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Sammanfattning 

 

Syftet med den aktuella studien var att beskriva kuratorerna inom Barn och 

Ungdomsenheterna (socialtjänsten i Örebro) uppfattning av Magnus Ringborgs 

modell Förändrande familjesamtal, FFS och hur användbar de upplever den 

vara. 

Sjutton av behandlingsenheternas tjugofem kuratorer deltog i utvärderingen. 

Kuratorerna intervjuades utifrån ett intervjuformulär med fasta frågor och 

möjlighet till kommentarer. Fokus för utvärderingen var metodens olika moment 

och hur viktiga dessa bedömts vara av kuratorerna. Därefter ställdes generella 

frågor om metodens användbarhet och effektivitet. 

 

De flesta kuratorer var positiva till metoden FFS. De ansåg att metoden var 

lättanvänd, underlättade familjearbetet, gav struktur och effektiviserade 

behandlingsarbetet. Dock uppfattade en del av kuratorer att metoden hade 

begränsad användbarhet i resurssvaga och omotiverade familjer. 

 

Nyckelord: förändrande familjesamtal, metod, kuratorer, utvärdering 

 

 

Abstract 

The aim of the present study was to describe the professional counselors, in 

Children and Youth Units at Social services in Örebro, opinion on Magnus 

Ringborgs model Therapeutic family conversations (FFS), and how useful they 

perceive it to be.   

 Seventeen of the Children and Youth Units twenty-five counselors participated 

in the evaluation. The counselors were interviewed based on an interview form 

with pre-defined questions and had opportunity to comment. The focus of the 

evaluation was the various steps of the method and how important the 

counselors considered them to be. They were then asked general questions about 

the method´s usefulness and effectiveness.    

Most counselors had a positive approach to FFS. They considered the method to 

be easy to apply, facilitated family work, gave structure and streamlined the 

processing work. Some of the counselors did however perceive the method to 

have limited use in resource poor- and unmotivated families.    

Keywords: therapeutic family conversations, method, social workers, evaluation 
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Utvärdering av kuratorers uppfattning av metoden 

Förändrande familjesamtal 

 

INTRODUKTION 

 

Inom socialtjänsten finns det behov av behandlingsmetoder som tillvaratar 

familjens resurser och hittar lösningar som bygger på dessa. Det finns också 

behov av samtalsmetoder som skapar struktur och hjälper till att snabbt få fram 

relevant information i behandlingsarbetet. Metoden Förändrande 

Familjesamtal, FFS (Ringborg, 2009) är förhoppningsvis en sådan metod som 

skall möta dessa behov och ge kuratorerna inom socialtjänsten Örebro ett 

användbart redskap.  

    FFS är en samtalsmetod som hjälper en familj att steg för steg hantera de 

problem som de kämpar med. Det är en handbok för familjebehandlare som 

konkret visar hur ett familjesamtal kan gå till. 

    Det kan också antas att andra kuratorer inom socialtjänstens öppenvård kan 

vara hjälpta av att en grupp kuratorer systematiskt utvärderar hur en 

behandlingsmodell fungerar. Eftersom metoden FFS inte är utvärderad är det 

angeläget att den blir vetenskapligt utvärderad. 

 

Det finns tre behandlingsenheter inom socialtjänsten i Örebro; Vuxen, Ungdom 

och Barnenheten. Under 2013 bestämdes det i Barnenheten och 

Ungdomsenheten att pröva metoden FFS (Ringborg, 2009). 

 

Inom Ungdomsenheten har det ända sedan starten 2005 varit viktigt att 

utveckla det systemiska tänkandet och se ungdomens problematik som ett 

uttryck för ett dysfunktionellt system i stället för att i första hand leta 

individuella orsaker. Under flera år har man inom enheten jobbat med att 

tydliggöra behandlings-arbetet genom att avgränsa och beskriva de olika 

ingredienser som ingår i familjearbetet. Att bestämma sig för att jobba utifrån 

Ringborgs metod, FFS var ett steg i att förstärka det systemiska arbetssättet. 

Modellen bygger på att lösningarna hittas i familjens kontext och inte hos den 

enskilda individen. 

 

Även inom barnteamet har den systematiska inriktningen varit självklar under 

många år. Barnteamet är uppdelat i två team där det ena teamets inriktning är 

att jobba med familjer som är i behov av kortare behandlingsinsatser medan det 

andra teamets inriktning är att jobba i familjer med längre insatser. 

Anledningen till att barnteamets kuratorer ville pröva FFS var att det är en 
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systemisk metod som både är lösningsinriktad och klientcentrerad. 

Förhoppningen var också att metoden skulle bidra till bättre struktur i 

behandlingsarbetet och snabbt leda fram till användbara lösningar 

  

 

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Vid en intervju med Magnus Ringborg, författare till boken Förändrande 

Familjesamtal (2009) berättade han att bakgrunden till FFS var en strävan att 

sammanfatta en metod som var relativt enkel och som kunde hanteras av 

personer som inte hade en familjeterapeutisk utbildning och som var 

förändrande till skillnad från utredande (personlig kommunikation, 20140108). 

Influenser hade hämtats från den tradition av psykoterapi och familjeterapi som 

författaren arbetat utifrån sedan många år. 

 

Från den lösningsfokuserade terapin (Berg, 1992; Furman, 1992) har Ringborg 

hämtat tankar om vikten av att fokusera på familjens resurser och att lösningar 

ofta finns i det familjen redan gör men inte uppmärksammar. Härifrån kommer 

också idén om att inte lägga fokus på hur problem uppstår utan fokusera på hur 

lösningar genereras. 

 

Från den psykopedagogiska familjeterapin (Anderson, 1990) har Ringborg 

hämtat influenser om att familjer utvecklar sin problemlösningsförmåga och 

kommunikation genom att tillsammans arbeta med olika problem. 

 

Från den strategiska familjeterapin vars främste företrädare är Jay Haley 

(1979) har Ringborg hämtat inspiration om att förändringsarbete inte behöver 

vara kopplat till orsakssammanhang samt vikten av att familjen får syn på de 

mönster som vidmakthåller problem och att det direkta arbetet med 

problemlösning är ett sätt att förändra familjestrukturen. Haley (1979) menade 

att det är underordnat vilket problem familjen löser. Poängen är att familjen 

tenderar att använda sig av dessa lösningssätt även i andra problemställningar. 

 

Från den strukturella terapin (Minuchin, 1990) har han hämtat inspiration till 

att iscensätta en ny samtalsdialog och på så sätt låta familjen praktisera ett nytt 

sätt att samspela med varandra i samtalsrummet. 
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Från den narrativa terapin (White, 2012) har Ringborg hämtat tankar om att 

negativa berättelser som familjen har om sig själva kan förändras genom att 

familjen får syn på sin kompetens och erfarenhet av att hantera problem på nytt 

sätt. Genom detta skapas en alternativ berättelse som familjen kan bära med 

sig. 

 

Från problemslösningsmodellen (Petitt & Olsson, 1992) har Ringborg hämtat 

betydelsen av sammanhangsmarkering för att tydliggöra familjens och 

behandlarens olika sammanhang.  

 

”Uppdragsmodellen” (Andersson, Grevelius & Salomon, 1987) beskriver 

vägen mellan aktuellt tillstånd och önskat tillstånd. Från den har Ringborg 

hämtat idén om att lyfta fram både hinder och resurser. I sin bok talar han om 

vikten att behandlaren lyfter fram familjens ”salutogena resurser”(Ringborg, 

2009, s. 46). 

    

Generell systemteori 

Många av ovanstående terapiskolor har sitt ursprung i systemteorin. Ludvig 

von Bertalanffy (1968) räknas som systemteorins grundare. År 1945 

presenterade han för första gången sin ”generella systemteori”. Den bygger på 

följande grundantaganden: 

- Helheten är mer än summan av delarna 

- Alla delar av ett system påverkar och påverkas av varandra. 

- System strävar efter jämvikt (så kallad Homeostas) 

- Systemets processer är cirkulära orsakssamband 

- System är stadda i ständig förändring 

- System  är uppbyggda av en hierarkisk struktur med olika delsystem 

som är skilda från varandra med gränser som kan vara rigida eller diffusa 

(Lundsbye et al., 2010). 

