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Inledning         

Under min akademiska karriär ser jag hur intresset för möten löper som en röd tråd. Det 

handlar om möten av en andlig karaktär, existentiella möten, kulturmöten och möten som är 

utmärkande för vår vardagsverklighet och vårt livsvärldssammanhang. I dessa möten är mitt 

fokus företrädesvis identitet och förändring. Ett sådant möte är mötet mellan socialarbetaren 

och klienten. Mötet kan handla förändring och utveckling som skapas på en både på 

individuellt och både en gruppnivå, som tillexempel nätverksmöten inom socialtjänsten. 

Buber visar på detta och menar att i mötet blir människan, gestaltas människan. Det innebär 

att mötet kan generera ett sammanhang där vi är närvarande för varandra och kan samverka. 

Möten i vardagslivet gestaltar bland annat villkoren för hur vi ingår i ett större socialt och 

kulturellt sammanhang. Under senare tid har möten generellt tolkats i en postmodern diskurs, 

där begrepp som ambivalens, reflektivitet, kalkylerande och risk är vanliga. Detta för att visa 

på hur tvivel och osäkerhet är utmärkande för både möten, vårt livsvärldssammanhang och 

grunden för vår identitets uppfattning 

 

I början av december 2009 gästas avdelningen för Socialt Arbete vid Högskolan i Gävle 

(HiG) av professor Anders Bergmark vid Institutionen för Socialt Arbete, Stockholms 

universitet och professor Bengt Börjeson vid Ersta Skandal högskola. Anders Bergmark 

inleder med att presentera en internationell översiktsstudie han genomfört om behandling och 

behandlingsmetoder. En slutsats Bergmark drar vid en genomgång av dessa studier är att vi 

har en dålig kunskap generellt när det gäller som ”håller”, vad som bär i olika former av 

behandlingar, samt att vår kunskap är dålig. Det saknas, säger han, en kritisk granskning inom 

detta område. Han hävdar bland annat att relationer är viktigare än tekniker, något som genast 

fångar mitt intresse. Börjeson kompletterar och anlägger en existentiell, humanistisk ansats. 

Han närmar sig denna problematik utifrån att det finns en vilja att göra något annat än att 

missbruka, något som också handlar om att förändra sin identitet. Inom ramen för socialt 

arbete översätter jag detta till ett möte mellan socialarbetare och en klient i denna rapport och 

studie. Ett sådant möte kan naturligtvis vara ojämlikt, men det kan också ha aspekter av en 

jämlik karaktär. En anledning till detta är att det handlar om att skapa en allians, en dialog och 

en vilja till att förändra. 

 

Jag frågar Börjeson om innebörden i viljan att förändra, egen motivation och behov av 

återupprättelse. Vad anser han är i bärande i mötet, är det mötet mellan två subjekt som är 

viktigare än tekniken? Det som kan hända i ett möte, säger Börjeson, skulle kunna liknas 

identifikation med ett idealsubjekt. I ett behandlingssammanhang är det möjligheten att 

förmedla ett realistiskt hopp om förändring, en förmedling av en övertygelse att ”du är någon 

och någon som är viktig för mig”. Det finns en möjligt att gå bortom upplevelsen av vanmakt, 

att skapa hopp om att jag är någon i någon annans ögon och jag kan förändra min situation.   
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Efter detta forskningsseminarium är flera av de närvarande entusiastiska och söker gruppera 

sig kring idéer som kan leda vidare till forskningsprojekt. Avdelningen för socialt arbete vid 

HiG har möjlighet att ge sin personal kompetenstid för att fördjupa sig i aspekter av socialt 

arbete och forskning inom områden relevant för Akademin Hälsa och Arbetsliv (AHA), inom 

vilken avdelningen ingår. Något som diskutteras vid denna tid är möjligheten för personal 

med bakgrund och erfarenheter av företrädesvis teoretisk karaktär inom akademin, skall 

kunna stärka sin komptetens med erfarenheter från ”fältet”. Jag beslutar mig för att utnyttja 

denna möjlighet till komptenshöjning och hör av mig till Region Gävleborg och Annika 

Almquist, föreståndare i Region Gävleborg, tidigare kommunens FOU och forskningsledare 

för IFO-området (individ- och familjeomsorgen). Syftet är att undersöka om hon kan förmedla 

en kontakt som kan leda vidare till att jag kan inleda en studie som handlar om mötet mellan 

klient och behandlare. Hon lyckas inte hitta någon sådan kontakt, det beror också på att detta 

är en känslig situation och hon föreslår en annan möjlig verksamhet inom socialtjänsten. Det 

har anställts nya fältassistenter inom socialtjänsten och jag skulle då följa med de nya 

fältassister som har anställts för att vara ut på fältet, intervjua dem, samt kanske före detta 

fältarbetare, eventuellt chefer och de politiker som står bakom den nya satsningen.   

 

Detta förslag sänds som en förfrågan till Margareta Kamén, då chef för socialtjänstens 

familjeenhet, som upplever det som ett spännande projekt. Vi träffas i juni 2010 och hon 

nämner tre olika möjligheter. Ett handlar om klientsyn, ett annat om prevention och 

gränsöverskridande styrning och det tredje förslaget är om nätverksmöten, vilket jag 

bestämmer mig för att följa och studera. Margareta Kamén berättar kort om nätverksmöten 

och säger att i början av 1990 talet hade mötena karaktären av en spiral liknande process, med 

olika faser. I början på 2000 talet utbildades nätverksledare inom socialtjänsten och när vi 

träffas har socialtjänsten i Gävle sju utbildade personer. Dessa utbildas på Nätverkskompaniet 

i Västerås och några socialsekreterare är vid denna tid är i utbildning. Nätverksledare är 

verksamma inom utredningar, behandling, bistånd och familj. Mötena bygger på, säger 

Margareta Kamén, en delaktighet och samverkan mellan klient och socialarbetare. 

Nätverkslaget tar emot förfrågningar från olika enheter inom socialtjänsten, planerar förmöte, 

bjuder in till nätverksmöte och har uppföljningsmöte. Vid denna tidpunkt, sommaren 2010, 

har nätverkslaget en samordnare som heter Anna Thollin, som också blir min kontaktperson. 

