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   Inom interventionsforskning försöker man i allt större utsträckning beakta komplexa mönster av faktorer och 
processer som påverkar vararandra för att kunna kontrollera och styra mot önskade utfall. För att hantera dessa 
svårigheter använder man sig allt oftare av systemteori.   
  Övergripande syfte i studien är att undersöka vad som är möjligt att tillämpa av systemteori i 
interventionsstudier samt vilka teoretiska och praktiska implikationer det kan få för interventioner för barn i 
behov av särskilt stöd. För att uppfylla syftet analyseras i vilken mån systemteori tillämpas i intervention för 
barn i behov av särskilt stöd i de studier som rapporterats i forskningslitteraturen.  
   Studien innehåller tre delar. I den första delen beskrivs systemteori och intervention. En ideal systemteoretisk 
intervention konstrueras, med hjälp av generell systemteori och dynamisk systemteori, för att användas som ett 
verktyg för analys.  
   I den andra delen presenteras litteratursökningen och dess metodologiska aspekter baserat på ett hermeneutiskt 
angreppssätt.  
   I den tredje delen presenteras resultat och analys av litteraturundersökningen. Resultatet visar att systemteori 
fortfarande används på ett övergripande sätt och att man i interventionerna inte använder systemteori från början 
till slut. De aspekter som saknas är ekologisk validitet, reaktivitet, stabiliserande central attraktor (SCA), 
självstabiliserande mekanismer och systemkarakteristika.  
   Den teoretiska implikation studien genererar innebär att man i en systemteoretisk intervention kontinuerligt bör 
reflektera över SCA, förändringstillfälle, balans, attraktorer samt avgränsningar i och mellan system och att  man 
bör betrakta interventionen i sig som en attraktor.    
   Den praktiska implikationen studien genererar innebär att man i interventionsprocessen bör fråga sig vad som 
är systemets stabiliserande centrala attraktor, vad som är övriga attraktorer samt att uppmärksamma vad som 
upprätthåller processer och vad som får systemet att förändras. 
 
 
Nyckelord: intervention, generell systemteori, dynamisk systemteori, hermeneutik, ekologisk validitet, 
reaktivitet, stabiliserande central attraktor,  självstabiliserande mekanismer, attraktorer, meta-analys 
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Inledning 
Bakgrund 
 En del forskare påstår att man inom interventionsforskning behandlat problem på förenklade 

sätt. Wachs (2000) menar till exempel att man inom humanvetenskaplig forskning fokuserat 

på enskilda influenser som påverkar utvecklingen, till exempel gener, hormoner eller stress. 

Han påstår vidare att debatten ofta handlat om arv kontra miljö. 

   Istället för förenklade förklaringar driver Wachs (2000) tesen att individuella variabler är 

nödvändiga, men inte tillräckliga bidragare, i komplexa interaktioner mellan multipla 

influenser i beteendeutvecklingen.   

   Inom transaktionell teori (Sameroff & Fiese, 2000) försöker man beakta komplexa mönster 

mellan individuella riskfaktorer och salutogena faktorer i förhållande till kontext. Man 

försöker i denna teori beskriva hur olika faktorer ömsesidigt och kontinuerligt påverkar 

varandra. Det handlar inte om en orsak som ger en verkan, utan om multifaktoriella samband 

sprungna ur systemteoretiskt tänkande (Midgley, 2000). Detta är en del av dynamisk 

utvecklingsteori, inom vilken man försöker beakta både arv och miljö (Wachs 2000; 

Simeonsson & Rosenthal 2001; Bronfenbrenner, 1999). 

   För att få med alla relevanta faktorer som kan påverka en individ använder man sig, t.ex. 

inom psykologi, i allt större utsträckning av systemteori (Ogden, 2003).  En ambition inom 

samtida forskning verkar vara att undvika reduktionism, vilket kan leda till andra svårigheter. 

Knapp (1995) undrar till exempel hur det är möjligt att studera komplexa och sammansatta 

interventionsfenomen och ändå uppnå mätbara utfall. 

   När det handlar om interventioner ökar komplexiteten ytterligare, eftersom avsikten är att 

åstadkomma en förändring för till exempel ett barn i behov av särskilt stöd. Man måste 

kartlägga utveckling i relation till miljön (Friedman & Wachs, 1999) och behärska generella 

och speciella strategier och mätmetoder beroende på problemens art (Simeonson & Rosenthal, 

2001).  Om kartläggning är komplex så är utfallsmätning inte mindre komplex. Granlund och 

Blackstone (1999) hävdar exempelvis att utfallsmätning kan utföras inom fem domäner samt 

på tre nivåer. Dessutom bör kopplingar mellan dessa beaktas. 

   En intervention omfattar många steg och en svårighet är hur man ska hantera komplexiteten 

utan att hamna i förenklingar och reduktionism.  
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Övergripande syfte 
  Övergripande syfte är att undersöka: 

- vad som är teoretiskt möjligt att tillämpa av systemteori vid interventioner för barn i 

behov av särskilt stöd. 

- vilka konsekvenser dessa teoretiska tillämpningsmöjligheter kan få för forskning om 

interventioner för barn i behov av särskilt stöd och för genomförande av 

interventioner. 

 

Forskningsfrågor 
- Hur skulle en systemteoretisk modell över en ideal intervention för barn i behov av särskilt 

stöd kunna se ut?   

 - I vilken mån tillämpas en sådan ideal systemteorisk modell i forskning om interventioner 

för barn i behov av särskilt stöd i de studier som rapporterats i forskningslitteraturen? 

 

Undersökningens struktur och karaktär 
   För att uppfylla syftet analyseras i undersökningen artiklar om systemteoretiska 

interventioner i relation till en ideal systemteoretisk intervention. Studien innehåller tre delar. 

I den första delen beskrivs systemteori och intervention. En ideal systemteoretisk intervention 

konstrueras för att användas som ett verktyg för analys. I den andra delen presenteras 

litteratursökningens metodologiska aspekter. I den tredje delen presenteras resultat och 

analys. I resultatet beskrivs artiklar som uppfyller undersökningens inklusionskriterier. En 

djupare kvalitativ analys av artiklar sker därefter, vilket genererar teoretiska och praktiska 

implikationer. 

   Studien präglas av den hermeneutiska processen. För att veta värdet av delen i helheten 

måste den relateras till helheten (Rorty, 1979), vilket är förenligt med systemteori (Bausch, 

2001; Midgley, 2000). Det innebär praktiskt ett pendlande mellan helhet och delar i arbetet 

för att avtäcka en allt större förståelsehorisont (Gadamer, 2003). Processen präglas alltså av 

såväl induktion, deduktion som abduktion ( Bateson, 1999).    

   Hermeneutiskt arbete kan beskrivas som en rörelse mellan koherensteori, 

korrespondensteori och pragmatiska aspekter (Ödman, 1994) för att finna rimliga tolkningar. 

Studien består av tre delprocesser vilka har bedrivits parallellt: läsning av systemteori, 

hermeneutisk litteraturanalys och konstruktion av ideal systemteoretisk intervention. Varje 
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delprocess har bedrivits fram tills en form av koherent förståelsehorisont avtäckts. Studiens 

övergripande kontinuerliga tolkningsprocess har fortgått tills delprocesserna uppnått rimlig 

korrespondens. Den pragmatiska aspekten har kommit till uttryck när helheten av 

undersökningens delprocesser förefaller rimlig och balanserad. Ingen ny information har då 

tillfogats undersökningen.  

 

Etiska ställningstaganden 
    Hermerén (1996) menar att det etiska ställningstagandet inom forskning står mellan 

forskningskravet och integritetskravet. Forskningskravet innebär att samhället ställer krav på 

att forskningen inriktar sig på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Hermerén 

(1996) menar vidare att forskare bör genomföra etiska kalkyler inför varje forskningsuppgift. 

De etiska kostnaderna i denna undersökning kan antas bli förhållandevis låga. Främst för att 

det empiriska underlaget utgörs av andra forskares interventioner. Barnen i behov av särskilt 

stöd kommer inte att påverkas direkt, utan endast indirekt. Förhoppningsvis kan 

undersökningen leda till teoretiska och metodologiska vinster för forskarsamhället, vilket på 

sikt också kan leda till förbättrade interventioner för individer med funktionshinder.  

   Det grundläggande skyddskravet kan, enligt Hermerén, delas in i fyra allmänna krav på 

forskningen: öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och 

autonomikravet. Att uppfylla dessa krav i undersökningen blir inte svårt, eftersom empirin 

består av redan publicerade forskningsrapporter. Undersökningen berör indirekt skyddskraven 

eftersom den beror av hur originalstudierna har hanterat dessa.  

 
Vad tillför denna undersökning? 
Undersökningens ”empiriska data” utgörs av artiklar om systemteoretiska interventioner för 

barn i behov av särskilt stöd. Den här studien försöker utifrån analys av ”empiriska data” peka 

på framkomliga vägar, teoretiskt såväl som praktiskt, i systemteoretiska interventioner för att  

finna bättre sätt att hjälpa barn i behov av särskilt stöd utifrån ett helhetsperspektiv.  
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Del 1: Teoretisk del 
Systemteori  
   I detta avsnitt presenteras generella aspekter inom systemteori och deras ursprung. Fokus 

vilar på generell och dynamisk systemteori som vävs samman i en syntes. Den teoretiska 

delen avslutas med att en ideal systemteoretisk intervention utvecklas som verktyg för analys.  

 
Ursprung och framväxt 
   Midgley (2000) anger tre exempel på teoretisk utveckling under 1900-talet som grogrund 

för att systemteoretiskt tänkande vuxit fram: Den första är utvecklandet av kvant-teori inom 

fysik. Den andra teoriutvecklingen är inom biologin och innebär att organismer med-

konstruerar sin miljö.  Och slutligen inom psykologin att det som tidigare ansågs vara fakta 

numera betraktas som sociala konstruktioner beroende av kontext (Midgley, 2000). Men 

systemteoretiskt tänkandet går även att finna i den hermeneutiska traditionens pendlande 

mellan del och helhet (Gadamer, 2003; Rorty 1979; Ödman, 1979).  