 

 

 

Tidigare studier 

Inga tidigare studier har gjorts av metoden FFS, varken av effekten av 

behandlingen eller behandlares uppfattning om modellen. Däremot finns det 

många studier som utvärderar effekten av olika systemiska interventioner, men 

endast några få studier som fokuserar på behandlarens uppfattning av det 

systemiska familjearbetet.  
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    I en sammanställning av 47 randomiserade studier om systemisk terapi från 

USA, Europa och Kina framkom att i 42 av dessa kunde man påvisa positiv 

effekt i behandling av externaliserad störning såsom missbruk, uppförande-

störningar och kriminellt beteende (von Sydow et al., 2013). 

    I en annan metastudie studerades 38 randomiserade studier med systemisk 

terapi. I 33 av dessa kunde man visa god effekt i behandling av internaliserade 

störningar som depression, bipolär störning, ätstörningar och olika 

psykosomatiska symtom. Viss evidens kunde också visas i ångeststörningar 

och i Aspergerproblematik (Retzlaff et al., 2013). 

Inom socialtjänstens öppenvård i Sverige används några av de metoder som 

fanns med i metastudierna ovan, t.ex. FFT, Funktionell Familjeterapi 

(Alexander, 1996), MST, Multisystemisk terapi (Littell et al, 2005), ABFT, 

Anknytningsbaserad Familjeterapi (Diamond, 2005) och BSFT, Brief Strategic 

Family Therapy (Robbins et al., 2011)  

 

I en randomiserad studie utvärderades effekten av BSFT-behandling i familjer 

med drogmissbrukande ungdomar. Terapeuter från 8 socialbyråer valdes 

slumpmässigt ut och tränades i BSFT-metodik. Resultaten jämfördes med den 

behandling som vanligtvis gavs. Resultatet visade ingen tydlig nedgång i 

drogmissbruk hos de ungdomar som fick BSFT. Däremot konstaterades ett 

större engagemang i behandlingen och en förbättrad funktion i familjen 

(Robbins et al., 2011). Denna metod används av Maria Ungdom i Stockholm 

och i öppenvården i Linköping.  

 

Denna uppsats huvudfokus är dock inte att i första hand studera hur effektiv 

FFS är i behandlingsarbetet utan ta reda på kuratorers uppfattning av metoden.  

Ett närliggande tema är vilken effekt kortidsutbildningar, främst i 

lösningsfokuserad terapi, har på behandlare. Trots att olika systematiska 

modeller används flitigt inom socialt arbete, runt om i världen är det få studier 

som fokuserat på denna aspekt (Smith, 2011). 

    I en kvalitativ studie om effekten hos ett socialarbetarteam, som fick gå en 

kort kurs i lösningsfokuserat arbete kunde man visa positiva förändringar i 

form av bättre kommunikation och samarbete med klienten samt ökad känsla 

av kontroll och självtillit (Smith, 2011). Studien visade också att om det skall 

lyckas med införandet av nya metoder var det viktigt att lyssna till 

behandlarnas uppfattning om hur metoderna skall passa in i yrkesrollen.  

    I en utvärdering med syfte att undersöka färdigheterna hos olika vårdgivare 

som fick genomgå en korttidsutbildning i lösningsfokuserad terapi kunde man 

visa på klart förbättrade färdigheter såsom ökad fokusering på klientens 

resurser och mål, trots en ringa utbildningsinsats. (Ferraz & Wellman, 2009).  
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En engelsk studie där psykiatrisköterskor genomgick en kurs i 

lösningsfokuserad terapi visade att sköterskorna fick en ökad tilltro till sina 

klienter och blev mer intresserade av att lyssna och lära av sina klienter (Smith, 

2010) 

 

I en studie gjord i Finland som syftade till att mäta hur socialarbetare 

påverkades i klientarbetet av en kortare lösningsfokuserad utbildning, visades 

visserligen ingen förbättring i att hjälpa klienterna i måluppfyllelse men ökad 

förekomst av lösningsfokuserat samtal samt förbättrat samarbete och 

kommunikation (Sundman, 1997).  

 

I en annan studie användes lösningsfokuserad terapi som redskap för att hjälpa 

vårdpersonal att flytta fokus från den traditionella koncentrationen på 

individens problem till identifiering av klientens styrkor och resurser (Hosany, 

Wellman  & Love, 2007) Detta är även Ringborgs syfte då han i sin modell 

lyfter in momenten ”resursinventering” och ”tidigare lösningsförsök” 

(Ringborg, 2009)  

 

Ett liknande tema fanns i en studie med lösningsfokuserad strategi som syftade 

till att hitta lösningar genom empowerment d.v.s. stärka klientens egenmakt. 

Studien kunde visa att klienterna kände sig lyssnade på och förstådda och att de 

hade en större förmåga att blicka framåt i sina liv (Stevenson et al., 2003). 

 

 

 

SYFTE    

Syftet med den aktuella studien var att beskriva kuratorernas, inom Barn och 

Ungdomsenheterna (socialtjänsten i Örebro), uppfattning av Ringborgs metod, 

Förändrande Familjesamtal, och hur användbar de upplever den vara. 

 

 

 

METOD 

Undersökningsgrupp 

Kuratorerna som deltagit i utvärderingen kommer från två behandlingsenheter 

inom socialtjänsten i Örebro; Barn och familj samt Ungdom och familj.       
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Erfarenhet av familjebehandling bland kuratorerna i båda grupperna var hög. 

De flesta hade jobbat i mer än 10 år med behandlingsarbete. Samtliga hade 

socinomexamen som grund och flertalet hade också olika former av vidare-

utbildningar som grundutbildning i familjeterapi och Kbt. 

Undersökningsgruppen utgjordes av två män och femton kvinnor. 

    De två behandlingsenheterna hade olika erfarenhet av att pröva metoden. 

Ungdom och familj hade under ett halvårs tid använt metoden då Barn och 

familjeenheten bestämde sig för att prova metoden. Båda grupperna hade dock 

systematiskt gått in för att tillägna sig metoden och testa i så många ärenden 

som möjligt. 

 Antalet behandlingsärenden där kuratorerna prövat metoden  varierade från 1 

till 7 ärenden. De flesta kuratorerna hade prövat metoden i 2-3 ärenden. 

Samtliga kuratorer som prövat FFS deltog i studien. 

 

På Ungdomsenheten deltog 9 av 10 kuratorer i utvärderingen. På Barnenheten 

har 8 av 13 kuratorer deltagit. De kuratorer som ej deltog i utvärderingen hade 

antingen en speciell inriktning på tjänsten som gjort att metoden inte varit 

lämplig att använda eller saknat tidsutrymme för att testa metoden. För övrigt 

fanns inga uppenbara skillnader i ålder, kön eller utbildningsgrad hos de 

kuratorer som ej deltog i studien 

 

Instrument 

I studien användes ett specialdesignat intervjuformulär till 

kuratorsintervjuerna. (se bilaga 1). Formuläret testades först på två medarbetare 

och omarbetades därefter genom att några frågor som ej bedömdes relevanta, 

togs bort. Även skattningskalorna förändrades för att öka tydligheten. 

Fokus för utvärderingen var metodens olika moment, vilka beskrivs i boken 

Förändrande familjesamtal (Ringborg, 2009). Momenten kan också studeras i 

bilaga 2. Det gavs möjlighet till kommentarer  vid varje moment. Därefter 

ställdes generella frågor om metodens användbarhet, effektivitet och 

värderingsgrund. 

 

Undersökningens genomförande 

För att genomföra utvärderingen av FFS delades modellen in i 15 samtalsdelar 

som följde den indelning som finns i boken Förändrande familjesamtal 

(Ringborg, 2009). Ett intervjuformulär utarbetades som dels hade frågor om de 

olika samtalsdelarna och dels hade generella frågor om metoden. Kuratorerna 

fick sedan vid intervjun skatta de olika samtalsmomenten samt ge reflexioner 

vid varje samtalsdel. 
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    Vid undersökningens genomförande utgick kuratorerna från de 

samtalsprotokoll som ifyllts under utvärderingens gång. Samtalsprotokollet 

hade en liknade utformning som samtalsmanualen. I samtalsprotokollet skulle 

kuratorerna  efter varje samtal skatta vikten av varje samtalsmoment. Syftet 

med att fylla i samtalsprotokollen var att kuratorerna skulle ha dokument att 

utgå från då de sedan intervjuades. 