Vi träffas senare i juni månad och efter detta möte presenterar jag en kort skiss på hur jag vill 

följa förmöten, nätverksmöten och uppföljningsmöten. Tanken är att jag skall delta som 

observatör, vilket innebär att jag sitter utanför den ring av deltagare, som är inbjudan utan att 

aktivt delta. Jag skall också prata med och intervjua alla inblandade, det vill säga personer, 

familjer, nätverkssamordnare och övriga professionella 

 

Följande team är aktiva i nätverksmöten inom socialtjänsten i Gävle, resursteam, behandling, 

ungdom och familjestöd, biståndsenhet/försörjningsstöd, barn och familjestöd, samt 

mottagningsgruppen, nätverksenhet, resursteam, och behandling. Det är också 

socialsekreterare inom dessa enheter som tar initiativ till ett nätverksmöte. Det sker genom en 
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förfrågan och om när det går vidare sker ett förmöte, mellan socialsekreterare och de personer 

som socialsekreteraren/socialsekreterana önskar mer information och kunskap kring. Fokus i 

nätverksmötet är att barnets och familjens röst skall komma fram vid dessa möten och att 

berörda socialarbetare kan inhämta av ny och bredare kunskap i sina utredningar. Detta sker, 

säger man, genom att låta många röster komma till tals, mindre kontextbeskrivning, mer 

mellanmänsklighet och evidensbaserat är ledande i en process där allas röster är lika värda, 

vilket är ledstjärnan.  

 

Man söker skapa en balans mellan ”drabbade och icke drabbade”. Nätverksarbetet och de två 

ledarna, ofta en manlig och kvinnlig ledarna för nätverksmöte har idag ett ökat professionellt 

fokus på sin verksamhet och min egen slutsats är att förmöten och nätverksmöten är en metod 

och modell att inte bara få ytterligare kunskap utan även sprida ansvaret till fler än 

myndighetspersonerna, såsom familj, vänner och liknande. Kombinationen av 

samordnarfunktioner, nätverksledare, utbildningsbolaget Nätverksbolaget i Västerås, samt de 

noggrant planerade förmöten öppnar upp och underlättar för alla deltagande, inklusive mig 

själv som observatör. Alla inblandade, professionella och klienter har varit öppna när det 

gäller att förmedla sina upplevelser och erfarenheter från de olika mötena, i intervjuer och i 

samtal.  

I september 2010 har hela nätverkslaget ett möte som hålls på HiG, där jag närvarar på 

förmiddagen. Här berättar jag om hur jag vill arbeta, med observationer och intervjuer, om 

mina tidigare erfarenheter från detta vis att arbeta. De olika nätverksledarna presenterar sig 

och alla ger en bild av hur de upplever att arbeta med nätverksmöten.  Nätverksmöten sker 

med professionella (socialarbetare) från olika enheter inom socialtjänsten. Nätverksledare 

arbetar tillsammans med andra professionella, till exempel från skolan, BUP, Grinden och 

liknande.   

 

Fenomen område   

Många röster, mindre kontextbeskrivning, öppna möten, mellanmänsklighet och 

evidensbaserad praktik (vilket jag inte utvecklar) är nyckelbegrepp i en process där man 

strävar efter att allas röster skall vara lika värda. Det är vad de utbildade nätverksledarna 

önskar och efterlyser i nätverksmöten, men även önskar sprida vidare inom socialtjänst och de 

aktörer som är involverade på olika vis inom socialtjänsten och dess klinter. Man vill skapa en 

balans mellan drabbade och icke drabbade. Nätverksarbete och nätverksledarna söker ett ökat 

professionellt fokus och jämlikt klientförhållande inom den egna verksamheten. För att göra 

detta i en strukturerad form använder man sig av nätverksmöten. Kombinationen av 

samordnarfunktioner, nätverksledare, utbildningsbolaget Nätverksbolaget i Västerås, syftar 

till att leda fram till denna struktur. I syfte att förverkliga detta har man noggrant planerade 

förmöten, nätverksmöte och uppföljningar, för att motivera och aktivera de olika deltagarna. 

Dessa deltagare med olika roller, status och positioner som samlas i nätverksmöten. Fokus är 
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att barnets och familjens röst skall komma fram vid dessa möten och att berörda 

socialarbetare kan använda sig av ny eller ytterligare kunskap i sina utredningar 

 

Mötet på HiG i september inleddes med att förklara processen som bestod av 

planering/förmöte, möte och eftermöte. Man ställer frågan ”Vad får vi veta?” och besvarar 

frågan med att vi vet mer om barnets röst, familjen röst. Man fortsätter och frågar sig, ”vad är 

nytt och hur blir det?”. Nätverkslaget hävdar utbildningen är avgörande och i detta fall den 

nätverskutbildning de erhållit. Man har ambitionen att följa upp socialtjänstens barn och söka 

skapa en lyckad skolgång, skolan kostar och representanter från skolan är med på 

nätverksmöten. På mötet är man noga med att visa på att det är en process, det är inte olika så 

kallade socialtjänstfaktorer som är avgörande, det gå heller inte att mäta, det är snarare så att 

multipla röster, mindre kontextbeskrivning, mellan/medmänsklighet och evidensbaserat 

arbete/praktik är centralt. Mindre kontextbeskrivning som jag tolkar det är ett ökat fokus på 

klienten och på problemet. Meningen är att mötet inte skall kunna flyta iväg i olika riktningar 

 

En hörnsten i denna process, är att nätverksmötet är mer än ett möte mellan enbart 

socialsekreterara och klient. Man är medveten om maktaspekten, hos läkare, pappa och 

assistent för att nämna några, detta är något som jag kommer att utveckla nedan (bland annat 

Börjeson 2008, Tilly 2000, se nedan). Ett sätta att söka skapa en mer jämlikt, demokratisakt 

möte är, säger man, genom en demokrati där alla röster är lika värda. Vi är praktiker säger 

man och vi vet att dessa möten fungerar. Ett kännetecken på det är att maktbalansen luckras 

upp. Sättet det sker på är att man bjuder in personer utanför problemet i nätverket och på så 

vis skapas en ökad balans mellan drabbade och icke-drabbade 

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att studera: vad är ett nätverksmöte och vad eftersträvar man? 

Mitt förhållningssätt till innebörden av ett nätverksmöte, är att studera en process, som börjar 

med att en socialsekreterare eller två på en enhet kallar till möte. Detta inleds med förmöte, 

som kan, men inte behöver leda till eller följas av ett eller fler nätverksmöten.  

Nätverksmöte är inte intervention eller insats, snarare ett möte för att samla mer information 

kring de hjälpbehövande. Nätverksmötet avslutas med överenskommelse hur man kan gå 

vidare. Detta är nätverksmöte såsom jag studerar och upplever det empiriskt under min studie. 