    Enligt Midgley (2000) kan systemtänkandets utveckling i behandlingsforskning delas in i 

tre faser. Den första fasen var metodologiskt kvantitativ. Inom till exempel familjeterapin 

betraktade man familjen som fjättrad i ett större mekaniskt system. Andra fasens metodologi 

(Midgley, 2000) växte fram som en kritik emot den första och var således kvalitets- och 

debattorienterad metodologiskt sett. Inom familjeterapi lade man exempelvis tonvikt vid 

dialogisk familjeterapi. Familjen kunde påverka sin situation genom dialog. Den tredje fasens 

metodologi betraktas som konfrontativ och gränsutmanande med fokus på det 

emancipatoriska (Midgely, 2000). Inom familjeterapi ”blir” familjemedlemmar experter och 

ska erövra makt att förändra sin situation.  

   Möjligtvis kan man påstå att en fjärde fas pågår just nu som omfattar en holism från gennivå 

till makronivå som försöker hantera multifaktoriella och multidimensionella aspekter (Wachs, 

2000; Shonkoff, & Pillips, 2000).    

   Inom det systemteoretiska fältet har det vuxit fram en mängd teorier med olika fokus 

(Midgley 2000, Bausch 2001). Midley (2000) talar till exempel om teoretisk pluralism, 

metodologisk pluralism, filosofi och att blanda metoder. Bateson (2000, 2001) för det 

systemteoretiska tänkandet till en ännu högre nivå när han hävdar att det egna tänkandet är del 

av systemen. Det skulle i så fall innebära att forskaren blandar induktion, deduktion, 

abduktion och heuristiska begrepp vid studerandet av fenomen (Bateson, 1999).  

   Ett sätt att belysa systemteori kan göras genom att gradera systemens öppenhet kontra 

slutenhet (von Bertalanffy, 1968). Öppna system kännetecknas av att systemen påverkar och 
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påverkas av andra system (Klefbeck & Ogden, 2003; Ogden, 2003). Ett system kännetecknas, 

enligt Ogden (2003), av att summan av helheten är mer än delarna, att systemen hålls samman 

av relationer samt att systemen har inre och yttre styrning. Den inre styrningen försöker 

upprätthålla jämviktstillstånd, medan den yttre styrningen upprätthåller gränserna samt 

anpassar systemet till omvärlden eller omvänt (Bausch 2001, Klefbeck & Ogden, 2003; 

Midgley, 2000; Ogden, 2003).  

   Ett exempel på ett slutet system är alfabetet. En bokstav är del av ett ord som i sin tur är del 

av en mening (Bateson, 2000); bokstaven får sin betydelse i en större helhet. Detta innebär 

dock inte att språken är slutna system. Betraktar man olika språkbruk över tid framstår dessa  

snarare som öppna system i ständig förändring (Wittgenstein, 1992). Denna undersökning 

kommer i första hand beröra de karakteristika som kännetecknar öppna system.  

   Ett annat sätt att betrakta systemteori är att dela in fältet i generell systemteori, GST, (von 

Bertalanffy, 1968) och dynamisk systemteori, DST, (Wachs 2000). I den här undersökningen 

kommer generell och dynamisk systemteori att kopplas samman med intervention. Därför 

kommer dessa teorier att presenteras utförligare.   

 
Generell systemteori (GST)  
   von Bertalanffy (1968) anses vara förgrundsgestalten inom generell systemteori (GST). 

Inom GST anses systemen ha en hierarkisk struktur. Ett exempel på hierarkisk struktur har 

utvecklats av Bronfenbrenner (1999) i hans ekologiska system, från mikro till makro. 

   Wachs (2000) har utvecklat tankar om vad som händer när människan betraktas utifrån 

GST. Inom GST särskiljs de olika delarna av systemet människan i tre nivåer, hävdar Wachs 

(2000). Han presenterar därför en förklaringsmodell med tre nivåer. Nivå 3 utgörs av delar 

som till exempel gener och proximala zoner, dvs enskilda fenomen (Wachs, 2000). Nivå 2, 

processer på mellannivå, består bland annat av funktionella och strukturella kopplingar mellan 

delar på nivå 3. Nivå 1 kan beskrivas som system eller kontextnivå. På den här nivån kan man 

tala om nischer (Wachs, 2000). Med nisch menar Wachs (2000) mönster av aktiva roller och 

mellanmänskliga relationer i en given situation med specifika kännetecken.  Det är på denna 

nivå man kan tala om matchning mellan en persons system i relation till omgivningen. Wachs 

(2000) använder begreppet nischpotentialitet för motsvarande fenomen.  

      Wachs (2000) försöker beskriva människan på ett holistiskt sätt, från gen till nisch. Enligt 

Wachs (2000) interagerar åtta olika processer så att systemen kontinuerligt förändras och 

stabiliseras: centralisering, tävling/konkurrens, ekvifinalitet, progressiv mekanisering, 

progressiv segregation, själv-reorganisering, själv-stabilisering och helhet. Den första 
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essentiella processen är centralisering, vilken kan förklaras som att vissa delar i ett system 

blir mer viktiga för helheten. För en tonåring kan identitetssökande utgöra en sådan 

centraliserande process. Tävling/konkurrens, den andra processen, innebär att en process blir 

viktigare för ett visst utfall än andra systemelement. Olika processer konkurrerar 

kontinuerligt, vilket kan leda till centralisering. För tonåringen kan till exempel föräldrarna 

utgöra en konkurrerande process till kompisar. Den tredje processen, ekvifinalitet, innebär att 

olika initialtillstånd kan leda till liknande utfall. För en tonåring kan initialtillståndet bestå av 

en centraliserande process med starka kopplingar till kompisar medan en annan tonåring har 

starka kopplingar till föräldrar. Utfallet för båda i senare år blir dock detsamma. Den fjärde 

processen, progressiv mekanisering, betyder att vissa systemelement hindrar andra så det fria 

utbytet av systemelement minskar. Progressiv segregation, den femte processen, innebär att 

vissa systemelement specialiseras och fungerar oberoende av varandra. För en tonåring kan 

progressiv mekanisering och segregation utgöras av att systemelementet skolan börjar fungera 

oberoende av elementet familjen. Den sjätte processen, själv-reorganisering, innebär att 

störningar inte alltid kan kompenseras eller balanseras. Istället inträffar ibland en strukturell 

reorganisation. Själv-stabilisering, den sjunde, är motsatsen till den förra processen och 

innebär att systemet kan bibehålla strukturen trots störningar. En tonåring kan svänga mellan 

själv-stabilisering och själv-reorganisering när hormonerna far omkring i kroppen.  Den 

åttonde och sista processen, helhet, innebär att utfallet av en systemprocess är mer än summan 

av sina delar.  

 
Dynamisk systemteori (DST) 
   Dynamisk systemteori (DST) används ofta när man studerar processer vars utfall är svåra att 

predicera (Wachs, 2000). Delarna i systemet kan beskrivas som aktiva mönster och inte 

enheter. Systemets organisation kan i sin tur beskrivas i form av attraktorer som refererar till 

punkter eller tillstånd som drar i en viss riktning när systemet förändras. Förändringens styrka 

och varaktighet är beroende av att processerna har hög sensitivitet i startögonblicket och är 

själv-reorganiserande. Systemförändring är således en funktion av nuvarande tillstånd 

(attraktorer) och nya externa faktorer. Pendling mellan förändring och stabilitet beror på 

stabiliserande och de-stabiliserande av attraktorer (Wachs 2000).  

   Ett exempel: Pelle har fått diagnosen SID, Sensory Integration Dysfunction (Storfors, 2002), 

vilket innebär att sinnena ibland ”ljuger” och att sinnena inte samspelar på korrekt sätt. En 

smekning kan till exempel uppfattas som smärtsam. Pelle kan beskrivas som ett öppet 

dynamiskt system, med hög sensitivitet, mycket känslig för sinnesintryck, det vill säga 
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externa faktorer. Pelle pendlar mellan förändring och stabilitet, vilket märks i snabba skiften i 

humör och vakenhetsgrad. 

   Guess och Sailor (1993) identifierar fyra typer av attraktorer. Den första kallas fixerad 

attraktor som med tiden utmynnar i en punkt, tex att lära sig gå eller lära sig prata. Den andra 

är den periodiska attraktorn inom vilken systemet svänger, t ex sömn-vakenhet . Den tredje 

typen kännetecknas av två oscillerande attraktorers periodicitet och kallas för torus. Guess och 

Sailor (1993) förklarar torus som oberoende påverkansprocesser på t.ex. ett barn som uppvisar 

ett aggressivt beteende relaterat till både biologi och miljö. Den fjärde kallas den kaotiska 

eller främmande attraktorn för att den verkar röra sig slumpmässigt (Guess & Sailor,1993).   

   Kanske denna slumpmässighet kan förklaras med hjälp av begreppet ekvifinalitet och 

multifinalitet (Wachs, 2000; Öquist, 2003). Ekvifinalitet i öppna system innebär att ett utfall 

kan bero av olika initialtillstånd och olika vägar (Öquist, 2003) medan multifinalitet innebär 

att olika utfall framkallats av ”samma” attraktorer (Wachs, 2000). Vad som synes vara av 

slumpen kan således bero av tillstånd, mönster och processer som ej är så lätta att fånga vid 

den första anblicken. Pelle som har problem med den sensoriska integrationen, SID, (Storfors, 

2002) hamnar ofta i tillstånd då hela systemet är överbelastat. Många oberoende och beroende 

faktorer och processer (Guess & Sailor, 1993), samverkar då enligt ett kaotiskt mönster. I 

vissa fall blir utfallet att Pelle blir ”låg” och i andra fall blir utfallet att Pelle blir ”hög”, 

multifinalitet, men att det orsakats av samma attraktorer. Och vissa fall blir utfallet detsamma, 

ekvifinalitet, trots olika attraktorer. Det handlar om att förstå både multifinalitet och 

ekvifinalitet. I fallet med Pelle (Storfors, 2002) handlar det mycket om att vara vaksam på 

initialstånd och hur sinnesintrycken kan rubba balansen så att förändringstillfälle inträffar.   

 
DST och GST: en syntes 
   Wachs (2000) identifierar tre gemensamma drag i GST och DST: fasförändring, balans och 

SCA. Fasförändring, eller förändringstillfälle, innebär den tidpunkt då systemet börjar 

förändras. En förändring kan vara långsam som i GST eller snabb och stark som i DST. Och 

när systemet inte är under större förändring upprätthålls balans (Wachs, 2000).  