    Kuratorerna fick tidigt besked om när utvärderingsintervjuerna skulle 

genomföras. Tider bokades. Varje intervju tog ca 1 timme att genomföra. 

Uppsatsens författare fyllde i ett intervjuformulär vid varje intervju och 

noterade kommentarer kring varje moment. Dessa kommentarer återberättades 

för respondenten så att denne kunde kontrollera att intervjuaren uppfattat svaret 

rätt. 

 

Implementering av metoden 

I början av februari 2013 bestämde kuratorerna inom Ungdomsenheten att 

använda sig av metoden FFS i familjebehandlingsarbetet. De överenskom om 

att läsa Ringborgs bok (2009) och använda metoden i så många nystartade 

ärenden som möjligt. I samband med detta utarbetade två av kuratorerna, en 

manual (bilaga 2) som i hög grad följde de olika moment som presenterades i 

Ringborgs bok, och som syftade till att underlätta användandet av metoden 

samt skapa en gemensam uppfattning om hur metoden skulle brukas. Därefter 

påmindes kuratorsgruppen vid några tillfällen om vikten av att använda 

metoden i nystartade ärenden. 

    Efter några månader bestämde sig personalgruppen för att utvärdera 

modellen. I samband med det utarbetades ett samtalsprotokoll som skulle fyllas 

i för varje ärende där metoden användes. Detta för att uppfattningen av 

metoden inte skulle falla i glömska fram till utvärderingstillfället. 

    Vid två tillfällen kom Magnus Ringborg på besök och gav utbildning och 

handledning i metoden. 

 

I september 2013 bestämde sig ca hälften av Barnteamets kuratorer att använda 

FFS i sitt familjearbete. De bestämde sig att så långt som möjligt använda 

metoden i alla nya ärenden, samt använda sig av den manual och samtals-

protokoll som utarbetats i ungdomsteamet. Kuratorerna ville också delta i den 

studie som syftade till att utvärdera metoden. Kuratorerna i Barnteamet 

bestämde sig också för att i varje behandlingskonferens skapa utrymme för 

samtal om hur metoden fungerade. Magnus Ringborg kom på besök vid ett 

tillfälle och föreläste om metoden.  
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Forskningsetiska överväganden 

 

 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för att tillgodose 

individskyddskravet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfedentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

Informationskravet:  De deltagande kuratorerna blev i god tid informerade om 

att syftet med studien var att utvärdera hur kuratorerna på de två 

behandlingsenheterna uppfattade FFS. De fick information om att 

utvärderingen syftade till att utveckla behandlingsredskapen  för att förbättra 

enhetens familjebehandling. De fick information om att deras svar skulle 

redovisas anonymt. De fick information om hur utvärderingen skulle gå till. De 

blev också informerade om att deras svar skulle utgöra grunden till en 15 

poäng uppsats inom Psykoterapeutprogrammet. 

Samtyckeskravet: Efter information från arbetsledningen om utvärderingen av 

FFS fick kuratorer ta ställning till om de ville medverka i studien. Dock fanns 

det en påverkan på det samtycke som gavs. Den bestod av två delar. Dels fanns 

det en tydlig förväntan från arbetsledningen om att delta i studien. Dels fanns 

det ett visst beroendeförhållande eftersom intervjupersonerna och 

uppsatsförfattaren arbetade på samma arbetsplats. Förmodligen påverkade 

dessa förhållanden  antalet deltagande kuratorer. 

Konfidentialitetskravet: De deltagande kuratorerna fick information om att 

deras skattningar och kommentarer skulle redovisas men att dessa uppgifter ej 

skulle kunna spåras till någon enskild uppgiftslämnare. Eftersom det var 

kuratorer från två behandlingsenheter som deltog i studien var det också viktigt 

att de svar som gavs inte kunde kopplas till någon enskild enhet. 

Nyttjandekravet: De uppgifter som framkommit i denna studie kommer inte att 

användas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften. 

Materialet kommer heller inte användas för vidare forskningen utan 

medgivande från de som deltagit i studien 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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RESULTAT 

 

Från första samtalet (se samtalsmanualen, bilaga 2) 

I de två första momenten i metoden FFS, presentation och 

sammanhangsmarkering, var flertalet kuratorer övertygade om vikten av en 

tydlig presentation och sammanhangsmarkering för att familjen skulle få veta 

vilka förutsättningar som gällde. Vilken hjälp som erbjöds, vilket sammanhang 

de hamnat i (d.v.s. en behandlingsenhet inom socialtjänsten) och vilken roll 

behandlaren hade. 

Några kuratorer menade att det var redan här som alliansen grundlades. Här 

måste, enligt de svarande kuratorerna, samtalsledaren vara väldigt närvarande. 

Här har samtalsledaren chans att ”kroka fast i familjen”, som en kurator 

uttryckte det (tabell 1).   

 

När det gäller momentet presentationen av familjen tyckte 12 av 17 att 

presentationen var viktig. Här menade familjebehandlarna att det fanns plats att 

avdramatisera mötet och ta bort oro hos familjen, samt hitta beröringspunkter 

som behandlaren kunde bygga allians ifrån. 

    Några kuratorer tyckte dock att detta moment kändes lite för påträngande, 

genom att redan här ”pressa familjen att exponera sig”. Det fanns också en risk 

att behandlaren negligerade det som familjen var här för; d.v.s. problemen. De 

menade att detta moment kunde bli ”lite formellt och stolpigt” då det ännu inte 

finns någon allians med familjen. (tabell 1).  

 

 

Att probleminventering var viktig var alla kuratorer överens om. Här lyfte 

kuratorerna fram vikten av att familjen fick ta upp det som de var motiverade 

att jobba med. Att var och en fick tid att formulera sig och att de fick lyssna på 

varandra.  

    Här fick alla komma till tals och gavs därmed ansvar, ingen kunde ”gömma 

sig”, som en kurator sa. 

Strukturen hjälpte familjen att bli fokuserad så att inte samtalet rann iväg till 

oväsentligheter (tabell 1).  

 

Att även målformuleringen var viktig var kuratorerna överens om. Här lades 

grunden för målen som skulle styra arbetet. Här fick kuratorn möjlighet att 

släppa sina egna mål för familjen och istället få syn på familjens mål. Att prata 

mål skapade en förväntansfull stämning. Dock tyckte någon att 

målformuleringen kom lite tidigt, att de på så sätt förringade 
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problembeskrivningen. En kurator menade att den intervjuande och 

undersökande stilen gjorde klienten mer kompetent. Behandlaren blev inte så 

omhändertagande. Klienten fick på så sätt ta ansvar för vart den vill komma 

(tabell 1).  

 

De flesta kuratorerna tyckte att det var viktigt att lyfta fram familjens styrkor så 

att både behandlare och familj blev medvetna om detta, dvs.  göra en 

resursinventering. Genom att lyfta fram familjens resurser skapades en ”ny 

verklighet i rummet” som en kurator uttryckte det. 

    Några kuratorer menade att momentet visserligen var viktigt men att det 

borde komma i nästföljande samtal för att inte riskera att det verkade som 

behandlaren tog för lätt på problemen. Någon kurator tyckte att det var viktigt 

att man inte tryckte in för många moment i första samtalet vilket kunde skapa 

en känsla av stress (tabell 1).  

 

Kring momentet tidigare lösningsförsök fanns det många olika uppfattningar. 

En del kuratorer tyckte det var mycket viktigt att fråga om tidigare 

lösningsförsök så att de inte försökte sig på en lösning som tidigare inte 

fungerat. Andra menade att det var viktigt att undersöka de tidigare 

lösningsförsöken för att se varför de inte fungerade och om det berodde på tid 

och kontext och kanske därför möjliga att pröva igen.  

    Några kuratorer tyckte också att de visade respekt mot familjen genom 

antagandet att familjen försökt lösa problemen med egna resurser. 

 

Andra kuratorer menade dock att det fanns risk att man skapade en känsla av 

hopplöshet genom att de pratade om det som inte fungerat. Det kunde dämpa 

glädjen och hoppet och riskera att familjen kände sig dåliga (tabell 1).   