Den tänkte läsaren är i första hand människor som arbetar inom detta område, eller som 

kommer att göra det och att dessa skall få en inblick i hur en utomstående, med en bakgrund i 

annan samhällsvetenskaplig disciplin ser på och uppfattar denna arbetsform 
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Metod 

För att kunna göra detta sitter jag med i möten och observerar, samt för anteckningar. Jag 

observerar en process som leder till att skapa allianser, försök att skapa lösningar, nya 

alternativ och uppmuntra till mångfald av röster som kan skapa motivation, generera 

samverkan och samverkanformer mellan de närvarande. Detta sker både på ett meso plan, där 

jag lyssnar till och studerar gruppens interaktion, nätverksledarnas arbete och samarbete, samt 

på ett micro plan där jag ser hur olika aktörer i hela gruppen för diskussionen och dialogen 

vidare och på vilket vis. Jag har medvetet gjort ett val att inte studera diskutera eller jämföra 

med andra former av arbetssätt och metoder, som familjerådslag, olika former av terapier, 

samtalsmetodiker och liknande. Det finns olika anledningar till detta. En viktig anledning för 

mig som forskare är den unika möjligheten att sitta med på förmöten och nätverksmöten i just 

Gävle. Vi denna tid sker det förändringar i organisation vilket bland annat leder till att en 

halvtidstjänst som samordnare för nätverkslaget tillsätts, fler i personalen nätverks utbildas, 

samtidigt som det sker en ökad efterfrågan från olika avdelningar och socialarbetare på 

nätverksmöten. Inledningen på min studie sker under denna pågående förändringsprocess. Jag 

har gjort individuella intervjuer med socialarbetare, familjemedlemmar, barn, samt en 

fokusgrupp med delatagare från nätverkslaget. I slutet av maj 2011 deltog Anna Thollin och 

jag på Region Gävleborgs årliga möte på Bollnäs folkhögskolan, ”Forskare möter Praktiker” 

där vi båda presenterar arbetet och en del av resultatet. 

 

Jag får en inbjudan att näravara i nätverksmöten, som en observatör, där jag sitter utanför 

nätverksringen och antecknar noggrant. Under pausen i mitten av mötet har jag möjlighet att 

prata med både deltagare som familjer och professionella som lärare, BUP och 

nätverksledarna. Jag får en möjlighet att nära följa inblandade och deras 

upplevelser/erfarenheter av nätverksmöten i Gävle. Detta låter sig inte göras enbart genom att 

enbart observera nätverksmöten, dessa är en viktig del i en process. Det börjar med att 

socialsekreterare på en avdelning inom socialtjänsten kallar till ett nätverksmöte, för att 

komma vidare i ett ärende. Detta börjar med ett förmöte, i vilka jag deltagit, men alla 

förmöten leder inte vidare till ett nätverksmöte. Under mötet deltar jag som observatör och 

intervenerar inte, mer än presenterar mig själv och frågar om jag kan ta kontakt för en 

personlig intervju. Nätverksledarna träffar varandra cirka en gång per månad, möten till vilka 

jag blivit inbjuden, att delta i den senare delen. I maj 2011 anordnade nätverkslaget 

”Samforskning kring Nätverksmöten”, där jag närvarade. Det var ett möte där olika 

professionella deltog, som tillexempel skola och andra aktörer kring klienter i socialtjänsten. 

  

Jag följer förmöten, nätverksmöten, samt uppföljningsmöten och intervjuar de inblandade 

som är villiga, det vill säga familjer, social sekreterare, nätverkssamordnare och övriga 

professionella kring utsatta personer och familjer. Jag deltar i förmöten, cirka tio 

nätverksmöten med olika nätverksledare och i fyra möten för nätverkslagsmedarbetare som 

sker en gång per månad.  I nätverksmötet sitter deltagarna i en ring, nätverksledarna står upp 

och rör sig utanför ringen under mötets gång. Själv sitter jag i en hörna utanför ringen, 
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presenterar mig, utlovar sekretess och anonymitet, samt antecknar flitigt. Efter ett par möten 

för jag smeknamnet ”skuggan”, på grund av min observerande roll, som godkändes av alla 

deltagare. Jag pratar med både nätverksdeltagare och närverksledare under pausen och får på 

så vis fortlöpande information under varje möte. Det händer att jag frågar och kommenterar, 

ber om förtydliganden och argument under pausen om jag blir inbjuden. Efter en del möten 

avslutats samlas nätverksledarna och socialarbetare som kallat till ett möte och jag, som då får 

möjlighet att delta och reflektera över hur mötet varit. Det har varit lättast att intervjua mödrar 

och kvinnor som stått paret eller barnet nära. Under ett nätverksmöte, verkar det vara lite 

svårare för pappan eller tonåringen, när han är föremål för att mötet sker. Jag gör intervjuer 

med bandspelare, telefonintervjuer, samt gruppintervjuer och jag har också informella samtal 

med Anna Thollin, oftast i syfte om vad som händer under ett nätverksmöte, men även när det 

gäller formella och juridiska aspekter, detta även med en del av de övriga nätverksledarna. 

Min position och närvaro, sett från klienternas, anhörigas perspektiv är sannolikt inte helt 

självklar. Tidigare studier och erfarenheter, bland annat en studie tillsammans med studenter 

vid en flyktingsluss visar att flyktingarna ser oss som representanter från staten, snarare än 

objektiva forskare. Jag vet att man kalla in professionella och anhöriga för att diskutera detta 

på socialförvaltningen. Det är emellertid en arena med aktörer där klienterna till viss del lyser 

med sin frånvaro om vi skall se det ur ett evidensbaserat perspektiv. Däremot finns en hög 

grad av överensstämmelse i att nätverksmötena när dessa sker, genererar en förändring i 

klientens dåvarande situation. Det gäller även i majoriteten av de möten jag deltar i. Jag är 

inte okritisk trots min övertygelse att denna form av möten har en stark bärkraft i en process 

som har möjlighet att generera förändringar. Om jag återvänder till Buber finns det en skillnad 

och det är dialogen som ömsesidig, att ”i mötet blir människan”. Det är i nätverksformen det 

existerar en kraft som bär mötet vidare 

Det finns ytterligare en viktig aspekt, jag nämnde tidigare. Jag presenterar mig som lärare på 

socionomprogrammet, sätter mig ned i stolen, studerar, observerar och antecknar. Om jag satt 

i ringen, vilka tankar skulle jag haft om den person som satt utanför och bakom mig ringen, 

ett slags mitt emellan, inte socialsekreterare, inte deltagare. Det leder tankarna till att min 

status hos mötesdeltagarnas medvetande, även om jag fått tillåtelse att komma dit. Det brukar 

kallas forskareffekt, speciellt i de intervjuer jag gör efter mötet, mötet i sig påverkas sannolikt 

inte. Det finns ytterligare en aspekt och det är att de kan berätta mer för mig som lovar 

anonymitet, även om det inte alltid sker. Det kan även ses från andra sidan, det vill säga de 

säger något som inte är helt sant, på grund av samma anledning, det vill säga de är anonyma 

och jag blir ett objekt att berätta deras historia på det ena eller andra viset. Det betyder att 

berättelsen inte är synonym med det verkliga historien, den är eller kan vara villkorad utifrån 

det sammanhang man befinner sig i. 