   SCA, stabiliserande central attractor, (Wachs, 2000) förenar begreppen centralisation från 

GST och djupa och stabila attraktorer från GST. SCA kan definieras som utvecklingsin-

fluenser eller individuella karakteristika som en individ, familj eller annat system organiserar 

perceptionen av världen runt och sin relation till världen.  SCA är så att säga navet i systemet. 

SCA är kopplad till själv-stabilisering (Wachs 2000), vilket betyder förmågan att bibehålla 

huvudstruktur och huvudprocess trots interna och externa störningar.  Pelle (Storfors, 2002) 
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var i småbarnsåldern ett mer öppet dynamiskt system utan tydlig central stabiliserande 

attraktor och hamnade lätt i förändringstillstånd. Det var svårt att upprätthålla balans i 

systemet.   

   Wachs (2000) menar vidare att det är på nivå 1, nischnivå, som man kan avgöra om en 

människa har nischpotentialitet, det vill säga har förmågan att medvetet och omedvetet  

integrera egna förutsättningar och upplevelser med omgivningens förutsättningar i en 

gemensam sammanhållen process. Om nischen består av att spela fotboll kan en gemensam 

syn på regler utgöra SCA och därmed upprätthålla nischen i balans. Pelle (Storfors, 2002) 

lyckas till exempel inte integrera sina förutsättningar med omgivningens när han spelar fotboll 

på rasterna i skolan. Han är med på plan och får emellanåt en passning, men man kan i det här 

fallet inte tala om någon gemensamt sammanhållen process. Pelles nischpotentialitet är 

således reducerad. Om förutsättningar ändras för matchen inträffar en fasförändring. En lärare 

kan ändra reglerna så att dessa matchar Pelle bättre. De nya reglerna bildar ett nytt SCA i 

nischen så att den kan upprätthålla balans.  

   I systemteori är gränsen mellan en individ och omgivning inte så självklar som mellan 

subjekt och objekt. Det leder till att systemkarakteristika och nischer är det viktiga, vilka 

individen är del av. Utifrån GST och DST är det viktiga att finna SCA, balans, 

förändringstillfälle och attraktorer.   

      Systemteori är således ingen enkel enhetlig teori med tydliga gränser och fixerade 

antaganden utan snarare en process i sig själv med pendlingar mellan del och helhet.  Detta 

medför att systemteori kan vara svår att inrymma i vetenskapliga paradigm. För att kunna 

hantera systemteorins komplexitet behövs detta belysas med hjälp av funktionella paradigm. 

 

Funktionella paradigm 

   Det första funktionella paradigmet är det hermeneutiskt/konstruktivistiska paradigmet 

(Mertens, 1998), vilket är förenligt med att vi vistas i språket och att vi i och med hjälp av 

språket, ontologiskt betraktat, konstruerar verkligheten. Fakta är tidsbundna och relativa, 

vilket innebär att fakta är en form av tolkningar.  

   I fråga om värden och perspektiv följer systemteorin den postmoderna pragmatismen 

(Granlund et al, 1999; Rorty, 1979). Det innebär ett antagande att det inte finns några 

sanningar utan det handlar istället om perspektiv och värden, för någon eller några, vilket gör 

systemteorin förenlig med det hermeneutiskt/konstruktivistiska paradigmet. Man bör dock 

värderingsmässigt ta ställning för att kunna bestämma mål för interventioner. 
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   För att kunna arbeta med systemteoretisk intervention bör man betrakta fenomen i linje med 

den transcendentala realismen (Miles & Huberman, 1994). Man hävdar att sociala fenomen 

har objektiv existens och att de påverkar mänskliga aktiviteter för att vi konstruerar dessa på 

speciella sätt. Inom systemteori kan man betrakta social fenomen som attaktorer vilka kan ha 

stor betydelse för interventionen.   

 

Sammanfattning 

 Systemteori inrymmer många teorier. Ett gemensamt drag inom dessa är att de försöker 

undvika ett dualistiskt synsätt. Ett annat drag är att man inom teorierna strävar efter att 

undvika enkla orsak-verkan samband för att istället fokusera systemets helhet och gränser 

emot andra system. Vad som här blir tydligt är att systemteoretisk intervention bör försöka 

väva samman många aspekter för att undvika reduktionism. Man måste således veta när och 

varför man ska exkludera eller inkludera ett begrepp eller ett fenomen. I nästa del kommer 

interventionsprocessen att förklaras. Därefter kommer den ideala systemteoretiska 

interventionen att konstrueras som ett verktyg för analys. 

 

Interventionsprocessen 
   Det är viktigt och nödvändigt att ständigt utveckla och omforma existerande 

interventionsprocesser (Garbarino & Ganzel, 2000), eftersom samhället förändras. Den 

kontinuerliga förändringen av samhället påverkar individer och individer påverkar samhället. 

   I transaktionell teori (Sameroff & Fiese, 2000) ses utveckling som en produkt av den 

kontinuerliga och dynamiska interaktionen mellan barnet och de upplevelser barnet har av sin 

omgivning, en ständig transaktion mellan genotyp, phenotyp och environtyp. Med andra ord 

skapas mänsklig utveckling i interaktion mellan biologi, erfarenhet och kultur (Shonkoff & 

Phillips, 2000). 

   Sameroff och Fiese (2000) menar att barns beteende har multifaktoriella orsaker och att 

åtgärder i en interventionsprocess kan utgöras av träning/behandling, omdefiniering och 

fortbildning. Vid träning/behandling försöker agenten åstadkomma en förändring hos 

individen genom explicit inlärning (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). Omdefiniering är 

relaterat till implicit inlärning och innebär åtgärder riktade emot omgivningens attityder och 

tolkningar, t ex förälder eller lärare, med syfte att förändra uppfattning om barnet för att 

därigenom bemöta barnet på andra sätt (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). Fortbildning 

innebär att öka lärare eller förälders kunskaper och färdigheter för att bättre kunna hjälpa 
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barnet (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). Detta betyder att åtgärder kan riktas mot olika 

domäner samt mot olika nivåer.  En modell för systemteoretisk intervention bör inkludera 

dessa aspekter (se tabell 1 s11).  

 

Tabell 1: Interventionsprocessen 

                        Kartläggningsfas                             Åtgärdsfas 
STEG 1 STEG 2  STEG 3 STEG4 STEG 5 
Inventering Kartläggning Målformulering 

 
Metod Utfall 

Revidering 
Beskriva 
problem, 
resurser och 
behov av stöd 

Problem- 
Beskrivningar 
 
Problem- 
Förklaringar 
 
Prioritering 

Prioriterade 
Områden. 
Konkreta mål – 
tidsbegränsade 

Utformning 
Genomförande 
Ansvarig 
Utvärdering 

Måluppfyllelseskala. 
Backa tillbaka genom de olika 
stegen för att hitta rätt nivå att 
fortsätta på. 

 

   Björck-Åkesson (2001) menar att interventionsprocessen innefattar stegen inventering, 

problembeskrivningar, problemförklaringar, mål, metod och genomförande, utvärdering av 

åtgärdsutfall samt revidering av dessa. Björck-Åkesson och Granlund (2002) har utarbetat en 

modell för gemensam problemlösning som kan användas för intervention. Den omfattar fem 

steg: inventering, kartläggning, målformulering, metod och revidering (tabell 1). Björck-

Åkesson (2001) menar att kartläggningen är en förutsättning för individualisering. Modellen 

skiljer på problembeskrivning och på problemförklaring, vilket är en förutsättning för att 

undvika enkla kausala förklaringar, ty ett problem kan förklaras på flera sätt och på flera 

nivåer (Granlund 1999). Att skilja på beskrivning och förklaring av problem, i modellen, är 

också förutsättning för åtgärder och utfallsmätning inom olika domäner och på olika nivåer. 

På så vis kan modellen tydliggöra åtgärderna träning, omdefiniering och fortbildning inom 

transaktionell teori (Sameroff & Fiese, 2000) och strukturera processer inom systemteori 

(Wachs, 2000). I nästa avsnitt kommer en ideal systemteoretisk intervention att skisseras. 
 

Systemteoretisk intervention 
   Den systemteoretiska ramen för en ideal systemteoretisk intervention består av  

transaktionell teori (Sameroff & Fiese, 2000), den utvecklingsekologiska modellen 

(Bronfennbrenner, 1999) av generell och dynamisk systemteori (Wachs, 2000), systemisk 

intervention (Midgley, 2000) samt systemteoretiska  tankar av Gregory Bateson (1998; 2000; 

2001).   
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   Midgley (2000) föreslår följande definition av systemteoretisk intervention: ”Systemic 

intervention is purpuseful action by an agent to create change in relation to reflection on 

boundaries.” (sid 128). Min översättning blir: ”Systemisk intervention är en agents avsiktliga 

handling för att skapa förändring i relation till reflektioner över gränser.” Denna definition 

förenar systemteori och intervention. Det är viktigt att uppmärksamma ”i relation till 

reflektioner över gränser”. Reflektioner får här två sammanhängande betydelser. Den första 

betydelsen innebär att gränser reflekteras i och mellan system. Dessa gränser ligger inte fast 

utan förändras kontinuerligt enligt systemteoretiska mönster (Öquist, 2003; Lundahl & 

Öquist, 2002). Den andra innebörden avser att det är subjektet som avgör var gränserna skall 

upprättas vid ett visst tillfälle (Midgley, 2000). I en intervention innebär det att val av mål 

beror av hur och vilka som avgränsar systemet. Modellen för gemensam problemlösning gör 

det möjligt att ta hänsyn till intressenternas perspektiv, vilket bland annat medför reflektion 

över gränser i och mellan system.   

   Att tänka i system handlar om att undvika linjär kausalitet och istället uppmärksamma 

ömsesidiga beroenden, tillstånd och förändring (Öquist,  2003). Mer specifikt handlar det om 

att på något sätt i systemteoretisk intervention behärska det som begreppen ekvifinalitet, 

multifinalitet och specificitet betecknar (Wachs, 2000). Ekvifinalitet i öppna system innebär  

att ett utfall kan bero av olika initialtillstånd och nås på olika vägar medan multifinalitet 

innebär att olika utfall framkallats av ”samma” attraktorer (Wachs, 2000; Öquist, 2003). 