 

De flesta kuratorerna betonade vikten av att veta vilka fler personer som var 

inblandade, förutom kärnfamiljen, inte minst andra professionella. Inte minst 

för att ta reda på om det var rätt personer i rummet eller om man måste bjuda in 

några fler för att kunna lösa problematiken. 

    Några kuratorer menade att fokus borde ligga på dem som var i 

samtalsrummet, i alla fall under första samtalet. I senare samtal kunde man 

utforska nätverket kring familjen (tabell 1).   

 

Kring momentet tankepaus var kuratorerna inte överens. Meningarna gick isär 

om det var lämpligt att lämna familjen för en stund, för att fundera på en 

lämplig återkoppling till familjen. Några menade att det var bra att familjen 
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fick fundera på sitt håll och behandlaren på sitt. Andra menade att det blev för 

stressigt att ”få ihop något på tio minuter” och att det kändes obekvämt att 

lämna familjen.    Någon menade att man bygger upp en domedagsstämning 

där behandlarna efter pausen skulle leverera domen. 

    Flera kuratorer menade att det kändes mer bekvämt att reflektera inför 

familjen och att man på så sätt kunde vara mer transparent och därmed bidra 

till trygghet. (tabell 1).  

 

Att det var viktigt att ge någon typ av hemuppgift var majoriteten av 

kuratorerna överens om. Sedan fanns det olika skäl till varför man ville göra 

det. Ett skäl till att ge en hemuppgift var att det var på hemmaplan som 

förändring uppstod, inte i samtalet en gång i veckan. Ett annat skäl var att 

hemuppgiften, eller utförandet av den, visade hur motiverade familjen var till 

förändring.  

    Man betonade att hemuppgiften inte fick vara för svår så att uppgiften blev 

ett misslyckande. Viktigt var också att hemuppgiften följdes upp vid nästa 

samtal. 

En kurator lyfte också fram den positiva effekt observationsuppgifter kunde ha, 

d.v.s. då familjen uppmanades att spana efter positiva förändringar vilket 

gjorde att familjen blev mer lösningsfokuserad istället för problemfokuserad 

(tabell 1). 

 

Om momentet kontrakt/avslut fanns det också olika åsikter. De flesta kuratorer 

menade att det var viktigt att överenskomma om antal träffar för att visa att 

behandlingssamtal var en avgränsad insats som hade en början och ett slut. Det 

hjälpte dessutom familjen att bli fokuserad och motiverad i förändringsarbetet. 

    Några kuratorer var dock tveksamma till att prata om hur många gånger man 

skulle träffas; dels för att det kunde skapa en otrygghet i alliansen eftersom 

man inte vågade öppna sig under ett begränsat antal träffar. Dels att det var för 

tidigt i första samtalet att ha något grepp om antal träffar, både för familj och 

behandlare.  

    Några menade också att det var målen i vårdplanen som avgjorde hur länge 

man skulle träffas, vilket innebar att det inte fanns någon mening i att försöka 

förutsäga antal samtalstillfällen (tabell 1).  

 

Att kolla upp hur samtalet var tyckte nästan alla kuratorer var viktigt. Dels för 

att få höra från familjen om man pratat om rätt saker. Dels för att det var 

respektfullt mot klienten att fråga efter dennes åsikt. Dels för att det visade på 

en jämlikhet i samtalssituationen. 
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    Men några var tveksamma till att be familjen uttala sig om hur samtalet 

varit. Dels för att det blev lite av ett ”fiskafänge där behandlaren suktade efter 

beröm”, sonen kurator sa. Dels för denna fråga ställde behandlaren i centrum 

istället för familjen. En kurator menade att de svar som gavs var tillrättalagda 

och inte gav en ärlig bild av familjens uppfattning av samtalet (tabell 1). 

 

Tabell 1. Kuratorernas skattningar (1-5) av olika moment i första samtalet 
(n=17). 

  

 Oviktigt                  

1                                                   

                                   

2 

                        

3 

                            

4 

Viktigt           

5 

Presentaion 0 1 2 1 13 

Samman-

hangsmark. 

0 0 1 1 15 

Presenta- 

tion av 

familjen 

0 0 5 5 7 

Problem-

inventering 

0 0 0 0 17 

Målformu-

lering 

0 0 1 3 13 

Resurs-

inventering 

0 0 2 4 11 

Tid. lösning-

försök 

1 2 2 4 8 

 Fler in-

blandade * 

0 1 3 5 8 

Tankepaus 1 2 3 3 8 

Hemuppgift 0 2 0 5 10 

Kontrakt 0 3 4 3 7 

Uppfattning 

av samtalet 

1 0 3 2 11 

* släkt, vänner, professionella        
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Från andra samtalet (se samtalsmanualen, bilag 2) 

När det gällde samtalsmomentet val av problem för samtalet tyckte de flesta 

kuratorerna att det var viktigt att andra samtalet snabbt fokuserades på en 

problemformulering så att inte samtalet flöt iväg i allmänt prat.  

    Dock rådde det olika åsikter om huruvida man skulle hålla fast vid tidigare 

problemformuleringar eller om man skulle släppa fram nya. Några menade att 

man borde hålla fast vid första problemformuleringen och jobba igenom den 

innan man hoppade till nästa. Andra menade att problemformuleringar var en 

”färskvara” och man borde samtala om det som familjen var motiverade att 

prata om även om det kom upp något helt nytt (tabell 2). 

 

Samtliga kuratorer var överens om vikten av att inventera lösningar och hjälpa 

familjen nå fram till lösningar på sina problem. Dock rådde det delade 

meningar om hur snabbt man kunde introducera detta moment. Några menade 

att familjen måste få jobba igenom problematiken och skapa allians med 

behandlaren innan man kunde gå in på lösningar. Det fanns risk att det blev 

respektlöst mot familjen och den svåra situation de befann sig i om man för 

snabbt försökte hitta lättvindiga lösningar. 

    En kurator menade att många av de familjer hon mötte inte var vana vid att 

”sitta i fåtölj och producera lösningar”. Dessa behövde först få landa hos 

behandlaren, knyta an och successivt komma in i ett lösningstänkande. 

Andra kuratorer menade att det var ett bemyndigande av familjen att lägga 

ansvaret för lösningsskapandet på familjen (tabell 2). 

 

När det gäller hemuppgiften i andra samtalet tyckte de flesta kuratorerna att det 

var viktigt att familjen fick gå hem och pröva en uppgift så att behandlingen 

inte enbart blev samtal. Men uppgiften fick inte bli för svår så att den blev ett 

misslyckande. Utförandet av hemuppgiften visade också hur motiverad och 

kapabel familjen var till förändring. Hemuppgiften måste alltid följas upp 

(tabell 2).  
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Tabell 2. Kuratorernas skattningar (1-5) av olika moment i andra samtalet 

(n=17). 

 

 Oviktigt      1                            

2 

                           

3 

                     4 Viktigt          

5 

Val av dagens 

problem 

0 2 0 2                12*      

Inventering 

av lösningar 

0 1 1 1              14 

Hemuppgift 0 0 1 4                 11*       

*) Internbortfall förekom. 

 

 

 

Generella frågor 

Nedan följer en redovisning av kuratorernas uppfattning av metoden i dess 

helhet. 

 

De flesta behandlarna tyckte att metoden var lätt att använda så till vida att 

strukturen i första samtalet var lätt att följa. Men sedan fanns olika synpunkter 

om varför den ändå inte var så lättanvänd. 

- Metoden fungerade endast med vissa motiverade familjer. 

- Svårt att hinna med alla momenten i första samtalet. 

- Svårt att få till ett kreativt lösningsklimat i momentet - inventera    lösningar 

- Pausen och återgivningen var svåra att tillämpa 

- Metoden skapade distans till familjen 

- Svårt att omformulera problem och lösningar så att det blev relationellt  

(tabell 3). 

 

Flertalet av kuratorerna menade att metoden medförde fördelar i familjearbetet 

genom att den tillförde struktur i samtalet vilket gjorde att man snabbt kom till 

kärnan av problematiken. Den hjälpte också till att ta ett steg i taget så att inte 

samtalet blev rörigt. De menade att den var bra i röriga familjer för att hålla en 

samtalsstruktur (tabell 3). 
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Flera av kuratorerna tyckte att modellen stämde med deras värderingar så till 

vida att strukturen var bra men att denna samtidigt riskerade att göra samtalet 

”fyrkantigt och fabriksmässigt” som en kurator uttryckte det. Risk fanns också 

att metoden försvårade alliansen med familjen. Det fanns en risk att metoden 

gjorde att familjen tystnade och man inte fick fram funktionen bakom 

problembeteendet.  