Ännu en aspekt har med genus att göra. Genusspecifikt är till exempel att kvinnor öppnar sig 

mer för dialog än män, eller att män inte vågar eller förmår, det är en tanke jag har från hela 

studien. Det är oftast schablonartat och har en medial karaktär. Vi tar okritiskt till oss 

uppfattning uppfattningar om genus som ofta svarar väl mot de generella och mediala 

karaktärer som finns kring män och kvinnor. Det hade varit annorlunda om jag, som i tidigare 

studier, använt deltagande observation eller fältarbete. Då ger jag allt jag kan för att nå en 
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maximal möjlighet till tolkning och förståelse, både deltar och observerar. Det betyder också 

att deltagarna lär känna mig och kan om de vill i högre grad vara mer öppna i intervjuer som 

sker efter dagliga möten.  

Mötets väsen 

Jag vill börja från grunden och ge en bild mötets grundförutsättningar och väljer då Buber. 

Möte såsom Buber tolkar det, är det inte synonymt med nätverksmöten. Det finns emellertid 

anser jag en del likheter som är viktiga om vi skall tala om ett möte där det finns en önskan, 

och längtan till förändring. Det kan synas ovanligt att utgå från Buber för en socionom, 

bakgrund är mystiker, filosof och det leder ju inte tankarna i första hand till nätverksmöten 

inom socialtjänsten, för att vara mer korrekt, talar han mer om en inneboende längtan och 

kvalité som kan generara ett möte, därför devisen ”i mötet blir människan”. Detta till trots har 

jag beslutat mig för att inte avfärda Buber i detta sammanhang och hoppas läsare kan förstå 

anledningen. Buber har även inspirerat flera kända samhällsvetare. Jag är väl medveten om att 

möte såsom han tolkar det, skiljer sig från de nätverksmöten jag observerat. Det finns begrepp 

som typiska för Bubers definition på möte och nätverksmöte, som att sträcka ut sin hand, att 

lyssna, dialog och medmänsklighet. Buber menar heller inte att alla möten har den här 

karaktären, det finns mindre bra möten, även destruktiva möten och Buber analyserar även de 

senare.   

Syftet med denna rapport är inte att skriva om nätverksmöten generellt eller komparativt. Det 

finns redan arbeten kring detta, även om jag önskar att det inom skandinaviska arenan vore 

mer belysts inom det sociala arbetet. Mitt fokus, som jag anför ovan i syftet är att förstå vad 

nätverksmöte är såsom det genomförs inom socialt arbete, i detta fall socialtjänsten i Gävle, 

främst genom egna observationer, upplevelser och tolkningar. Ett möte mellan olika 

familjekonstellationer nätverksledare, olika professionell, socialsekreterare som kallat till 

mötet. En utifrån betraktelse ger inte direkt upplevelsen av ett jämlikt och demokratiskt möte. 

Klinten är i underläge och viljan att närvara kan variera i olika grad. Emellertid kan man säga 

att en intention med närverksmöten är att öka graden av skapandet av jämlikhet och vilja till 

demokrati, vilken kan sammanfattas i att allas röster skall anses lika värda.  

Bubers uppfattning om mötet fokuserar dialog, lyssnande och medmänsklighet, något jag 

bevittnar i nätverksmöten jag deltar i. Givetvis måste vi beakta att den ena parten är 

hjälpsökande, den andra representerar en institution. Det utgör emellertid inget hinder, anser 

jag, när det gäller att visa på essentiella villkor för ett mötes förlopp mellan socialarbetare och 

klienter, som leder till dialog och förändring, dock måste tilläggas att detta gäller inte alla 

möten, vare sig de Buber skriver om eller som sker inom ramen för ett nätverksmöte. Det är 

möjligt att kritisera detta, en relation mellan klient och socialarbetare, ett möte mellan en 

utsatt, eventuellt mindre motiverad och en socialarbetarer för inte tankarna till jämställdhet 

eller samupplevelse. Buber anger och identifierar olika aspekter och tema som kan vara 

fruktsamt för ett medmänskligt möte. Dessa kan också tjäna som en utgångspunkt för de 

ambitioner man anger för ett närverksmöte, nämligen jämlikhet och demokrati, där alla röster 

är lika mycket värda. Bubers mest omtalade bok är Jag och Du (Ich und Du) som kom ut på 

tyska 1923. Huvudtesen i boken är att dialagen mellan Jag och Du är vår verklighet och 
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relation. Buber menar att ”det finns inte något Jag för sig, utan endast Jaget i grund-ordet Jag-

Du, Jag-Det. När människan säger Jag, menar hon ett av detta (1962: 11)”. Dialog som 

princip och relation är andlig till sin ursprungskaraktär hävdar Buber. 

Mötet såsom det beskrivs ovan som kan föra oss från det förgångna, från våra gamla invanda 

föreställningar till ett nu. Buber uppfattar minnet som en tillbaka-hållande kraft om vi ser på 

vår möjlighet att vara i nuet. I Minnet blir Du ett föremål och jag medvetenheten. Han vill 

därför göra en distinktion mellan – cogito ergo sum jag tänker alltså är jag (minnet) och 

ersätta det med cognosco ergo sum, vi lär känna varandra alltså är vi.  Buber utvecklar 

grunden för vad vi kan kalla ett dialogiskt möte, en dialog där människor tilltalar varandra. 