Specificitet innebär att vissa fenomen har värde till vissa mål (Wachs, 2000). Det innebär att 

det alltid finns många förklaringar till ett fenomen.    

   Konstruerandet av analysverktyget kommer att följa stegen i modellen för gemensam 

problemlösning. Syftet är att i varje steg visa vad som kännetecknar en systemteoretisk 

intervention. Med hjälp av modellen blir förhoppningsvis strukturen i processen tydlig. 

 

Steg1: Beskriv resurser och befintligt behov av stöd. 
   För att kunna hjälpa barn i behov av särskilt stöd bör man utgå från de miljöer barnen vistas 

i (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). Miljön måste kartläggas för att erhålla ekologisk 

validitet (Bronfenbrenner, 1999) och för att kontexten är meningsbärande (Bateson, 2001). 

Wachs (2000) hävdar att det är mycket viktigt att undersöka hur barn fungerar i olika 

mikrokontexter för att på så sätt identifiera tillgängliga nischer. Man bör således ta hänsyn till 

barnets reaktivitet, det vill säga individkarakteristika i relation till miljökarakteristika (Wachs, 

2000). Med andra ord handlar det om proximala processer (Knutagård, 2003, Vygotskij, 

1999) specifika för en individ i förhållande till specifik omgivning. Men individen och miljön 
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påverkar och påverkas av varandra (Sameroff & Fiese, 2000; Shonkoff & Phillips, 2000), 

vilket dessutom medför nödvändigheten att tänka i helhet och processer.  

 

Steg 2: Beskriva och förklara problem. 

   Det är av stor betydelse att skilja på hur man beskriver problemen och hur man förklarar 

dem, ty ett visst problem kan ha multifaktoriella orsaker (Björck-Åkesson & Granlund, 2002; 

Lagerberg & Sundelin, 2000), eller orsakas av multipla utvecklingsinfluenser (Wachs, 2000) 

som kan finnas och förklaras på olika nivåer, från mikro- till makronivå (Bronfenbrenner, 

1999). Dessutom handlar det om vem eller vilka som beskriver och förklarar problemen, det 

vill säga om perspektiv och värden (Granlund, 1999; Midgley 2000), eftersom subjekten utgör 

en del av systemet. Hur man beskriver problemen leder till hur man formulerar målen. Och 

hur man förklarar problemen ger metoderna för att uppnå målen. På så vis är det nödvändigt 

att skilja på beskrivning och förklaring vid intervention.  

   Att skilja på beskrivning och förklaring är dessutom en förutsättning för att intervention ska 

kunna grundas på systemkarakteristika (Wachs, 2000). Detta räcker dock inte. I 

kartläggningsfasen måste man beakta över tid vad som inkluderas och exkluderas. Man bör 

således uppmärksamma vad gränsdragningar i och mellan system får för konsekvenser i 

interventionen (Midgley, 2000).  Det innebär att när intervention designas bör den grundas i 

system- och nischkarakteristika för att kunna identifiera individuella SCA-mönster, 

nischpotential, och självstabiliserande mekanismer som en vägledning för var man ska 

intervenera (Wachs, 2000). Utgår man från individer kan nischkarakteristika beskrivas i 

person-, samspels- och omgivningstermer. Om man istället försöker beskriva 

nischkarakteristika utifrån system får man beskriva SCA-mönster, nischpotential, och 

självstabiliserande mekanismer (Wachs, 2000). 

 

Steg 3: Målformulering 
   Ett mål ska beskrivas konkret och vara möjligt att utvärdera (Björck-Åkesson & Granlund, 

2002). Ur systemteoretisk synvinkel bör man beakta hur olika domäner och nivåer påverkar 

varandra (Wachs, 2000) när man formulerar mål och dessutom uppmärksamma var och hur 

man drar gränser i och mellan system (Midgley, 2000). Midgley (2000) menar att en handling 

leder till någon form av effekt eller ett utfall som kan bestå av förändring i språket, i det 

kunskapsgenererande systemet, på andras handlingar, eller till ekologisk balans osv.  

   Det räcker således inte att formulera konkreta mål på individuell nivå, utan mål bör också 

formuleras på olika nivåer där man undersöker både horisontella och vertikala kopplingar  
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med hänsyn till SCA-mönster, nischer och självstabiliserande mekanismer (Wachs, 2000). 

Det innebär att själva valet av önskade mål är av både praktisk och etisk karaktär (Granlund 

1999; Skrtic, 1995) och att  olika intressenter i interventionen också bör få delta 

målformuleringen (Midgley, 2000).       

   I korthet måste man i denna fas beakta ekvifinalitet, multifinalitet och specificitet (Wachs, 

2000). Det kan finnas många mål och många vägar att nå dessa beroende på systemets 

initialtillstånd och hur man avgränsar systemet. Specificitet innebär ju att vissa aspekter är 

viktigare för att nå vissa mål (Wachs, 2000).     

 

Steg 4: Metod 
   Björck-Åkesson & Granlund (2002) menar att metod ska baseras på problemförklaringar, 

vara lätta att genomföra och ta kort tid att genomföra. Utifrån transaktionell teori kan metod 

utgöras av träning/behandling, omdefiniering och fortbildning (Sameroff & Fiese, 2000) som 

kan riktas emot olika nivåer från gen (Wachs, 2000) till makronivå (Bronfennbrenner, 1999). 

Åtgärder bör grundas på individens reaktivitet och systemkarakteristika (Wachs, 2000). 

Utifrån detta bör interventionen dessutom präglas av metalärande (se nedan). 

    

Steg 5: Utfall och revidering   
   Utfall är kopplat till målformulering. Eftersom mål ska beskrivas konkret och vara möjligt 

att utvärdera kan en måluppfyllelseskala med fördel nyttjas (Björck-Åkesson & Granlund, 

2002, Simeonsson och Rosenthal, 2001). Nyttjandet av skalan innebär att målet formuleras 

utifrån nuläge till förväntade utfall i flera nivåer (Björck-Åkesson & Granlund, 2002). 

   Granlund och Blackstone (1999) hävdar att utfallsmätning kan utföras inom fem domäner 

samt på tre nivåer.  Den första domänen är klinisk status och mäter förändringar i individen. 

Den andra domänen är den funktionella statusen som fokuserar färdigheter i dagligt liv. 

Övriga domäner är, enligt Granlund och Blackstone (1999), livskvalité, tillfredsställelse och 

kostnad. Nivåerna man kan mäta på individuell-, program- och systemnivå. På systemnivå bör 

man undersöka både horisontella och vertikala kopplingar mellan intressenter, dimensioner 

och nivåer (Granlund & Blackstone, 1999). 

   Ur systemteoretisk synvinkel bör man koppla ihop domäner och nivåer med 

måluppfyllelseskalor. På så vis kan olika intressenters önskade utfall mätas (Midgley, 2000). 

Man bör också, utöver dessa måluppfyllelseskalor, försöka uppskatta skillnaden i 

systemförändring i dess helhet. Denna uppskattning bör fokusera attraktorer, 
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förändringstillfälle, balans, multifinalitet och ekvifinalitet (Wachs 2000), eftersom det inte 

handlar om linjära orsakssamband.    

 

Metalärande: Björck-Åkesson och Granlund (2002) menar att finna rätt metod innebär en 

pendling mellan steg 1 och steg 4 i modellen. Midgley (2000) hävdar att detta innebär ett 

kreativt skapande av metoder (Creative Design of Method), skapat för en unik intervention. 

Om en intervention ska grundas på system- och nischkarakteristika (Wachs, 2000) medför 

detta ett metalärande för de agenter som deltar i processen (Midgley, 2000). Även om varje 

intervention är unik ur systemteoretisk synvinkel bör metoderna grundas på tidigare 

erfarenheter och forskning (Midgley, 2000). Detta metalärande i syfte att finna åtgärder är 

nödvändigt om man ska beakta multifinalitet och ekvifinalitet (Wachs, 2000) 

 
Interventionspåverkan:  
   En avsikt i beskrivande vetenskap handlar om att undersöka fenomen utan att påverka det 

man mäter. Man försöker säkerställa objektivitet genom reliabilitet, validitet, och 

generaliserbarhet (Mertens 1998). I intervention är dock avsikten att påverka. Det gäller då att 

beakta hur interventionen påverkar. Midgley (2000) talar om systemteoretisk intervention som 

en agents avsikt att skapa förändring i och mellan system. Interventionen blir på så vis 

påverkansfaktor, en attraktor, i systemet som helhet vilket måste beaktas kontinuerligt.   

   Om vi gör en syntes mellan modellen för gemensam problemlösning och den ideala 

systemteoretiska intervention får den följande konstruktion och innehåll. 

Resultat: Ideal systemteoretisk intervention 
Tabell 2: Ideal systemteoretisk intervention 
 
Interventionspåverkan: Kontinuerligt beakta SCA, förändringstillfälle, balans, attraktorer samt 

avgränsningar i och mellan system. 
Metalärande: Creative design of methods (CDM) 

Kartläggningsfas Åtgärdsfas 
STEG 1        STEG 2 STEG 3 STEG4 STEG 5 
Inventering Kartläggning: 

Beskriva och förklara 
Målformulering 
 

Metod Utfall 
Revidering 

Beakta  
ekologisk 
validitet. 

Beakta reaktivitet, 
systemkarakteristika,  
SCA-mönster, 
självstabiliserande 
mekanismer,  
multidimensionalitet 
och multifaktorialitet. 

Beakta 
ekvifinalitet, 
multifinalitet och
specificitet.   

 

Åtgärder bygger 
på reaktivitet och 
system-
karakteristika.  
Träning/behandl 
Omdefiniering 
Fortbildning 
 

Beakta domäner,  
nivåer , 
kopplingar och 
system-
förändring. 

r 
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Ur ett systemteoretiskt perspektiv bör kartläggningsfasen präglas av öppenhet för de system 

som ingår i processen (Wachs, 2000). Den ekologiska validiteten är därmed viktig. Varje 

system är unikt även om de innehåller liknande mönster och processer. De viktiga aspekterna 

i kartläggningsfasen är att fokusera på SCA, attraktorer, förändringstillfälle, 

självstabiliserande mekanismer, multidimensionalitet, multifaktorialitet, ekvifinalitet och 

multifinalitet. På så vis bibehålls öppenhet för hela nischen.    