Dock menade flertalet att den lösningsfokuserade inriktningen var tilltalande 

(tabell 3). 

 

Flertalet kuratorer tyckte metoden var lätt att testa för den innehöll inga svåra 

moment. Men det krävdes mycket träning i att vara både distanserat 

lösningsfokuserad och samtidigt personlig i relationen. Några behandlare 

menade att metoden var svår att testa i svåra familjer (tabell 3). 

 

Flertalet kuratorer tyckte att metoden var lätt att anpassa till deras arbetssätt 

men att tempot var för snabbt. En kommentar var att ”i 50% av mina ärenden 

är metoden inte gångbar eftersom den går för snabbt på lösningar och familjen 

hinner inte förstå vilka behov eller funktion beteendet har”(tabell 3). 

 

De flesta kuratorerna tyckte att det var bra att modellen hade en strikt struktur 

och agenda för det skapade en trygghet i samtalet. Men flera kuratorer ville 

lägga till att det måste få vara fritt att gå ifrån agendan när familjen så krävde. 

Några behandlare menade att det fanns många familjesamtal där det inte 

passade med en strikt agenda (tabell 3). 

 

Kuratorerna fick också frågan om de tyckte modellen var klientcentrerad. 

Flertalet av dem hade den uppfattningen eftersom modellen utgick från 

familjens upplevelse av situationen (tabell 3). 

 

Flertalet av familjebehandlarna tyckte att modellen tidsmässigt effektiviserade 

familjearbetet så tillvida att den snabbt gick in på problem och lösningar. 

Några kuratorer var dock tveksamma till om metoden i längden var effektiv 

eftersom samtalet mest fokuserade på ytan och inte berörde underliggande 

problematik (tabell 3). 

 

I frågan om modellen var för snäv och inte beaktade komplexiteten hos 

familjen gick åsikterna isär. En del kuratorer höll med om att modellen var för 

snäv och inte passade alla familjer de mötte. Men några kuratorer menade att 
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det ibland kunde vara en fördel för vissa familjer att behandlaren inte beaktade 

komplexiteten utan höll sig till enkla lösningar. 

   En kurator menade att modellen inte alls var för snäv utan att det handlade 

om behandlarens förmåga. Att det var upp till behandlaren att ställa följdfrågor 

så denne fick fram den enskilda klientens dilemma (tabell 3). 

 

Flertalet kuratorer var överens om att det var bra att modellen var 

lösningsinriktad men menade att den inte var lämplig för viss typ av 

problematik som våld och övergrepp inom familjen (tabell 3). 

 

I frågan om FFS endast är användbar för viss typ av problematik gick 

meningarna isär. Åtta av sjutton tyckte inte så, resten var tveksamma eller 

tyckte så. De som höll med om påståendet menade att modellen endast 

fungerade för motiverade och resursstarka familjer och där det inte finns för 

mycket underliggande problematik. Några kuratorer som inte höll med menade 

att modellen var bra just för resurssvaga familjer som inte hade förmåga att 

hantera sin djupare problematik. Där kunde ytliga lösningar vara den enda 

förändringsmöjligheten (tabell 3). 

 

Om modellen var gångbar i alla åldrar rådde det olika åsikter. Några kuratorer 

menade att modellen var gångbar så fort barnen i familjen kunde tala. En 

kurator menade att det hängde på föräldrarna. Om föräldrarna var med och var 

motiverade så var modellen användbar även om det handlade om mindre barn 

(tabell 3). 

 

I frågan om behandlaren skulle hålla fast vid modellen även om det inte syntes 

några tydliga resultat, gick också åsikterna isär. Några tyckte att man skulle 

hålla fast vid modellen och ordentligt pröva, t.ex. det svåra momentet med att 

inventera lösningar, innan modellen lades åt sidan. Andra menade att man 

ganska raskt skulle byta metod om man bedömde att den inte fungerade.  

 

Om konfliktsituationer var ett sådant tillfälle då man skulle byta modell fanns 

det olika åsikter. Några kuratorer menade att det var just i konflikter som 

modellen var särskilt användbar. Andra menade att man då borde frångå 

modellen och istället ta reda på vad som låg bakom konflikten. 

    En kurator menade att det var viktigt att man funderade på om det var för 

familjens skull eller p.g.a. den egna ovanan som man övergav modellen 

 (tabell 3). 
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När det gällde uthållighet i att lista lösningar var flertalet kuratorer överens om 

att det var viktigt att samtalet mynnade ut i förslag på lösningar, när modellen 

användes (tabell 3). 

 

Tabell 3. Kuratorernas skattningar (1-5) av olika generella frågor (n=17). 

 

 Instämmer 

inte         1 

                                 

2 

                      

3                                                    

                         

4 

Instämmer 

helt      5 

Metoden är 

lättanvänd 

0 0 6 7 4 

Metoden 

med-för 

fördelar i 

fam.arbetet 

0 0 1 8 8 

Metoden 

stäm-mer med 

mina 

värderingar 

0 0 5 6 5 

Metoden är 

lätt att testa 

0 0 6 5 5 

Metoden är 

lätt att 

anpassa efter 

mitt arbetssätt 

1 0 4 6 6 

Det är bra att 

FFS har strikt 

struktur och 

agenda 

0 0 4 4 9 

Modellen är 

klientcentrera

d 

0 0 2 4 11 

Modellen 

effektiviserar 

familjearbetet 

0 0 4 3                       

9* 

FFS beaktar 

inte komplex-

iteten i olika 

familjer 

1 2 7 4 3 
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Det är bra att 

FFS är  

lösningsinrikt

ad 

0 0 3 4 10 

FFS är endast 

användbar för 

viss 

problematik 

2 6 6 3 0 

FFS är gång-

bar i alla 

åldrar 

0 5 2 1 9 

Det är viktigt 

att hålla fast 

vid FFS även  

utan tydliga 

resultat 

1 3 4 5                      

3* 

Viktigt att 

vara uthållig i 

att lista 

lösningar 

0 1 2 5                       

8* 

Vid konflikter 

bör man 

frångå FFS2 

2 6 1 3                       

3* 

*) Internbortfall förekom. 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

De flesta kuratorer inom de två behandlingsenheterna var klart positiva till 

metoden FFS. De ansåg att metoden var lättanvänd, underlättade 

familjearbetet, gav struktur och effektiviserade behandlingsarbetet. Detta kan 

anses vara i linje med forskningsresultat om den positiva effekten av systemisk 

terapi. (von Sydow et al, 2013; Retzlaff et al., 2013) 

 

Fokus för denna uppsats var dock inte att i första hand studera hur effektiv FFS 

var i familjearbetet utan ta reda på kuratorers uppfattning av metoden.  

    Ett av de första momenten i FFS var att låta var och en av 

familjemedlemmarna få sätta ord på sin syn av problematiken. Detta moment 

uppfattades klart positivt av flertalet kuratorer. Likaså momentet målfokusering 

uppfattades positivt av kuratorerna. Detta stämmer överens med uppfattningen 

hos de socialarbetare som deltog i en studie som utvärderade effekten av 

lösningsfokuserad kortidsterapi. De upplevde ökad känsla av kontroll i 

behandlingsarbetet och bättre kommunikation och samarbete med klienterna 

(Smith, 2011).  

 

I momentet målformulering menade flera kuratorer att de fick syn på familjens 

mål och kunde därmed släppa sina egna mål för familjen. Familjen upplevdes 

mer kompetent och fick därmed större ansvar för sin situation.  