Därför kan Bubers devis sägas vara ”Människan skapas i mötet”, när han/hon träder ur sig 

själv, sitt Jag.  För att Jag-Du skall kunna existera krävs ’en sammanfogning av Jag och Det’ 

tror jag Buber menar, först då förändras den vanliga uppfattningen av jaget.  Buber tar barnet 

som ett exempel där han ser en naturlig förbundenhet, ett flytande in i varat (Buber 1962). 

Detta lever kvar hos oss men inte som en längtan tillbaka, snarare en längtan efter en 

förbundenhet. Buber menar att denna andliga längtan efter vårt egentliga väsen är något 

inneboende som förverkligas i mötet mellan de tre aktörerna Det, Jag, Du. Mötet kommer till 

stånd, hävdar Buber inte genom en relationssträvan i sig, snarare ’den öppnande hand i vilken 

motparten söker sig in (ibid:39)’. När den upplevs startar det förverkligandet. Detta är 

sentensen i satsen, ’i mötet blir människan’. Men när det gäller Mötet som Buber talar: tar vi 

risken, vågar vi ta den? 

Varje möte formar sig efter sig själv. Vi kan alltså alltid vara föremål för andras argument, 

mål och minne. Det betyder alltså att ett möte inte alltid genererar ett fortsatt möte, det kan 

komma, det kan försvinna, vi kan försöka hålla fast vid det och alla möten måste inte leda till 

vad jag har i tankarna med detta föredrag, ett möte kan naturligtvis vara ett hot eller bli ett 

mot Jag eller mot D.  

Finner vi då de krafter som trots detta kan verka mot förändring? Buber pratar om världen 

som en världsordning, som en verklighet som kan försvinna; 

Men den kommer åter. Den finns utanför dig, den rör vid din grund, och 

säger du ”själ av min själ” har du inte sagt för mycket, men vakta dig 

för att vilja förflytta den i din själ då förintar du den. Den är din 

närvaro: endast när du har den, har du närvaro; och kan göra den till 

föremål för dig, kan du lära känna den och begagna den, ja du måste 

göra det om och om igen och har nu inte längre någon närvaro. Mellan 

dig och den råder givandets ömsesidighet; du säger du till den och ger 

dig åt den och ger sig åt dig. Du kan inte göra den begriplig för andra. 

Du är ensam med den: men den lär dig möta andra och hålla stånd inför 

mötet med dem och den för dig genom ljuvheten i sin ankomst och 

genom vemodet i sitt avsked fram emot det Du i vilket relationernas 

linjer, de parallella möts, den hjälper dig inte med ditt livsuppehälle, 

hjälper dig bara att ana evigheten (Buber 1997: 45, 46). 

Jag tror att Buber vill säga oss att vara vaksamma, varje möte kan exproprieras och då 

förvandlas närvaron till ett objekt och vi förlorar både Du och Det, även om så sker finns 
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potentialen att ana evigheten kvar, det vill säga din potential försvinner inte. Det betyder att 

mötet inte är självklart, det är inte givet, jag kommer inte att ge mig in på de aspekter som 

hotar mötet, kort nämner de instrument som finns för att öka din potential, din längtan, 

villighet och dina möjligheter. Varje möte har sina egna förutsättningar och vi kan vara 

föremål för andras argument, mål och minne. Det betyder att ett möte inte alltid genererar en 

fortsätning, det kan komma, det kan försvinna och vi kan försöka hålla fast vid det i vårt Jag.   

 

En grundförutsättning för att förstå det Jag som Buber skriver ovan, är att han som filosof 

använder sig av ett större sammanhang än kärleken mellan två personer, vilken bygger på 

dialog och jämställdhet. För att närma sig villkoren för en annan typ av möte, till exempel 

nätverksmötet, kan vi ta en utgångspunkt i Bubers, ”det äkta samtalet (2000: 63 ff.). Samtalet 

bygger på en dialog och Buber menar att i det äkta samtalet vänder vi oss till den andres 

personliga existens. Buber använder begreppet ”avse (2000: 65)” i syfte att göra den andra 

personen så närvarande som möjligt. Det innebär, säger Buber att man måste bidra själv för 

att det skall bli ett äkta samtal. Sällström som skrivit inledningen till Buber (2000), kallar det 

mellanmänskliga för en särdimension (2000) i tillvaron.  

 

Vad Sällström menar med detta är att Buber söker efter en äkthet i det mellanmänskliga, en 

skillnad mellan det ytliga och en autencitet som inte kan reproduceras (Sällström 2000: 11). 

Personen kan inte enbart följa en upptrampad väg utan måste vara beredd på att göra nya 

reflektioner och omvärderingar av gamla. Det är snarare så att det bygger på en dialog, 

sprungen ur min egen livserfarenhet. Sällström använder ett citat från Bubers självbiografi för 

att åskådliggöra detta, 

 

Jag förkunnar ingen lära, jag bara visar något. Jag pekar på en verklighet, eller 

någonting i verkligheten, som inte alls, eller i varje fall alldeles för lite, har 

uppmärksammats. Jag tar den som lyssnar på mig vid handen och leder honom fram 

till fönstret. Jag slår upp fönstret och visar ut. Jag har ingen lära att komma med, men 

jag för ett samtal (ibid: 13) 

 

Denna ansats av Buber, samt andra forskare som presenteras nedan, kan användas för att på 

ett djupare plan förstå Gävle nätverkslags ambition och strävan när det gäller att föra 

situationen, starta en process för en klient/er framåt till ett värdigare liv att skapa en process 

som leder till frihet.  

 

Nu följer en teoretisk bakgrund till nätverk, därefter hur dessa möten startat och utvecklats 

sedan den första utvecklingen kring 1950, 1960 talet, för att avsluta detta avsnitt med exempel 

på tillämpning av nätverksarbete på svensk och nordisk botten. 

 

 

Tidigare forskning 

Jag ger nedan en generell översikt av studier med fokus på nätverksstudier, emellertid inte 

enbart på studier utmärkande för socialt arbete. Nätverksarbete i Skandinavien domineras när, 

det gäller studier, av metoder inom psykiatrin. Det finns flera vis att lösa exklusion och 
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problem utmärkande för socialt arbete. Innehållet i socialt arbete och utmärkande för 

socialtjänsten är att det finns i studier även inom andra discipliner och vilka man kan utnyttja 

för att komma vidare. I grunden är det fråga att inte bara lösa ett problem, utan att få en 

person, en familj att kunna klara sig själva och framförallt att återigen bli en accepterad i den 

grupp de tillhör, det samhälle de tillhör och att vi andra öppnar oss för dem och visar detta, ett 

förenade eller återförenade. Detta är i grunden utmärkande för våra livsvillkor och 

livsvärldssammanhang. 