   I åtgärdsfasen bör man uppmärksamma design av metoder. Åtgärderna bör bygga på 

reaktivitet och systemkarakteristika. Önskade utfall bör beakta domäner, nivåer och 

kopplingar där emellan.  Även i denna fas bör etiska och praktiska aspekter övervägas. Vad är 

önskade utfall och för vilka? Vad har dessa utfall för värde och för vilka (Bausch 2001; 

Granlund & Blackstone, 1999).  

   I båda faserna måste man dessutom överväga hur själva interventionen påverkar systemen,  

dels genom det kontinuerliga metalärandet som är nödvändigt, dels genom att kontinuerligt 

beakta SCA, förändringstillfälle, balans samt avgränsningar i och mellan system.    

   Genom att uppmärksamma dessa aspekter tar man hänsyn till interventionens påverkan och 

det faktum att system förändras.   
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Del 2: Empirisk del 
Hermeneutisk litteraturanalys 
   Den hermeneutiska litteraturanalysen har genomförts i två steg. Först lästes referenslistor i 

litteratur om systemteori. Dessa böcker valdes för att de innehåller tankar om hur systemteori 

och intervention bör/kan användas i framtiden. På så vis skapades en övergripande förståelse 

av ämnesområdet, vilket var nödvändigt för den hermeneutiska processen och för möjligheten 

att genomföra det andra steget. Det andra steget bestod av systematisk litteratursökning i 

relevanta databaser och på Internet.  

 
Generella inklusionskriterier 
Kriterier för att inkluderas i denna studie är: 

- tidsperioden 1970-2003  

   Tidsperioden 1970-2003 har utgjort ett inklusionskriterium för  att systemteori under denna 

tid började användas på ett mer konsekvent sätt inom humanvetenskaperna 1970 (Midgley, 

2000; Bausch, 2001) 

- att rapporterna handlar om systemteoretisk intervention med avseende på barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

Manuell sökning 

   Syftet med läsningen var att få en uppfattning om hur långt forskningen kommit om 

systemteoretiska interventioner och att finna artiklar som kunde ha inkluderats i 

undersökningen. Följande böckers referenslistor lästes:  

- Bausch, K.C. (2001),  The Emerging Consensus in Social Systems Theory.   

- Friedman, S. L. & Wachs, T. D. (1999), Measuring Enwironment Across the Lifespan.  

- Midgley, G. (2000), Systemic intervention. Philosophy, Methodology and Practice.  

- Shonkoff, J.P. & Meisels, S.J. (Eds) (2000), Handbook of Early Childhood Intervention.  

- Simeonsson, R.J & Rosenthal S.L (2001). Psychological and developmental assessment. 

Children with disabilities and chronic conditions.  

- Wachs, T. (2000), Necessary but not sufficient.  

  Resultat: Resultatet av referensläsning blev att en artikel inkluderades. I Midgley (2000) 

fanns en artikel,  Developing Services with Young People (under 16) Missing from Home or 

Care (Midgley, 2002b), som uppfyllde undersökningens alla inklusionskriterier (se nedan).  
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Sökning i databas och på Internet. 
   För att nå fram till artiklar innehållande interventioner med systemteori användes tre 

sökstrategiska faser. I fas 1 inkluderades ett stort antal abstracts som resultat av sökorden. Det 

stora antalet abstracts motiverades av att systemteori i flera fall används utan att 

artikelförfattarna använder systemteoretiska begrepp. I sökstrategisk fas 2 lästes abstracts 

igenom och dessutom skärptes kriterierna för exklusion och inklusion. I sökstrategisk fas 3 

lästes hela artiklarna igenom. Även i denna fas skärptes kriterierna för exklusion och 

inklusion.  

   I praktiken bedrevs arbetet med inkludering och exkludering av artiklar hermeneutiskt. 

Genomläsning av artiklar och prövning av gränser för exklusion och inklusion växte fram 

under processen. Om exakta gränser hade bestämts innan sökning hade antingen för många 

artiklar tagits med eller så hade för många uteslutits. Detta beror i hög grad på att systemteori 

till sin karaktär är process- och helhetsinriktad och att detta är ett relativt nytt sätt att tänka.  

   Arbetet med gränser för inklusion och exklusion utgör i sig ett systemteoretiskt och 

processinriktat (Midgley, 2000) arbetssätt vilket möjligtvis kan förklaras med hjälp av den 

hermeneutiska cirkelns pendlande mellan del och helhet (Gadamer, 2003).  

   Ett annat sätt att betrakta detta arbete är utifrån Midgleys (2000) processfilosofiska Creative 

Design of Methods (CDM) som innebär att man kontinuerligt beaktar vad som inkluderas och 

exkluderas med avseende på innehåll, gränser och kunskap. Han menar att CDM utgör ett 

slags virtuellt paradigm vilket innebär ett metalärande. Det dialektiska arbetet med kriterier 

har bedrivits i processfilosofisk anda just med hänsyn till det kontinuerliga arbetet med 

gränser. Arbetet med kriterier har också kontinuerligt relaterats till delprocesserna läsning av 

systemteori och konstruktion av den ideal systemteoretisk intervention.   

 

Fas 1: Databassökning och Internet 
  Följande sökord användes i första fasen: disability, dysfunction, intervention, action 

research, systems theory, systemic, assessment, outcomes measurement, ethnography, 

children, youth. Sökorden children och youth har använts för att få fram artiklar om barn 0-18 

år och sökorden intervention, action research och ethnography har använts för att få fram 

artiklar som berör påverkansprocesser på dem som beforskas.  

   Sökorden disability och dysfunction har nyttjats för att få fram artiklar om barn i behov av 

särskilt stöd medan sökorden assessment och outcomes (measurement) har brukats för att få 

fram artiklar om kartläggning och utfall. De sista sökorden systems theory och systemic har 

använts för att få fram artiklar där systemteori ingår.  
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  Vid databassökningen har sökningen utgått från sökorden youth och children. Därefter har 

de första sökorden kombinerats med sökorden (de andra) disability och dysfunction. Dessa har 

sedan kombinerats med nästa sökord (det tredje) som givit mest träffar.  

   Sökprocessen har sedan fortsatt enligt denna strategi tills man fått relevanta artiklar med 

avseende på vad som skall inkluderas. Tack vare denna strategi har risken att missa relevanta 

studier reducerats med avseende på vad som ska ingå i undersökningen, eftersom antalet 

träffar minskat för varje kombination. 

   Syftet i fas 1 var att få fram abstracts som berör intervention med avseende på barn i behov 

av särskilt stöd i åldern 0-18 år där interventionen verkade innefatta systemteoretiska 

aspekter.    

Databaser: Elin, Eric, Medline, Libris.  

Inklusionskriterier: 1. Barn 0-18 år. 2. Barn i behov av särskilt stöd. 3. I behov av särskilt stöd 

i vid bemärkelse omfattande barn med funktionshinder till barn som upptäckts vid screening. 

4. Intervention innefattar kartläggning, åtgärd eller utfallsmätning.   

   Exklusionskriterier: 1. Människor äldre än 18 år. 2. Intervention med avseende på friska 

barn.  

 Resultat databassökning: Totala antalet träffar vid kombination av tre till fyra sökord blev 

1727 st. Artiklarnas abstract lästes på dataskärmen.  

    Internetsökning på följande webadresser: www.bokus.com, www.amazon.com, www.   

adlibris.com, www.ISI.com (International Systems Instititute), www.ISSS.com (International 

Society for the Systems Science), www.sagepub.com, www.kluwer.com.  

   Resultat internetsökning: Inga artiklar om systemteoretisk intervention för barn i behov av 

särskild stöd hittades.  

 

Sökstrategisk fas 2: Genomläsning av abstracts 
   Vid genomläsning av abstracts har kriterier från fas 1 bibehållits. Nya och skarpare kriterier  

har dock utvecklats.  

Inklusionskriterier: 

1. Barn i behov av särskilt stöd som ska inkluderas måste ha varit definierade i behov av stöd 

före själva interventionen. Barn med redan konstaterat behov av särskilt stöd kan till exempel 

vara barn med kroppsligt eller psykiskt funktionshinder, beteendeavvikelser och  inlärnings-

svårigheter  (Ogden, 2003).  

2. Interventionens syfte bör vara att hjälpa barnen.  
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3. Intervention bör inkludera kontextuella aspekter, det vill säga någon form av ekologisk 

validitet.  

4. Interventionen måste inkludera någon grad av systemteori. Någon grad av systemteori 

innebär man i något avseende väger in samband mellan faktorer i ett system eller mellan 

system.  

Exklusionskriterier:  

1. Interventioner med syfte att pröva instrument eller metoder. 

2. Interventioner som ej tar hänsyn till kontext. 

3. Interventioner med enkla orsak-verkan samband.  

Resultat: 1727 abstracts lästes igenom. Antal artiklar som inkluderas var 11 stycken. 
 
Sökstrategisk fas 3 

   Genomläsning av artiklar i sin helhet för bedömning av grad av systemteoretisk 

intervention. Vid genomläsningen bibehölls ovanstående kriterierna.  

Resultat: 11 artiklar lästes igenom. Endast tre inkluderades till sista fasen. Tre av de artiklar 

som exkluderades är dock intressanta ur systemteoretisk synvinkel och beskrivs kort nedan. 

De exkluderades för att de inte handlade om genomförd intervention.   

 

Keys, S.G. (1999). The school counselor´s roll in facilitating multisystemic change. 

Professional School Counseling, 10962409, Dec 99, Vol. 3 Issue 2.  

  Keys (1999) menar att en intervention måste ha ett multisystemiskt perspektiv, eftersom ett 

barn befinner sig i och påverkas av många system. De viktiga systemen är, enligt Keys (1999) 

familj, kompisgrupp, skola och samhälle. Åtgärder innebär förändring i eller mellan dessa 

system. Keys (1999) påstår vidare att man bör undvika att finna svar på frågan varför och 

istället undersöka hur processer i systemet upprätthålls.    

  

Gerten, A. (2000). Guidelines for Intervention with Children and Adolescents Diagnosed with 

Condukt disorder. Social Work in education, jul 2000, Vol. 22 Issue 3 p132 13p 

   Gerten (2000) beskriver fem riktlinjer för intervention. Enligt Gerten (2000) behöver 

interventionen: inkludera biologiska karakteristiska, vara multimodal och multisystemisk. 

