill definiera
som professionalitet. Dock är reflektionen kring vad som är mina egna erfarenheter, vad som är
mina professionella kunskapserfarenheter och hur dessa aspekter samspelar i det skrivna
materialet, mycket viktigt för att det ska vara trovärdigt. Jag anser att det material jag fått fram i
observationerna är ett resultat utifrån min professionella kunskap, min hållning och min
erfarenhet av att tolka det outtalade. Den slutsats jag drar från detta är att om jag ska få
trovärdighet som professionell, men också kunna vara en medmänniska för dem jag möter, blir
det viktigt för mig att det finns tid och utrymme att lyfta dessa perspektiv av neutralitetens
omöjlighet. Lika viktigt blir det att min uppdragsgivare litar på min professionalitet och min
12

förmåga att bedöma vad som sker i rummet och att jag är en del av det som system som
observerats (Bornemark 2018; Johnsen & Torsteinsson 2015).
Jag har under tiden för skrivandet av denna studie även fått fatt i att det är viktigt att
problematisera användandet av begreppet ”bedömning”. Det är ofta som detta ord skapar
motsättning. Min bedömning utifrån observationen och den bedömning som socialsekreteraren
gör utifrån dennes utredning blandas lätt ihop. Det är just här som jag upplever att
socialsekreterarens önskan om en neutral observation kommer in. I denna studie har det blivit
tydligt och viktigt för mig att dessa olika bedömningar inte ska blandas ihop. Jag behöver bli
bemött som kompetent i min bedömning av det jag observerat. Om inte kopplingen mellan
observationen som gjorts och bedömningen av det jag sett är det som efterfrågas blir risken att
min text kan komma att bedömas av en tredje part som inte varit delaktig i detta arbete. Jag ser
ett vidare forskningsområde kring ordets betydelse utifrån olika kontexter, positioner och även
ur ett maktperspektiv.
Den komplexitet olika uppdrag har och vad det kan innebära har jag problematiserat i resultatet.
Maktpositioner blev en tydlig svårighet för mig när jag valde att se närmare på detta begrepp.
Ett observationsuppdrags syfte kan vara att samla in fakta, evidens och bevis för det beslut man
önskar ta, till exempel ett LVU. Det etiska dilemmat jag hamnade i, gällande den familj jag
valde att lyfta fram, var att vi redan visste att denna förälder har kognitiva svårigheter och ett par
neuropsykiatriska diagnoser.
Jag vill lyfta fram Bornemark (2018) och hennes resonemang kring ratio och intellectus. Jag kan
i ratiots härad förstå och känna att mina observationer är nödvändiga för att bevisa de brister
som så tydligt framkommer i mötet med barnen. Det blir en tydlighet som bekräftar
socialtjänstens beslut och som kan framföras i rättsliga sammanhang. Utifrån vad jag fick fram i
resultatet anser jag att balansen mellan dessa två poler, ratio och intellectus, är viktigt. Vi
behöver stärka dessa begrepps samspel. Jag anser att det är genom balansen dem emellan som
jag får en större trovärdighet i mina bedömningar. Det blir återigen viktigt att våga skriva och
prata om det som jag själv är en del av. Det blir mer ärligt än att låtsas vara neutral och skriva
som att min närvaro inte påverkar dem jag möter. Detta anser jag kan minska skevheten i
maktpositionerna mellan mig och klienten men också gentemot min uppdragsgivare,
socialsekreteraren. Jag hoppas att jag framöver kan vara med och påverka formuleringar i
uppdragen så att vi kan arbeta in ett nytt synsätt mer och mer. Det skulle enligt min erfarenhet
resultera i samma bedömning men med ett mer etiskt förhållningssätt. Jag skulle önska att göra
en studie i hur socialsekreteraren ser på sin position utifrån uppdraget och hur hen tänker kring
dessa problematiseringar jag tar upp här. Ett vidare område att utforska.
I den dubbelhet som mamman uttryckte med mig i våra samtal mellan observationerna har jag
landat i att jag borde utforskat mer kring begreppet tillit. Jag har en hypotes om att det var en av
orsakerna till att hon önskade träffa mig för samtal. Jag anser inte att det endast var utifrån den
maktpositionen jag hade. Förhoppningsvis kunde mamman känna en trygghet med mig som
gjorde att hon vågade prata om det hon inte förstod och att hon även kunde uttrycka
uppskattning för våra möten. Jag anser att vi befann oss i det som Schotter (2005) beskriver om
den dolda dialogen. Jag anser att vi hade en dold dialog kring respekt för varandra vilket var
gynnsamt för att våra samtal skulle kunna fortsätta. Detta ger ytterligare nya tankar om att
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utforska mer kring det outtalades betydelse för det terapeutiska samtalet och alliansen mellan
klienten och behandlaren.
Som avrundning på denna studie vill skriva några ord kring hur nya tankar väckts. Det har varit
roligt att få syn på och att lyft fram mitt eget arbete samt att sätta ord på det. Vissa delar blev
synliga för mig först när jag bearbetade resultatet. Nya tankar väcktes och jag hoppas att jag har
kunnat förmedla dem här i min slutdiskussion. Det skulle vara roligt om jag fick fortsätta att
utveckla de frågor som uppstår kring observationer. Det är många olika positioner som skulle
behöva belysas och bearbetas utifrån olika perspektiv och positioner.
Det vore spännande att få studera de nya forskningsfrågor jag nämnt ovan. Hur kan
myndighetskontexten med socialsekreterare föra in mer intellectus i sitt arbete. Just nu upplever
jag att språket de ändvänder är övervägande ratio och att intellectus får mycket lite utrymme.
Hur kan en balans mellan det mätbara och vårt icke-vetande, förnuftet, ske?
Det jag har fått möjlighet att skriva om här är endast en liten del av vad det mätbara kan skapa
för oreda. Det jag tycker är positivt med att jag bara har haft möjligheten att vara i en liten del av
det komplexa arbetet är att jag behåller min nyfikenhet. Jag vill fortsätta att tänka på och
resonera vidare kring denna typ av komplexa uppdrag. Jag har inte kommit fram till att det finns
en sanning och det ger utrymme för vidare forskning i ämnet.
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