 

I litteratur som behandlar olika aspekter av nätverksarbete, Forsberg och Wallmark (2002), 

Klefbeck och Ogden (2003), Seikkula och Arnkil (2005) och Forsberg och Hultkrantz-

Jeppson (2009), för att nämna några betonar man vikten av socialantropologiska arbeten och 

influenser. I socialantropologi anses Malinowski myntat devisen, ”the natives point of view 

(1961: 25)”, när man söker förstå en annan persons livsvärld. Han menar att forskarens 

uppgift är att förstå och tolka människan i sin miljö, att söka förstå dennes tro, beteende, som 

berör hennes innersta.    

 

Trots skillnader i tid och fokus finns vi en gemensam nämnare i tidigare forskning från olika 

discipliner: de studerar social ordning, socialisation och hur man handskas med exklusion. 

Många av de samhällena var mindre till omfång och i hög grad beroende på en social ordning, 

bland i form av nätverk, olika allianser, äktenskapsregler och så vidare. Om den sociala 

ordningen rubbas på en mikronivå har det en direkt påverkan på makronivån, därför hade flera 

av dessa samhällen regler för hur man handskas med exklusioner. Lévi-Strauss använder 

uttrycket ”bricolage”, tusenkonstnär för att visa på hur extremt beroende och innovativa man 

är av att finna lösningar på när ordningen rubbas, när nätverket hotas (1976). Anledningen till 

detta är att en grupp ingår i ett nätverk. Om någon skulle försvinna, till exempel en person 

med vilken man har blodsband, skyldigheter och ansvar, visar begreppet ”bricolage”, på att 

man väljer en annan person för att hålla ihop närverket. Om man inte kan finna någon med 

vilken man har blodsband, då söker man en annan. Poängen är att utan en grupp med 

fungerande nätverk, är risken stor att gruppen får problem med att överleva. Strukturen och 

nätverket bär gruppen kan man säga lite fritt, därför denna lösning. Det är viktigt att tänka på 

när vi pratar om närverksarbete strävar man att få individen som behöver stöd att ingå i 

nätverksgruppen. 

  

Det finns åter andra socialantropologiska studier där man ser hur den sociala ordningen 

förändras, bland annat på grund av krig, urbanisering och kolonialism skapar nya former av 

nätverk, till exempel nya etniska grupperingar och nya professionella grupperingar. Vad jag 

vill lyfta fram genom den korta överblick är betydelse av hur man agerar när den sociala 

ordningen kommer i obalans. De fenomen som studeras handlar om socialisering, 

återupprättelse, delaktighet och återinträde i gemenskapen. Det handlar om att under 

organiserade former, med den omgivande gruppen låta en person, familj eller ett socialt 

problem knutit till medlemmar i gruppen, accentueras och kontextualiseras på ett metaplan, 

likt Bateson menar hur man löser en ”double-bind” situation (1972).  
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Ytterligare en antropolog, Kapferer har extensivt studerat, ritualer, healing på Sri Lanka och 

hur detta är en utvecklad förståelse av hur kollektivet använder sig av traditionella metoder 

för att på en exkluderad person, eller person med problem (1983, 1987). Syftet är, anser 

Kapferer, att personen åter skall komma in i, tillbaks till samhället igen. Healingen har en för 

personen återupprättande funktion, vilken möjliggör en aktiv social ordning för den enskilde 

och som återskapar social ordning i gruppen, organisationen. Här menar jag att det finns 

betydligt mer att hämta från socialantropologi, då själva kärnan i de fenomen som studeras 

handlar om socialisering, återupprättelse och delaktighet i gemskapen och nätverket. Vi lever 

i en värld och vår egen livsvärld är på fler och olika vis påverkad av globala processer. Det 

innebär naturligtvis att återupprättandet av social ordning förändras i sin karaktär, att 

exklusion kan se annorlunda ut, men inom ramen för den mesonivå som ett nätverksmöte 

utgör ar det inte svårt att se paralleller och likheter i tid och rum 

 

En healer har symbolisk funktion, ett medium kring vilken gruppen samlas, deltar, måste 

delta, därför den som är föremål för healing är en av gruppens medlemmar. I gruppsamhällen 

är alla beroendeav varandra, ”alla för en, en för alla”, för att sedan kunna återinför personen in 

en den sociala gemenskapen. En likhet med nätverksmöte och olika existerande 

healingprocesser är att de senare leds av en healer och att gruppmedlemmarnas närvaro är 

viktig. En skillnad är att ett healingmöte pågår längre, är mer fyllt med symboler. Kapferer 

visar bilder vilka demonstrerar olika faser i processen. Den sista bilden är ett stort hus som 

representerar samhället, det samhälle gruppen lever i. När healingen är över kommer 

gruppmedlemmen ut ur detta hus och välkomnas av de andra gruppmedlemmarna, detta sista 

moment i processen är viktig, huset som representerar samhället och när personer återvänder 

till gruppen välkomnar de honom, healingen är över och han är åter en av gruppen en 

medmänniska (1983). I andra grupper kan symbolerna städas bort, huset förstöras eftersom 

det fyllt sin funktion och så att säga varit en sista fas i processen där den sjuke efter att ha 

lämnat återvänder som frisk (1997). Det är lätt att byta ut gruppen mot nätverken, klienterna 

är beroende av nätverket och under en viss del som klient ingår professionella i detta närverk, 

så ser det ut i vårt samhälle 

 

Kapferer hävdar att trolldom kan botas med en praxis och jag menar detta är 

tillvägagångssättet har likheter med hur man med bästa vilja och kunskap så att säga kan 

översätta praxis, med hur vi skulle kunna åtgärda exkludering och utanförskap i vårt samhälle, 

genom att inte enbart se på de yttre ringarna hos Bronfenbrenners system, nätverket som 

tillsammans med familj och professionella, har liknelser med gruppens närvaro vid healing, 

det är både klienten och nätverket son helas. Kapferer anser praxis avslöjar insikter och hur 

människor utgör sociala och politiska realiteter. Han vill även avslöja fördomar och 

postmodern svaghet när det gäller det vår uppfattning av trolldom och healing (och dess 