Den behöver också fokusera sociala och kognitiva färdigheter. För att kunna åstadkomma 

denna form av intervention, menar Gerten (2000), att teamarbete och samverkan måste 

utvecklas.     
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Ogden, T, (2002), Multisystemisk behandling av atferdsproblemer – toeri og 

forskningsgrunnlag. – Universitet i Oslo, Artikkel akseptert for publisering i Tidskrift for 

Ungdomsforskning. 

Ogden (2002) beskriver grunden för MST, multisystemisk terapi, vid beteendeproblem. 

Ogden (2002) delar in MST i tre nivåer. På den överordnande nivån finner vi Bronfenbrenners 

(1979) socialekologi samt empiriska orsaksmodeller för utveckling av antisocialt beteende 

(Elliot, 1985). Den socialekologiska grunden utgör, enligt Ogden, ett teoretiskt perspektiv och 

inte en enhetlig teori. På nivå två finns till systematisk familjeterapi och kognitiv 

beteendeterapi. Och på tredje nivån finner vi nio teoretiska behandlingsprinciper.  

  I korthet handlar principerna om att se och åtgärda problemen ur ett systemteoretiskt 

perspektiv genom att öka ungdomarnas kompetens i relation till de olika system de befinner 

sig i. Med intensiv intervention, kontinuerlig dialog och återkommande utfallsmätningar på 

flera nivåer har MST visat bra resultat (Ogden, 2002).  
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Del 3: Resultat och analys 
   Denna del inleds med en kort och övergripande beskrivning av de artiklar som ingår i 

undersökningen för att visa likheter och skillnader i de beskrivna interventionerna. Därefter 

presenteras resultatet av undersökningen i tabellform. Tabellen visar artiklarna i ljuset av den 

ideala systemteoretiska interventionen. På så vis ser man i vilken grad systemteori hittills kan 

tillämpas/verifieras i interventionsprocessens alla steg.    
  
Beskrivning av artiklar 

Midgley, G. (2000b). Developing Services with Young People (under 16) Missing from Home 

or Care. 

   Midgleys (2000b) intervention handlar om att utveckla hjälp och stöd för barn som rymt 

från vårdnadshavare. I Manchester uppskattade polisen att det rörde sig om cirka 2000 

ungdomar. Interventionens övergripande syfte var att kartlägga situationen i staden, 

identifiera åtgärder för att hjälpa dessa grupper och undersöka möjligheten för potentiella 

projekt.  

   Interventionen genomfördes i fyra faser (Midgley, 2000b). I första fasen försökte man 

identifiera nyckelämnen med hjälp av att undersöka vad som är det egentliga problemet: 

”What is the case?” (Midgley, 2000b, sid 371). I andra fasen ställdes frågan, ”what ought to 

be the case” (Midgley, 2000b, sid 371) genom att försöka finna olika mål för skilda 

intressenter (stakeholders), ungdomar, vårdnadshavare, sociala, frivilliga och polis. Fas 3 

utgjordes, enligt Midgley (2000b), av olika workshops i vilka man planerade hur man skulle 

nå målen. I fas 4 kommunicerade man projektet genom olika publikationer till olika 

mottagare. Någon strukturerad utfallsmätning gjordes ej, utan senare kollade man upp om 

man arbetade i interventionens anda.   

 
Ducksworth, S., Smith-Rex, S., Okey, S., Brookshire, M. A, Rawlinson D, Rawlinson R, 

Castillo, S, Little, J. (2001 ) Wraparound Services for Young Schoolchildren with Emotional 

and Behavioral Disorders. Teaching Exceptional Children, Vol, 33, NO, 4 pp 54-60 

   Artikeln beskriver en intervention grundad på Bronfennbrenners teori som sedan utvecklats 

av Bailey och Wolery (1992). Syftet är att försöka hjälpa skolbarn med emotionella- och 

beteendestörningar. Åtgärderna riktades både emot barnen och omgivningen på nivåerna barn 

och föräldrar, skola, olika team och på kommunal nivå. Utfallet mättes i skillnader i 

disciplinära utfall jämfört med tidigare år.      
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Cheney, D (1998). Using action research as a collaborative process to enhance educators´ 

and families´ knowledge and skills for youth with emotional or behavioral disorders. 

Preventing School Failure, 1045988X, Winter 98, Vol. 42, Issue 2 

   Artikeln beskriver flera fall i vilka man använder APR ( Action Planning and Research) för 

att hjälpa ungdomar med emotionella och sociala problem. Cheney (1998) redovisar åtgärder 

riktade emot olika grupper och nivåer bestående av såväl träning/behandling som fortbildning 

och omdefiniering (Sameroff & Fiese, 2000). APR framstår som både multidimensionellt och 

multifaktoriellt.  

 

Resultat i tabellform 

Tabell 3: Undersökningens resultat, s 26 
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Artikel Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5   
      Inventering Beskriva och

förklara 
  Målformulering Metod Utfall och

revidering 
Metalärande Interventionspåverkan

 Ekologisk
validitet EV 

 Rekativitet R 
Systemkarak. SK 
SCA 
Självstabiliserande 
Mekanismer SM 
Multidimen Md 
Multifakt Mf 

Ekvifinalitet 
Multifinalitet 
Specificitet 

Reaktivitet R 
Systemkarak SK 

Domäner  
Nivåer 
Kopplingar 
Systemförändring 

CDM 
Kreativ design av 
metoder. 

SCA, förändringstillfälle, 
balans, attraktorer, 
avgränsningar 

Midgley, G, (2000). 
Developing Services with 
Young People (under 16) 
Missing from Home or 
Care. 
 
 
 
 

Ekologisk 
validitet beaktas. 
 

Multi-
dimensionalitet, 
multifaktorialitet 
beaktas. 
Reaktivitet, 
SCA beaktas ej. 

Ekvifinalitet  
multifinalitet och 
specificitet 
beaktas. 

Åtgärder bygger 
på system-
karakteristika. 
Reaktivitet 
beaktas ej. 

Utfallsmätning ej 
gjord.  

Präglas av 
metalärande 

Interventionspåverkan 
beaktas i viss mån.  

Ducksworth, S., ( 2001 ) 
Wrapaound Services for 
Young Schoolchildren… 
 
 
 
 
 
 

Ekologisk 
validitet beaktas 
i viss mån 

Multi-
dimensionalitet, 
multifaktorialitet 
beaktas. 
Reaktivitet, 
SCA beaktas ej. 

Ekvifinalitet, 
multifinalitet och 
specificiet beaktas 
inte.  
Övergripande och 
individuella mål 
formulerades i 
förväg. 

Åtgärder bygger 
ej system-
karakteristika. 
Reaktivitet 
beaktas ej. 

Enbart mätning 
av individuell 
utfall.  

Präglas av 
omdefinering och 
fortbildning. Ej 
metalärande. 

Interventionspåverkan 
beaktas ej. 

Cheney, D (1998). Using 
action research as a 
collaborative process… 
 
 
 
 
 
 

Ekologisk 
validitet beaktas 
i viss mån 

Multi-
dimensionalitet, 
multifaktorialitet 
beaktas. 
Reaktivitet, 
SCA beaktas ej. 

Ekvifinalitet och 
multifinalitet 
beaktas 
kontinuerligt mha 
APR.  
 

Åtgärder bygger 
i viss mån 
system-
karakteristika. 
Reaktivitet 
beaktas ej. 

Domäner, nivåer 
och kopplingar 
beaktas 

Präglas av 
omdefinering och 
fortbildning. Ej 
metalärande 

Interventionspåverkan 
beaktas ej. 
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Analys av resultat 
Kartläggningsfas 
Steg1: Beskriv resurser och befintligt behov av stöd. 

   I denna fas bör man beakta kontexten för att erhålla ekologisk validitet (Björck-Åkesson & 

Granlund, 2002; Bronfenbrenner, 1999; Bateson, 2001). I flera av interventionerna beskrivs 

dessa som ekologiskt förankrade. Midgleys (2000) problem är att ungdomarna befinner sig i 

olika miljöer och en del av interventionen består av att försöka ta reda på vilka resurser som 

finns för att kunna samordna dessa. Genom att intressenterna får beskriva problemen utifrån 

sina respektive perspektiv präglas interventionen av ekologisk validitet. 

   Duckworth m fl (2001) och Cheney (1998) kännetecknas i viss mån av ekologisk validitet. 

Duckworth m fl (2001) utgår från Bronfennbrenners teori när de skapat resurser för barnen i 

”wraparound service”. Resurserna har emellertid byggts upp före själva interventionen. 

Cheney (1998) har med sin APR byggt upp resurser för barnen. Båda interventionerna är 

exempel på verklighetsförankring även om den genomförs på olika sätt. Det som saknas i 

dessa exempel är reaktivitetsaspekten (Wachs, 2000), vilket är nödvändigt med tanke på om 

man ska nå en komplett ekologisk validitet (Wachs, 2000).  

 

Steg 2: Beskriva och förklara problem. 

   I detta steg bör man beakta multifaktoriella och multidimensionella aspekter (Björck-

Åkesson & Granlund, 2002; Lagerberg & Sundelin, 2000; Wachs, 2000; Bronfenbrenner, 

1999). Midgleys (2000) intervention för ungdomar som rymt hemifrån präglas tydligt av att 

man gör skillnad på problembeskrivningar och problemförklaringar. Detta visar Midgley 

(2000) genom att intressenterna (stakeholders; ungdomar, familjer, sociala myndigheter, polis, 

frivilligorganisationer) själva får definiera problemen. Midgleys team har således inte 

förklarat problemen i förväg. På detta sätt bibehålls en öppenhet för multifaktoriella 

förklaringar.   

       Ducksworth (2001) och Cheney (1998) beskriver multifaktoriella och multidimensionella 

interventioner, vilket innebär att skillnad mellan beskrivning och förklaring upprätthålls. I 

dessa interventioner är dock typen av åtgärder bestämda i förväg.   