    En liknande upplevelse hade engelska psykiatrisköterskor som tränades i 

lösningsfokuserade terapi. De fick ett större förtroende för sina klienter och 

blev mer benägna att lyssna på vad klienterna tyckte var viktigt i sina liv och 

hur dom skulle uppnå detta (Smith, 2010) 

 

Sexton av sjutton kuratorer var övertygade om att FFS medför fördelar i 

behandlingsarbetet. Dock gav de en skiftande bild över vilka dessa fördelar 

var. Flertalet var positiva till strukturen och de olika momenten men det fanns 

olika åsikter om hur djupgående de förändringar var som den 

lösningsfokuserade metodiken skapade. Några menade att det 

lösningsfokuserade arbetssättet endast skapade ytliga förändringar och inte 

berörde underliggande mönster som måste förändras för att nå fram till hållbara 

lösningar. Andra menade att det inte var nödvändigt att reda ut bakomliggande 

orsaker utan det räckte med att hjälpa familjen träna in ett nytt 

samspelsmönster.  
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    Den första uppfattningen ligger i linje med strukturell terapi där terapeuten 

först analyserar underliggande dysfunktionella samspelsmönster, tydliggör 

dessa, intervenerar för att förändrar dem och låter sedan familjen pröva det nya 

samspelet (Minuchin, 1990). 

    Inom lösningsfokuserad terapi lägger man inte fokus på tidigare 

dysfunktionella mönster utan där hjälper man familjen fokusera på det som 

fungerar och förstärker det (Berg,1992). På så sätt kan kuratorn ej beröra de 

djupgående motsättningarna och istället fokusera på undantag till problemen 

och förstärka dessa. På så sätt skapar små förändringar nya attityder som 

genererar nya förändringar som på sikt skapar nya samspelsmönster (Berg, 

1992). 

 

I den refererade studien var det flera socialarbetare som beskrev hur lätt det 

vara att falla tillbaka till problemfokuserade arbetssättet istället för det 

lösningsfokuserade (Smith, 2011). I den föreliggande studien fanns det olika 

åsikter bland kuratorerna om hur länge man skulle hålla kvar vid den nya 

metodiken eller återgå till gamla metoder. Åtta av sexton ville hålla kvar vid 

den nya modellen även om de inte såg några snabba resultat. Det var dock 

oklart om de kuratorer som återgick till gamla metoder gjorde det utifrån ett 

medvetet ställningstagande eller om de som socialarbetarna i studien (Smith, 

2011) föll tillbaka. 

 

Momenten ”Resursinventering” och ”Tidigare lösningsförsök” syftade till att 

lyfta fram familjens resurser (Ringborg, 2009). En kurator uttryckte det som 

om att det skapades ”en ny verklighet” då man fokuserade på klientens resurser 

istället för på svårigheterna. Detsamma upplevde vårdpersonalen på en 

psykiatrisk klinik i Storbritannien då de efter en kortare utbildning i 

lösningsfokuserad terapi, fokuserade mer på klientens styrkor och resurser än 

dennes problem (Hosany, Wellman, & Love, 2007). Detta ligger också i linje 

med det Narrativa perspektivet (White, Epston, 2000) där man strävar efter att 

hitta en alternativ berättelse som öppnar för frigörelse istället för den 

förtryckande berättelse familjen många gånger har med sig. Klienterna får 

genom behandlarens bemötande en positiv känsla som ger möjlighet att blicka 

framåt i sina liv (Stevenson et al., 2003) 

 

Några kuratorer tyckte det var viktigt att undersöka tidigare lösningsförsök för 

att se vad orsaken var till att de inte fungerade. Om orsaken var fel tidpunkt 

och kontext och därför möjliga att pröva i ett nytt sammanhang. Ringborgs 

syfte med detta moment var just att upptäcka förlorad kompetens hos familjen 

och kanske se att familjens lösningsförsök inte var så hopplösa som de upplevt 
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utan att det berodde mer på att familjen inte prövat förslaget tillräckligt 

systematiskt (Ringborg, 2009) 

    Antonovsky (2005) använder sig av begreppen Salutogenes och Patogenes 

där det senare är sjukdomsförklarande och dominerade i den medicinska 

disciplinen. Salutogenes är istället inriktad på hälsan och dess ursprung. 

Genom att lyfta fram familjens resurser och tidigare lösningsförsök förstärker 

behandlaren det som fungerar hos familjen. Att belysa familjens kompetens 

och tidigare lösningsförsök är att lyfta fram familjens salutogena resurser 

(Ringborg, 2009) 

 

Tidigare studier har visat på behovet av handledning för att nya metoder skall 

få fäste i praktiken (Lea, Clarke, & Davis,1998). Hälften av kuratorerna i 

denna studie tyckte att de ganska fort kunde lämna FFS om den inte gav några 

tydliga resultat. Kanske bristen på tydliga resultat inte enbart berodde på 

metoden utan på att behandlaren inte tränat på de svåra moment i tillräcklig 

grad. Det är därför rimligt att tro att regelbunden handledning i metoden skulle 

öka kuratorernas villighet att hålla fast vid densamma. Brist på handledning är 

ett tydligt hinder i att överföra nya behandlingsmetoder till verksamheten.(Lea, 

Clarke, & Davis,1998). 

 

Nio av sjutton kuratorer tyckte att metoden inte passade för viss typ av 

problematik. Det kunde handla om familjer med bristande resurser och 

motivation. Även i familjer med hot och våldsproblematik var det svårt att 

använda modellen menade de. 

    Även socialarbetarna i den refererade studien var tveksamma till att använda 

lösningfokuserade tekniker i viss typ av problematik, ex. långvarig, inrotad 

problematik och vid kriser (Smith, 2011). 

 

I samma studie framkom det också att förväntningar från klienter och 

arbetsplatsens kultur utgjorde svårigheter att anamma det lösningsfokuserade 

arbetssättet. Istället upplevde socialarbetarna förväntningar om att ta hand om 

klienterna, ha kontroll, driva samtalet och föreslå lösningar (Smith, 2011). 

    En motsatt uppfattning hade några av kuratorerna som menade att det 

lösningsskapande arbetssättet skapade en distans till familjen, vilket gjorde det 

svårt att uppnå allians och förtroende. Familjen kunde därmed få med sig en 

känsla av att behandlaren inte såg och förstod och att de lämnades åt sitt eget 

öde. De menade att familjemedlemmarna behövde känna sig burna och 

omhuldade så att de vågade berätta om sina tillkortakommanden och 

begränsningar. Detta försvårades menade de, med den lösningsfokuserade 

metodiken i FFS. 
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Samtliga kuratorer var överens om vikten av att inventera lösningar och hjälpa 

familjen nå fram till lösningar på sina problem. Dock rådde det delade 

meningar om hur snabbt man kunde introducera detta moment. Några menade 

att FFS skapade stress och förhindrade familjen att jobba igenom 

problematiken. En kurator menade att många av de familjer hon mötte inte var 

vana vid att ”sitta i fåtölj” och producera lösningar. Dessa behövde först få 

landa hos behandlaren, knyta an och successivt komma in i ett 

lösningstänkande.   

    Socialarbetarna i den refererade studien hade tvärt emot en upplevelse av att 

det lösningsfokuserade arbetssättet gav ett lugnare tempo i samtalet och att det 

gavs större utrymme åt att lyssna till klienten och bättre förstå dennes situation. 

Att de i större utsträckning kunde samarbeta med klienten i att skapa mål 

istället för att behandlaren satte upp målen (Smith, 2011). 

 

Flertalet av kuratorerna menade att metoden medförde fördelar i familjearbetet 

genom att den tillförde struktur i samtalet vilket gjorde att man snabbt kom till 

kärnan av problematiken. Den hjälpte också till att ta ett steg i taget så att inte 

samtalet blev rörigt.  

    En liknade uppfattning hade socialarbetarna i den refererade studien som 

menade att den förbättrade kommunikationen gjorde att det gick snabbare att 

samla in adekvat information och därmed nå fram till mer genomarbetade 

lösningar (Smith, 2011). 

    Denna ökning av samarbete och förbättrad kommunikation var också i 

överensstämmelse med studien av Sundman (1997) . 

 

 

Metoddiskussion  

Denna studie kan ses som en pilotstudie eftersom metoden FFS tidigare inte 

har utvärderats. Eftersom undersökningsgruppen var liten var det svårt att dra 

några generella slutsatser av studien. Därför vore det önskvärt att denna 

pilotstudie kunde leda fram till en större och metodologiskt mer förankrad 

studie. 