”motsvarighet i den så kallade västvärlden). Kapferer ser trolldom som en pragmatisk, 

medveten praxis, ett sätt att göra det möjligt för människor att rekonstruera och återupprepa 

sitt förhållande till världen. Denna praxis kan inte reduceras till medicinering, terapi, juridiska 

bedömningar, snarare är det ett sätt att utveckla nya tillvägagångssätt för ritual och det 

estetiska i allmänhet (1997). Det är ytterligare en anledning till att jag fokuserar på mötets 

väsen 
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Vi lever i en värld och vår egen livsvärld är på fler och olika vis påverkad av globala 

processer. Det innebär naturligtvis att återupprättandet av social ordning förändras i sin 

karaktär, att exkursion kan se annorlunda ut, men inom ramen för den mesonivå som ett 

nätverksmöte utgör går det att se paralleller och likheter, mellan ovan nämnda studier och ett 

nätverksmöte inom socialtjänsten, framförallt ambition att återföra personen in i samhället 

och den sociala gemenskapen 

 

I litteratur som behandlar olika aspekter av nätverksarbete, Forsberg och Wallmark (2002), 

Klefbeck och Ogden (2003), Seikkula och Arnkil (2005) och Forsberg och Hultkrantz-

Jeppson (2009) och andra riktas vår uppmärksamhet mot socialantropologen John Barnes som 

bedrev fältarbete i ett norskt fiskarsamhälle under tidigt 1950 tal. Det sägs att han var den 

förste att använda nätverks begrepp för att beskriva och förstå relationer i lokalsamhället.   

Forsberg och Wallmark (2002) citerar Barnes definition (sägs ha kommit vid åsynen av ett 

fiskenät), som är väl vald definition som passar på nätverk, 

 

En uppsättning punkter av vilka några är förenade med linjer. Punkterna på bilden är 

människor eller ibland grupper och linjerna betecknar vilka människor som 

samhandlar med varandra (ibid: 46). 

 

Forsberg och Hultkrantz-Jeppson (2009) menar att Barnes inte liknade nätverket vid en 

organisation, utan att jämlikheten mellan de interagerade människornas var central. Förutom 

ovan angivna definition inbegrips familj, grannar med flera.  

 

Ovan angivna författare, bland flera, anger nätverksterapins början till mitten av 1960 – talet. 

Tidpunkten är intressant eftersom efterkrigstiden medfört flera förändringa i den sociala 

ordningen, på människans relationer och interaktioner med varandra och deras livsvillkor. Det 

betyder att sättet att handskas med exklusion, att inte kunna möta behov på social ordning 

som anses behövas för ett väl fungerande samhälle, stigande ekonomisk standard till trots. 

Våra nätverks ser annorlunda ut, de fungerar utifrån förändrade villkor och att just 

nätverksterapi i form av familjeterapi sker vid denna tidpunkt är inte förvånande.  

 

När inte andra källor anges är det ovan angivna författare som refereras till. De menar att utan 

”utan antropologernas möten med stamsamhället läkande ritualer hade knappast 

relationsinriktade västerländska behandlingsformer som familjeterapi och nätverksterapi 

uppstått 2009: 123)”. Ytterligare en produkt som uppstod i detta möte var den personliga 

nätverkskartan (ibid). Det är Ross Speck och Carolyn Attneave som anses vara grundare av 

den moderna nätverksterapin. Båda var terapeuter och Attneave är uppväxt hos Navajo-

indianerna, med erfarenheter från denna typ av möten, ritualer och form, vi idag kan se 

utvecklade bland annat i Gävle. Vid denna tid (1960 talet) existerar en uppfattning om att 

patient och psykolog skulle skiljas från övriga nära relationer (Forsberg och Wallmark (2002), 

så när de två träffas, ser vi i backspegeln vad som skett. 
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Det innebär också att vi får följa utvecklingen av detta möte, genom Asien, USA, Europa och 

till Sverige, hur den togs emot, utvecklades, olika projekt, metoder och så vidare. Den når 

psykiatrin i Sverige innan den hittar sin väg till socialt arbete. Då mitt syfte inte är att följa, 

diskutera och analysera denna resa, kan läsaren använda sig av bland annat de referenser jag 

anger, vilka är intressanta och upplysande. Det är experimenterande verksamhet som barnbyn 

SKÅ, utvecklingsarbeten inom psykiatrin och i flera fall en förändrad syn på klienten. Jag 

begränsar mig alltså till det nätverkslag som finns i Gävle och det möten jag deltagit i där. En 

del arbeten jag använder mig av är utpräglade nätverksböcker på svenska, men med 

erfarenheter från Skandinavien, de jag återger ovan behandlar historia, olika möten, teori och 

själva nätverksarbetets genomförande. Jag har förutom observation, deltagande i möten, 

intervjuer med både medarbetare och klienter. 

 

Systemteori och nätverksarbete 

Moreno, Lewin och Rogers är några centrala namn i utveckling av grupper, team och 

begreppet ” T Groups”. Både före och efter andra världskriget utarbetas terapier som kommer 

att användas i olika” används för det team, teambyggare eller den gruppformation som deltar. 

Begreppet ” T Groups” står för träningsgrupp, där man experimenterar och söker utveckla sig 

och lärdomar för in i flera nya terapeutiska riktningar. Bion är ytterligare ett centralt namn i 

utvecklingen av grupprocesser 

 

I socialt arbete kan man säga att nätverksarbete är ett samlingsbegrepp för olika metoder och 

stödinsatser, inom ramen för systemteori skriver Payne (2002). En orsak till detta går att spåra 

tillbaka till avinstitutionaliseringen inom psykiatrin (Payne 2005). Han menar att inom 

utvecklingen av systemteori är ”analysen av nätverksarbetet i sociala stödsystemen (ibid: 

210)” viktigt. Det sker genom att det är klientens nätverk som fokuseras och det hjälper 

socialarbetaren att söka skapa en ökad grad av ömsesidighet. Det blir möjligt att använda 

systemteorin inom fler områden, med fler och olika aktörer. En delvis utvecklad och 

förändrad systemteori och ekologiska teorier inom denna uppvisar flera fördelar. Han tar som 

exempel socialarbetarens ökade möjligheter till lyhördhet och till den ökade graden av att 

beakta olika alternativ.  