   I detta steg bör man finna systemkarakteristika för att identifiera individuella SCA-mönster, 

nischpotential, reaktivitet och självstabiliserande mekanismer (Wachs, 2000).  Även om 

interventionerna i flera avseenden är systemteoretiska så saknas dessa aspekter i alla tre 

interventioner.   
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Steg 3: Målformulering 

   Ett mål ska beskrivas konkret och vara möjligt att utvärdera (Björck-Åkesson & Granlund, 

2002). I korthet måste man i denna fas beakta ekvifinalitet, multifinalitet och specificitet 

(Wachs, 2000) samt uppmärksamma var och hur man drar gränser i och mellan system 

(Midgley, 2000). 

   Midgley (2000) satte upp övergripande mål och individuella mål för interventionen. De 

övergripande målen handlade om att uppfinna en guide för hur man ska förbättra situationen 

för ungdomar som rymt hemifrån. Andra mål var att identifiera realistiska mål och hinder 

samt förstärka övertygelse för användbar förändring (Midgley, 2000). Även de individuella 

målen har övergripande karaktär: låta intressenterna identifiera användbar förändring, 

utveckla produktiva relationen till andra deltagare samt att lära sig nya förhållningssätt för att 

arbeta i team (Midgley, 2000). Därefter låter Midgley (2000) de olika intressenterna, 

ungdomar, föräldrar och myndigheter, konkretisera sina egna mål. Utifrån dessa mål 

konstruerades sedan metoder att nå dessa. På så vis genomsyras interventionen av 

systemteori. I jämförelse med den ideala systemteoretiska interventionen tog man hänsyn till 

systemet i sin helhet och de olika intressenternas mål. Med andra ord beaktas både 

multifinalitet och ekvifinalitet (Wachs, 2000).  

     Duckworth m fl (2001) arbetar, som tidigare nämnts, systemteoretiskt i interventionen. Den 

övergripande målformuleringen var att skapa goda relationer mellan olika intressenter, familj, 

skola, lärare, stödteam, rektor och mentor. Målen har endast formulerats i form av förändring 

av beteende hos skolbarnen och förändring av antalet föräldrar i möten (Duckworth, m fl 

2001). Med tanke på hur många åtgärder som ingått i interventionen borde fler aspekter av 

målformulering genomförts.  

Cheney (1998) använder sig av kollaborativa processer för att nå mål som enskilda agenter 

inte kan uppnå själva i arbetet med barn som uppvisar emotionella störningar och 

beteendeproblem. I interventionen användes kontinuerligt ”Evaluating interventions” som mål 

och styrning. På individnivå mättes betyg, närvaro, veckoberättelser och beteende med hjälp 

av skala. Dessutom fick teammedlemmar och familjer uppskatta den pågående processen 

(Cheney, 1998). Ur systemteoretisk synvinkel inkluderade interventionen individnivå, 

teamnivå och familjenivå. Men intressenterna fick inte själva formulera målen som i Midgleys 

(2000) intervention.    
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Åtgärdsfas. 

Steg 4: Metod 
   Åtgärder bör grundas på system- och nischkarakteristika (Wachs, 2000) och på problem-

förklaringar (Björck-Åkesson & Granlund (2002). Metod kan bestå av träning/behandling, 

omdefiniering och fortbildning (Sameroff & Fiese, 2000).   

   I Midgleys (2000) intervention för barn som rymt hemifrån användes olika workshops för 

att nå gemensamma mål för olika intressenter. Midgley (2000) bestämde inte i förväg metoder 

utan intressenterna fick själva vara med och påverka. Den metod de använde var 

omdefiniering och fortbildning (Sameroff & Fiese, 2000) så att samsyn och samarbete 

befrämjades. På så vis kännetecknas detta steg av systemkarakteristika.        

   Duckworth m fl (2001) skapar först ett ”wraparound system” bestående av olika intressenter 

på olika nivåer. Åtgärder utgjordes av träning och behandling av barn på individnivå med 

hjälp av individuella planer samt att varje barn fick en mentor. Åtgärder riktades dessutom 

mot omgivning i form av kontinuerlig fortbildning av familj, lärare och rektor. Åtgärderna var 

således både multidimensionella och multifaktioriella. Begränsningen i interventionen, i 

jämförelse med den ideala, var att man inte beaktade reaktivitet och systemkarakteristika.  

  Cheneys (1998) intervention bestod av multifaktoriella åtgärder omfattande både individ och 

omgivning, (Sameroff & Fiese, 2000). De olika domäner och nivåer som åtgärder riktades 

mot var interpersonella, akademiska, affektiva, och mot familjen. Åtgärderna bygger ej på 

reaktivitet och endast i viss mån systemkarakteristika. 

 

Steg 5: Utfall och revidering   
   Utfall bör mätas på olika nivåer och inom olika domäner (Björck-Åkesson & Granlund, 

2002; Simeonsson och Rosenthal, 2001; Granlund & Blackstone, 1999). Ur systemteoretisk 

synvinkel bör man också försöka uppskatta skillnaden i systemförändring i dess helhet: 

attraktorer, förändringstillfälle, balans, multifinalitet och ekvifinalitet (Wachs 2000).  

   Midgleys (2000) intervention som i så många avseenden kännetecknas av systemteori 

fullföljer inte detta i utfallsfasen. Med tanke på att intressenter fått delta i målformulering och 

att Midgley (2000) i interventionsprocessen försökt beakta systemkarakteristika borde det ha 

varit möjligt med en systemteoretiskt präglad utfallsmätning. 

    Duckworths m fl (2001) åtgärder var både multifaktoriellt och multidimensionellt 

omfattande. Utfallsmätningen begränsas dock till enbart förändring i beteende hos individen i 

form av disciplinära rapporter. Med hänsyn till det omfattande system som byggts upp borde 
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utfallsmätning ha varit möjlig på programnivå och systemnivå samt inom domänerna 

livskvalité, tillfredsställelse och kostnad (Granlund & Blackstone, 1999).  

     Cheneys (1998) intervention bestod av multifaktoriella och multidimensionella åtgärder. I 

interventionen användes kontinuerligt ”Evaluating interventions” som mål och styrning. På 

individnivå mättes betyg, närvaro, veckoberättelser och beteende med hjälp av skalor. 

Dessutom fick teammedlemmar och familjer uppskatta den pågående processen (Cheney, 

1998). Ur systemteoretisk synvinkel inkluderade interventionen individnivå, teamnivå och 

familjenivå.  

   Inte i någon av de analyserade studierna försökte man uppskatta skillnaden i 

systemförändring: attraktorer, förändringstillfälle, balans, multifinalitet och ekvifinalitet 

(Wachs 2000).  

 

Metalärande:  

   Om en intervention ska grundas på system- och nischkarakteristika (Wachs, 2000) medför 

detta ett metalärande för agenterna som deltar i processen (Midgley, 2000). Metalärande blir 

en del av metodskapandet.  

   Midgley (2000) nyttjar Creative Design of Method, CDM, i samarbete med intressenterna. 

På så vis sker en kontinuerlig omdefiniering och fortbildning (Sameroff & Fiese, 2000). 

Duckworth m fl (2001 byggde ett system runt barnen. Metoderna riktades mot omgivning i 

form av omdefiniering och fortbildning. I det här fallet var dock metoder bestämda i förväg, 

vilket inte leder till metalärande.   

   Cheneys (1998) intervention bestod av multifaktoriella åtgärder omfattande både individ 

och omgivning. De olika domäner och nivåer som åtgärder riktades mot var interpersonella, 

akademiska, affektiva, och mot familjen. Den kontinuerliga utvärderingen kan inte betraktas 

som metalärande, eftersom inga nya metoder skapades. 

 

Interventionspåverkan: Midgley (2000) talar om systemteoretisk intervention som en agents 

avsikt att skapa förändring i och mellan system. Interventionen blir på så vis påverkansfaktor, 

attraktor,  i systemet som helhet vilket måste beaktas kontinuerligt.   

   Midgley (2000) beaktar i viss mån interventionens påverkan på hela systemet. I artikeln 

diskuteras återkommande vilken effekt vissa förändringar har på det omgivande samhället. 

Exempelvis så undrar Midgley (2000) hur de boende i området ställer sig till uppbyggnad av 

verksamhet för barn som rymt hemifrån. På så vis beaktas i viss mån befrämjande och 

hindrande processer i systemet som helhet.  
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   Både Duckworth m fl (2001) och Cheneys (1998) saknar reflektion över 

interventionspåverkan, vilket är nödvändigt för öppna system. Åtgärder är både 

multifaktoriella och multidimensionella, men vilken effekt dessa har beaktades således inte.  

 
I vilken mån tillämpas systemteori? 
   Resultatet visar att systemteoretiska aspekter i intervention för barn i behov av särskilt stöd 

behöver utvecklas ytterligare. Artiklarna visar att systemteori fortfarande används på ett 

övergripande sätt och att man i interventionerna inte använder systemteori från början till slut. 

Även om inslag av helhetstänkande finns med så beaktas inte ekologisk validitet eller 

reaktivitet i någon större utsträckning. Det som också saknas är SCA, självstabiliserande 

mekanismer och systemkarakteristika. Med andra ord bibehålls inte de systemteoretiska 

aspekterna i de olika stegen.  Man kan säga att för varje steg i interventionsprocessen minskar 

de systemteoretiska aspekterna. 

   Multifinalitet och ekvifinalitet verkar också vara svårt att få med i en interventionsprocess. 

Midgley (2000) är den som kommer närmast. I och med att Midgley (2000) låter 

intressenterna påverka både mål och metod att nå dit så präglas interventionen av 

multifinalitet och ekvifinalitet. Genom detta CDM så bygger åtgärder på  

systemkarakteristika, vilket leder till metalärande för intressenter och agenter. 

   Det som präglas minst av systemteori är utfallsmätning. Midgley (2000) vars intervention 

präglas av systemteori följer inte upp med utfallsmätning inom olika dimensioner och nivåer. 

Istället är det Cheney (1998) som kombinerar utfallsmätning med metod för att kunna värdera 

och styra processen emot mål. Duckworth m fl (2001) har å sin sida byggt upp ett system runt 

barnen och deras familjer. Men mätningen av utfall har endast gjorts på individnivå.  