Hur metoden implementerades påverkade förmodligen kuratorernas 

uppfattning om metoden. Den ena av de två behandlingsgrupper som deltagit i 

studien fick bättre förutsättningar än den andra att sätta sig in i metoden (6 

månader längre prövotid samt ett extra handledningstillfälle). Dock kunde inga 

tydliga skillnader skönjas mellan de två grupperna i de svar som lämnades.  
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    För att öka följsamheten till metoden, d.v.s. se till att flertalet kuratorer hade 

en liknande tolkning av vad tillämpningen av metoden innebar, utarbetades en 

manual med de olika samtalsmomenten (Se Bilaga 2). Trots det framkom det 

under intervjuerna att många kuratorer valt att hoppa över en del moment som 

inte passat vissa möten. Även om det är i linje med Ringborgs (2009) 

intentioner, d.v.s. att behandlaren skall anpassa metoden efter den familj hon 

möter, påverkade denna frihet förmodligen resultaten. För om kuratorn var för 

fri i användandet av metoden fanns det risk att kuratorn uttalade sig om ett 

arbetssätt som inte överensstämde med FFS. 

    Förutom manualen utarbetades ett samtalsprotokoll som skulle fyllas i efter 

varje samtal med FFS för att säkerställa att erfarenheterna av modellen 

dokumenterades. Även här var ”friheten” tämligen stor varför flera kuratorer 

inte dokumenterade så flitigt. 

    Trots flera påminnelser från gruppledare om att använda metoden i så många 

ärenden som möjligt, var det inte alla kuratorer som prövade metoden 

grundligt. Detta stämmer med en tidigare studie som kartlade graden av 

användandet av nya inlärda metoder. Det visade sig att endast 15% av de 

utbildade behandlarna faktiskt praktiserade sina nya kunskaper i mötet med 

klienterna (Appleby et al., 2003). Det är rimligt att anta att om metoden prövats 

mer intensivt hade resultatet sett annorlunda ut. En metod kan kännas svår att 

använda innan användaren blivit skicklig i de olika samtalsmomenten. Därför 

är det rimligt att anta att uppfattning av metodens användbarhet varit mer 

positiv om fler kuratorer prövat metoden mer ingående.  

    Kuratorernas uppfattning av metoden uppfångades dels genom 

skattningsfrågor dels genom de kommentarsfält som fanns i intervjuformuläret 

. Ett mönster kunde urskiljas som handlade om att skattningen ofta var mer 

positiv än de efterföljande kommentarerna visade. Detta belyser förmodligen 

det faktum att flertalet kuratorer var positiva till metoden i dess helhet men såg 

diverse brister i dess delar. Den mer kritiska uppfattningen kom fram då 

tillfälle gavs för reflektion. 

 

 

 

SLUTSATSER  

 

De flesta kuratorer inom Örebro socialtjänst behandlingsenheter var klart 

positiva till metoden FFS. De ansåg att metoden var lättanvänd, underlättade 

familjearbetet, gav struktur och effektiviserade behandlingsarbetet. Dock 

uppfattade en del av kuratorer att metoden hade begränsad användbarhet i 

resurssvaga och omotiverade familjer. De menade att det lösningfokuserade 
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arbetssättet inte gav utrymme att ordentligt utforska orsaken till olika 

problembeteenden, vilket riskerade att behandlingsarbetet endast skapade 

förändringar på en ytlig nivå 

    Genom att kuratorerna systematiskt prövade redskapet (FFS) blev de mer 

medvetna om vad de fick ut av redskapet och vad som saknades.  

 

 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

 

Denna studie kan ses som en pilotstudie eftersom metoden FFS tidigare inte 

har utvärderats. Eftersom undersökningsgruppen var liten var det svårt att dra 

några generella slutsatser av studien. Därför vore det önskvärt att denna 

pilotstudie kunde leda fram till en större och metodologiskt mer förankrad 

studie. 

 

Studie har haft sitt fokus på kuratorers uppfattning av användbarheten av FFS. 

Denna uppfattning skulle förmodligen påverkas av studier som visar effekten 

av FFS. Därför vore det intressant att utforska vilken effekt metoden har på 

olika problemställningar som förekommer inom socialtjänstens öppenvård. 

 

Vidare vore det intressant att lägga fokus på vad som händer med behandlaren 

när denne lär sig en ny metod. Hur påverkas behandlaren i sitt bemötande av 

klinten, dennes värderingar och syn på sin egen behandlarroll? Trots att olika 

systematiska modeller används flitigt inom socialt arbete, runt om i världen, är 

det få studier som fokuserar på vilken effekt användandet av metoden har på 

behandlaren (Smith, 2011). Därför vore det intressant med fler studier som 

utforskar denna aspekt. 
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Bilaga 1  

Intervjuformuläret 

 

Sammanställning av frågor för utvärdering av FFS 

Syftet med detta frågeformulär är att ta reda på vad du som kurator inom Socialtjänsten i Örebro 

familjebehandling, tycker om Magnus Ringborgs modell Förändrande Familjesamtal.  

Utvärdering kan förhoppningsvis bidra till ett tydliggörande av vad ni kuratorer tycker att en 

samtalsbehandling bör innehålla.. 

- I hur många ärenden har du prövat modellen i sin helhet? 

- I hur många ärenden har du använt delar av FFS? 

 

- Nedanstående skärskådas de olika momenten i FFS med syfte att ta reda på om de olika momentens 

angelägenhetsgrad. Alltså: finns det moment som är mer angelägna än andra i modellen? Markera 

viktighetsgraden/angelägenhetsgraden 1-5  

 

Första samtalet.  

                                  

- Presentation av oss: Oviktigt…1…………….…2………………3……….….…4………………5..Viktigt       

Kommentar_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

- Sammanhangsmarkering: 

- Oviktigt:…1………………2………………3…………..…4………………5..Viktigt       

Kommentar_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

                Presentation av familjen:                          

Oviktigt:…1…………..…..2………………3……………..4………………5..Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Probleminventering:  Oviktigt….1………………2………………3………….…4………………5..Viktigt 

- Kommentar______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

- Målformulering.      Oviktigt…1………………2…………….…3………….…4……………….5..Viktigt   

Kommentar_______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Resursinventering 

      Oviktigt….1…………….…2………………3………….…4………………5..Viktigt      

Kommentar_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

- Tidigare lösningsförsök 

      Oviktigt….1………..……2…………………3……………4………………5..Viktigt  

Kommentar_______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Vilka fler som är inblandade 

      Oviktigt….1…………..…2…………………3……………4…………....5.. Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Tankepaus med återgivning 

Oviktigt…1……………..2………………....3……………4…………….5..Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

- Hemuppgift 

      Oviktigt….1…………..…2……………..…3……….……4………………5..Vktigt    

Kommentar_______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

. 

- Kontrakt/avtal om antal möten 

- Oviktigt…1……………2………………3………………4………………5….  Viktigt 

- Kommentar______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

- Hur var samtalet? 

Oviktigt….1……………2………………3………………4………………5..Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Vikten av att familjen får pröva ett nytt samspel i rummet? 

   Oviktigt…1………….2………………3……………….4……………….5 Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Andra samtalet 

- Val av problem 

      Oviktigt…1……………2………………3………………4……………5…Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

- Inventera lösningar 

     Oviktigt…1……………2………………3………………4…………………5…Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

- Hemuppgift 

      Oviktigt…1……………2………………3………………4……………5…….Viktigt 

Kommentar_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Generella frågor  

 

Metoden är lättanvänd 

Instämmer inte alls.1…………2 ……………3……………4……….  5.Instämmer helt     

Kommentar:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Metoden medför fördelar i familjebehandlingsarbetet. . 

Instämmer inte alls..1…………2………..…..3……..…….4.…………5.Instämmer helt 

Kommentar:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Metoden stämmer med mina värderingar om hur familjebehandlingssamtal bör gå 

 till: 

Instämmer inte alls.1…………2…………….3……………4…………..5. Instämmer helt 

Kommentar:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Os 

Metoden är lätt att testa och se om den ger några fördelar 

Instämmer inte alls.1………….2………….3……………..4………………5. Instämmer helt  

Kommentar:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

Metoden är lätt att anpassa efter mitt sätt att arbeta: 

Instämmer inte alls.1………….2…………...3…………….4…………….5. Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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Det är bra att FFS har en strikt struktur  med strikt agenda. 