   Det som inte beaktas i någon av artiklarna är nischtänkande. Även om Midgley (2000) 

reflekterar över omgivande system så uppmärksammar ingen av interventionerna 

systemkarakteristika i form av SCA, attraktorer, förändringstillfälle och balans eller 

avgränsning i och mellan system.     
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Avslutande reflektioner 
Vad är möjligt att tillämpa av systemteori? 
   Systemteorisk intervention verkar vara i sin linda. Artiklarna i undersökningen visar 

visserligen att systemteori används i allt större utsträckning, men att det fortfarande är svårt 

att tillämpa systemteori  i interventionsprocessens alla steg.  

   I en ideal systemteoretisk intervention bör man försöka bibehålla en blick över helheten. 

Interventionen bör utgå från nisch- eller systemkarakteristika. Och utgår man från 

systemkarakteristika bör man tänka i system i hela processen, vilket får konsekvenser för 

interventionsprocessen.  

   I en systemteoretisk intervention är det väsentligt att finna systemets SCA, balans, 

förändringstillfälle och attraktorer. Att finna systemets SCA är absolut nödvändigt i 

kartläggningen. Oavsett om det handlar om ungdomar på rymmen (Midgley, 2000) eller om 

det handlar om barn som uppvisar antisocialt beteende (Cheney, 2001; Gertens, 1998) så 

måste man finna systemets SCA, stabiliserande centrala attraktor, ty med tanke på reaktivitet 

och ekologisk validitet kan SCA vara olika. Att finna systemets stabiliserande centrala 

attraktor innebär att man söker vad som upprätthåller systemet i balans. Man måste också 

finna de attraktorer som får systemet att förändras, förändringstillfälle.  

 
Teoretiska implikationer 
   Den aspekt som måste beaktas i en systemteoretisk intervention är den kontinuerliga 

reflektionen över SCA, förändringstillfälle, balans, attraktorer samt avgränsningar i och 

mellan system. Människan är ett öppet system och vilka attraktorer som påverkar henne 

förändras över tid. Därför är det också nödvändigt att reflektera över vad som bör inkluderas 

och exkluderas, systemavgränsning, samt hur själva interventionen påverkar. En intervention 

innebär ju att avsiktligt åstadkomma en förändring mot önskat utfall. På så sätt måste själva 

interventionen i sig betraktas som en attraktor. Även om alla attraktorer i en 

interventionsprocess inte kan beaktas så är det nödvändigt för agenterna att reflektera över 

gränser och attraktorer, annars kan det resultera i oönskade utfall eller så kan utfallet inte 

förklaras. Detta tänkande leder till att gränsen mellan individ och grupp, eller andra gränser, 

inte bör fastlås innan kartläggning av systemet som helhet är avklarad.  

   Vidare bör man uppmärksamma att ett och samma fenomen kan ha olika betydelse beroende 

på perspektiv, värde, domän och nivå. Att tänka systemteoretiskt innebär att man kontinuerligt 

uppmärksammar de antaganden och distinktioner som görs under processen. Med Foucaults 
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ord: ” i varje ögonblick, steg för steg, måste man kontrollera det man tänker och säger med 

det man gör och det man är. ”. 

   Detta reflekterande innebär att man beaktar specificitet (Wachs, 2000). Olika attraktorer har 

olika värde beroende på vad som är utfall. Man kan säga att vissa attraktorer har värde till ett 

visst utfall. För agenterna i interventionsprocessen innebär detta att man måste ha god insikt i 

systemteori samt goda kunskaper om barn i behov av särskilt stöd, såväl på generell som 

specifik nivå. 

 

Praktiska implikationer 
   I interventionsprocessen bör målet formuleras inom olika domäner och på olika nivåer samt 

i kopplingarna däremellan. Men om vi ska tänka systemteoretiskt fullt ut bör målet formuleras 

på samma sätt som beskrivning av nuläge. Det innebär att man i målformulering bör fokusera 

stabiliserande central attraktor, balans, förändringstillfälle och systemkarakteristika. Man bör 

således beskriva önskad systemkarakteristika, det vill säga hur man vill att systemet i sin 

helhet ska se ut.  

   En stor svårighet att rent praktiskt arbeta med systemteoretisk intervention är hur man kan 

beakta multifinalitet och ekvifinalitet (Wachs, 2000). Samma väg kan leda till olika mål och 

samma mål kan nås på olika vägar. Båda beror av initialtillstånd.  Hur man ska nå målet är 

således inte självklart. Istället bör man söka de multifaktoriella åtgärder, attraktorer, som får 

systemet att nå förändringstillfälle och som sedan kan leda till önskade utfall.   

   Bateson (2002) beskriver system i balans med hjälp av bergsklättrare. Bergsklättraren 

befinner sig i balans innan han/hon börjar klättringen. Det går lätt att andas och kroppen är i 

harmoni med den nivå som man befinner sig på. Men efter att bestigningen nått en viss höjd 

får klättraren svårt att andas, svettas osv. Om nu klättraren stannar på denna höjd kommer 

klättraren att anpassa sig. Systemet är i balans återigen. Man kan säga att denna balans utgör 

det nya ”normaltillståndet”. För klättraren innebär detta att vare sig han/hon vill klättra uppåt 

eller nedåt kommer systemet att hamna i obalans, vilket innebär en påfrestning för 

organismen. 

   Ett system i balans betyder inte att systemet har högt värde eller att barnen mår bra inom 

det. Midgleys (2000) ungdomar som befinner sig utanför samhällets skyddsnät kan ha system 

i balans. Ungdomarna kan må bra eller dåligt i de system de befinner sig i, men 

interventionens avsikt att förändra medför en påfrestning. Men om åtgärder riktas emot 

systemet som helhet, nischen, bör det bli lättare för individen att förändras och att upprätthålla 

det nya systemet i balans.   
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   Om vi tillämpar systemteori fullt ut blir det svårt att använda sig av den modell för 

interventionsprocess som använts i den här undersökningen. En mer praktiskt inriktad modell 

för systemteori skulle kunna få följande struktur.   

Nuläge: 1. Hur ser systemet ut och var ska det avgränsas? 2. Vad utgör systemets 

stabilserande centrala attraktor? 3. Vilka är attraktorerna? Vilka av dessa attraktorer får 

systemet att förändras? 

Börläge: 1. Hur bör systemet se ut och var bör det avgränsas? 2. Vad bör utgöra systemets 

stabilserande centrala attraktor? 3. Vilka attraktorer bör finnas? Vilka attraktorer upprätthåller 

systemet i balans? 

Åtgärdsfas: 1. Vilka attraktorer har värde i förhållande till önskat utfall (specificitet)? Vilka 

åtgärder, attraktorer, befrämjar önskat/önskade utfall (ekvifinalitet, multifinalitet)? Hur 

påverkar interventionen som attraktor systemet?     

   I den här modellen fokuseras systemet som helhet genom att beakta stabiliserande central 

attraktor, balans, attraktorer och förändringstillfälle. Individkarakteristika betraktas här som 

en attraktor bland andra attraktorer. Med andra ord innebär det att man försöker styra 

attraktorer som kontinuerligt förändras i och mellan system.     

 

Studiens metod 
   Den här studien stod inför flera svårigheter. För det första är systemteori inte någon enhetlig 

teori. Systemteori används på många olika sätt inom olika forskningsområden. Som tidigare 

nämnts verkar systemteori vara i en fas där man försöker hantera multifaktoriella och 

multidimensionella aspekter från gennivå till makronivå.  

   Det medförde att hela studien präglades av en hermeneutisk process. I metod beskrevs detta 

som ett pendlande mellan korrespondensteori, koherensteori och pragmatisk teori (Ödman, 

1994) tills man nått fram till ett rimligt resultat. I studien skapades en ideal systemteoretisk 

intervention samtidigt som litteratursökning och inläsning av systemteori pågick. När dessa 

delar var för sig var koherenta samtidigt som delarna korresponderade bestämdes att ingen 

mer information skulle tillföras undersökningen. Först när en helhet, en systemteoretisk 

förståelsehorisont, avtäckts kunde själva analysen av relevanta artiklar påbörjas.  

   Detta är både metoden styrka och dess svaghet. Metoden styrka är att den förhoppningsvis 

medfört att hela undersökningen får en röd tråd och att den hänger ihop på ett bra sätt. 

Metodens svaghet är att undersökningen i en betydelse skapar ett eget universum. Detta 

universum består av den systemteoretiska förståelsehorisont som författaren skapat och som 

artiklarna sedan relaterats till. Studien riskerar att bli, så att säga, självrefererande. Men om 
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man betraktar studien som en attraktor i en större helhet, forskningsuniversum, kan den 

förhoppningsvis påverka på något sätt. 

 

Slutord 
   I interventioner för barn i behov av särskilt stöd tillämpas systemteori på ett övergripande 

plan. Man använder främst systemteori i kartläggningsskedet för att få en helhet. För varje 

steg i interventionsprocessen minskar de systemteoretiska aspekterna. Vad som också 

framkommit är att interventionerna inte grundas i systemkarakteristika med avseende på 

central stabiliserande attraktor, förändringstillfälle, balans och attraktorer. En slutsats är 

således att forskningen inte verkar ha kommit längre med att tillämpa systemteori i 

interventionsprocesser för barn i behov av särskilt stöd.  

   Den andra slutsatsen är att man på teoretisk nivå bör beakta den kontinuerliga reflektionen 

över SCA, förändringstillfälle, balans, attraktorer samt avgränsningar i och mellan system. 

Detta leder i sin tur till den tredje slutsatsen att man på en praktisk nivå i interventionen bör 

fråga sig vad som är systemets centrala stabiliserande attraktor och vad som är övriga 

attraktorer. Det blir således viktigt att uppmärksamma vad som upprätthåller processer och 

vad som får systemet att förändras. 

   Sammantaget implicerar den här undersökningen att systemteoretiska interventioner för 

barn i behov av särskilt stöd behöver utvecklas teoretiskt såväl som praktiskt. Framtida 

forskning bör på ett teoretiskt plan använda sig av systemteori och dess termer för att kunna 

följa alla faser i en interventionsprocess. På ett praktiskt plan bör man försöka genomföra 

systemteoretiska interventioner för olika barn i behov av särskilt stöd med syfte att försöka 

styra attraktorer för att på så sätt kunna avgöra systemteorins användbarhet.   

   Kanske kan den här studien, med fokus på nischkarakteristika,  vara en attraktor i 

forskningsprocessen mot bättre interventioner för barn i behov av särskilt stöd.  

 

 

 

  Tom Storfors 
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