Instämmer inte alls.1………..2…………..3……………..4…………….5. Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

Modellen är klintcentrerad 

Instämmer inte alls.1.…..….. 2,…….…….3,……...….... 4,………..… 5,  Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

Modellen effektiviserar familjearbetet 

 Instämmer inte alls.1…….….2…………...3…………….4…………....5. Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

Modellen är för snäv och beaktar inte komplexiteten de olika familjer vi möter. 

   Instämmer inte alls.1................2………   …3……………4……………5 .Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

Det är bra att Modellen är lösningsinriktad.                                                                   Instämmer inte 

alls.1……..2………….3………..….4.………..…5 .Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

Modellen hjälper familjen finna lösningar av sk. första ordning, dvs lösningar som finns inom familjens egen 

repertoar.  

Instämmer inte alls.1……..…...2………….3…….…….4………….5..Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

Frågor om målgrupp 

Modellen är endast användbar för viss typ av problematik.. 

Instämmer inte alls.1……………2……………3……..……4…………5.Instämmer helt 

Om du instämmer; vilken typ av problematik? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Modellen är gångbar i alla åldrar . 

Instämmer inte alls.1……………2……………..3……….…4………….5.Instämmer helt  

Om du  inte instämmer; vilken åldergrupp passar inte? 

. 

Flexibilitet kontra uthållighet  

Det är viktigt att man håller fast vid modellen även om man inte ser tydliga resultat. 
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Instämmer inte alls.1 …….….…2…………..…3…………..4………..…5. Instämmer helt 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

Det är viktigt att man är uthållig i listandet av lösningar.  

Instämmer inte alls. 1 ……….…2……………...3……………4…………5. Instämmer helt  

Kommentar………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Om familjen inte förmår att lista lösningar pga konflikter mellan familjemedlemmar bör man frångå modellen 

och försöka hjälpa familjen med andra metoder. 

Instämmer inte alls. 1………..…2………..……3……………4…..………5.Instämmer helt 
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Bilaga 2 

Samtalsmanualen 

 

Agenda - första samtalet 

Presentation av oss: 

Mitt namn, min roll, hur många vi är på arbetsplatsen, hur vi får våra uppdrag och vad det är för typer av 

problemställningar som vi jobbar med. Ex: vi jobbar på uppdrag från socialkontoret efter att soc.sekr. har 

gjort sin utredn. Vi gör behandlingsutförandet. ”De föreslår åtgärder vi utför dessa. 

Sammanhangsmarkering: 

Det här är ett första samtal och vi brukar göra så att vi sitter med hela familjen tillsammans för att få en så bra 

bild av familjen som möjligt. Detta för att se om vi kan vara till hjälp och i så fall hur. Efter cirka en timme gör 

vi en kort paus för att fundera över det ni har berättat. Och ni får också fundera över det som har sagts under 

den första timmen tillsammans. Sedan samlas vi igen för att ni ska få vår bild av vad vi uppfattat som viktigast 

i samtalet och då avgör vi tillsammans om vi kan vara till hjälp och i så fall hur vi ska gå vidare. (Se sid. 37).  

Presentation av familjen: 

Låt alla i familjen få presentera sig, men gå inte in på problemet än. Vem är du? Hur gammal är du? Vad 

jobbar du med? Vilken klass går du i? Vad tycker du om att göra på fritiden? (Se under Baskontakt sid.37) 

Probleminventering 

Första frågan: Vad är det största problemet för dig just nu? Formuleringen ”största problemet” indikerar att det 

alltid finns fler en ett problem. ”För dig” betyder att det finns olika perspektiv på problemet och ”just nu” visar 

att det som är ett problem idag inte behöver vara det imorgon (Se sid. 38) 

Val av dagens problem – låt familjen välja ett problem då målet med ff är att bidra till att familjer blir mer 

effektiva i att kommunicera och lösa problem tillsammans, ett av de underliggande problemen i familjen är 

många gånger svårigheten att hitta ett gemensamt fokus. Om det blir för svårt för familjen att bestämma sig för 

ett problem, kan lotsen gå in och föreslå vilket man kan börja med. (Se sid. 41-) 

Målformulering 

Vad anser du skulle behöva hända innan ni som familjbestämmer er för att nu är vi på väg? Att nu har vi 

kommit så långt att vi tror att vi klara det själva?(Se sid.43) 

Resursinventering 

Vad skulle du inte vilja ändra på i din familj? Vad är du mest stolt över i din familj? Vilka egenskaper hos 

pappa uppskattar du mest? Om jag bad en familj som känner er ganska väl beskriva er familj, vad skulle de då 

komma på för resurser? (Se sid. 46) 

Vad har man försökt? 

Berätta om hur ni har försökt hantera de här svårigheterna tidigare? 

 

Vilka fler är inblandade? 

Är det någon mer som är bekymrad över hur ni har det? Pratar vi med rätt personer? Hur tror ni att de andra 

inblandade skulle vilja att vi tog itu med problemen här? Vem av de andra som engagerat sig är mest nöjd med 

att ni har kommit hit idag?(Se sid. 50) 

 

Tankepaus  

Gå igenom alla punkter som står under nästa punkt, Återgivning. 

 

Återgivning (plocka ut det mest konkreta från den första delen av samtalet under varje punkt) 

Vilka problem sliter familjen med?  

Vilka mål kan de se? 

Vilka resurser finns i familjen? 
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Vad har man försökt med hittills? 

Vilka är inblandade i problemen, och hur ser de mönster ut som man fått beskrivna i samtalet?  

En introduktion till nästa samtal: berätta att de/vi då kommer att välja ett av de problem de presenterat för att 

sedan arbeta vidare med. 

 

Hemuppgift 

Be alla vara uppmärksamma på tillfällen när det går framåt. 

 

Hur var samtalet? 

Hur har samtalet varit? Har vi pratat om rätt saker?  

 

Avtala om nya möten 

Göra upp om hur ofta man ska ses, varje vecka, varannan vecka och vilka som ska vara med.  

 

Agenda - andra samtalet 

Förra samtalet: 

Vilka förändringar har ni sett/noterat sen sist? Gå igen ev. hemuppgift: ni skulle vara uppmärksamma på…. 

Vad har hänt sen sist? Återknyt det som kommer upp tillprobleminventeringen som gjordes vid förra samtalet. 

(Se sid. 57-) 

Välj problem: 

Gå igenom de problem som skrevs upp/pratades om vid förra samtalet. Kolla upp om ett nytt problem behöver 

läggas till listan. Helst ska familjen själva välja ett problem. Om det är svårt kan man lotsa dem genom att 

säga: Jag ser att det är svårt att välja. Alla problem verkar viktiga. Utifrån min erfarenhet skulle det kunna 

vara klokt att välja….. Men risken med att välja åt familjen kan bli att de ser lotsen som en expert och 

fortsättningsvis vädjar till lotsens expertroll och då håller tillbaka sina egna initiativ. (Se sid. 59) 

Inventera lösningar 

Det är viktigt att förslagen kommer från familjen. Skriv upp alla förslag synligt för familjen. Om det uppstår 

argumentation vid förslag och val av lösningar är det viktigt att lotsen stoppar sådana diskussioner – hänvisa 

till att det är lösnings-förslag. När alla lösningar sagts går man igenom fördelar och nackdelar kring varje 

förslag på ett icke anklagande sätt. Välj en eller två lösningar. (Se sid. 60) 

Hemuppgift  

För att en hemuppgift ska ha goda chanser att bli utförd krävs att tre villkor uppfylls. 1. man har ett tydligt 

samarbetskontrakt med familjen. 2. Familjen har hittat ett problem som man vill få hjälp med. 3. De är villiga 

att göra något själva för att komma till rätta med det. Hemuppgiften ska vara konkret -  hjälpa till med disken 

är bättre än att vara snäll, möjlig att uppnå – diska en kväll i veckan är bättre än Ta lite ansvar för 

hushållsarbetet, formulerad i positiva termer – närvaron av något önskat snarare än frånvaron av något 

oönskat, t ex hänga av sig kläderna i hallen är bättre än sluta slänga kläderna på golvet (Se sid. 61- ).  

Hur var samtalet: 

Har du blivit hörd/lyssnad på? Har vi pratat om viktiga saker? 

Avtal om nytt möte.  

 