 

Teorin innehåller inga direkta möjligheter till hur man kan påverka, har en generell, 

översiktlig uppfattning till hur delar i samhället är relaterade och integrerade med varandra 

(ibid: 215). Vi kan med andra ord säga att trots de fördelar och möjligheter systemteorin 

rymmer för att fungera enligt devisen, ”systemteori är socialt arbete i praktiken” finns en 

tröghet, en slags modelltrogenhet, samt ett avancerat begreppssystem och ett avstånd till 

direkta tillämpbarhet, sannolikt på grund av teorins komplexitet. Det betyder inte att Payne 

eller andra han refererar till avfärdar teorin, han nämner både ”community development”, 

social mobilisering och ”empowerment” som exempel för utveckling och områden där 

socialarbetaren kan var en av fler aktörer som bedriver samhällsarbete.  

 

 

Inom ramen för nätverksarbete och teori är det är kopplingen mellan det praktiska fältet och 

teori centralt. Därför finns det också olika aktörer, som politiker som söker behärska detta fält 



16 
 

 
 

och/eller strävar efter inflytande på grund av viktiga komplexa kopplingar (Payne 2005: 54). 

Det betyder att det finns flera aktörer med olika status, position och makt som omger klienten 

och har möjlighet att påverka och styra dennes livsvärld. Detta gäller även socialarbetaren, 

dock på olika villkor. Att tillämpa teorier på det sociala arbetets praktik, är alltså inte enbart 

en relation mellan socialarbetare och klient. Vi finner vertikala relationer, men även 

horisontella relationer på de olika nivåerna. Det innebär att det är svårare att överblicka 

kunskapsområdet och dess utveckling. Det öppnar naturligtvis upp för möjlighet till 

alternativa tolkningar när det gäller beslut och möjligheter för, anledningar till att påverka och 

förbättra klientens situation. För att göra bilden än mer komplex, visar Payne hur de olika 

aktörerna agerar på olika arenor (ibid: 58). Denna komplexitet visas generellt i figuren som 

illusterar Bronfenbrenner’s systemteori i cirkelform, nedan är ett exempel 

                                           

Figuren 
1
 och modellens kärnbegrepp kommer att förklaras närmare nedan, jag använder nu 

för att visa vad jag skriver ovan, om nivåer, arenor och aktörer. Komplexiteten i modellen 

som är en styrka när det gäller att se relationer och interaktioner på olika nivåer, gör det 

samtidigt svårt reflektera, att vara kritisk till, att göra urval och tillämpningar. Detta kan gälla 

identifiera problem, tillämpning och söka anta en lösningsfokuserad ansats.  

 

Det finns figurer av denna modell som är mer komplicerade, det finns också avancerade 

nätverkskartor, som till viss del påminner om de olika nivåerna i Bronfenbrenners systemteori 

(Klefbeck, Ogden 2003: 148-155). Anledningen till olikheter i figurer/cirklarna finns 

företrädesvis i det sammanhang den/de används i. I Gävle använder man sig av 

nätverkskartor, företrädesvis för att fokusera meso och micronivå, utifrån en enkel cirkel 

indelad i fem delar. Det skall också sägas med eftertryck att det inte går att jämföra de olika 

cirklarna, det vill säga den systemteoretiska och nätverkscirkeln, även kallad nätverkskarta. 

Jag anser dock att den systemteoretiska eller ekologiska modellen såsom vi känner den från 

Brofenbrenner har likheter speciellt när det gäller klientens förhållande till sin livsvärld på 

micro och meso nivåer. Det existerar en devis, ”systemteori är socialt arbete i praktiken”, 

vilket också betyder att de socialarbetare jag lärt känna omfattas av denna devis, så till vida att 

                                                           
1
 (Figur från: (http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm-2012-10.21) 

http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm-2012-10.21
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Bronfenbrenners systemteori högst sannolikt präglar socionomer i olika områden av sin 

verksamhet. Närverks möte är naturligtvis inte att slumpartat, utan planerat och strukturerat, 

företrädesvis utifrån de tre innersta cirklarna 

 

Forsberg och Wallmark säger att systemteori är en teori om samspel, ”ett synsätt som betonar 

helheter (2002: 27).  Det betyder bland annat att interaktioner (möten) är viktigt för att kunna 

generera en utveckling och förändring och att vi alla upplever och har erfarenheter från fler 

miljöer/arenor. Det finns fyra elementära begrepp, som var för sig och i interaktion 

representerar dessa miljöer och arenor, samt att dessa utgör nivåer i vår livsvärld och 

samhället 

 

Den första nivån och arenan är mikrosystemet. Här finner vi aktörer som familj, vänner, 

skolklass och släktgrupp. Klefbeck och Ogden menar att denna nivå är signifikativ för barnet 

och barnets nära som föräldrar. De menar att här är barnets utveckling i centrum (2003: 

64,65). Forsberg och Wallmark (2002) antar samma förståelse och poängterar de första 

levnadsåren, men säger samtidigt att Bronfenbrenner säger ”att det viktigaste systemet är det 

där vi är just nu (ibid: 44)”. 

 

Den andra nivån och arenan är mesosystemet. Här sker en interaktion mellan två mindre 

system och arenor då det här är var vi bland annat kan lokalisera och relation mellan barn, 

hem och skola. Denna interaktion kan leda till en positiv utveckling för barnet. Forsberg och 

Wallmark (2002) riktar vår uppmärksamhet på hur viktig denna fas och arena är för barnets 

utveckling och refererar till Bronfenbrenners forskning och kliniska studier. Mycket som 

händer på meso nivån sker utan att alla nära berörda inte är närvarande. Klefbeck och Ogden 

(2003) hävdar att problem till exempel i skolan kan bero på att micro och meso systemet inte 

blandas med varandra, inte positivt integrerade i en process.  Forsberg och Wallmark (2002) 

menar att möjligheterna till en dialog och vad jag ovan beskrivit som ett möte, ligger på 

mesonivån 

 

Den tredje nivån och arenan är exosystemet. Här finner vi sammanhang och miljöer som 

individen inte är direkt involverade i men påverkas av. Ett exempel som ges är hur händelser 

på föräldrars arbetsplats, eller arbetslöshet, sparkrav inom socialtjänsten påverkar Forsberg 

och Wallmark (2002), Klefbeck och Ogden (2003).  

 

Den fjärde nivån och arenan är macrosystemet, där vi finner social kulturella värderingar och 

förväntningar. Klefbeck och Ogden (2003: 66) menar att denna nivå befinner sig så högt upp i 

systemet att den egentligen inte inbegriper själva behandlingsarbetet, snarare det politisk 

analys. Forsberg och Wallmark (2002) har en liknande tolkning och tar upp de olika 

värderingarna av religiös, kulturell och social natur, samt lagstiftning. Massmedia är 

ytterligare ett exempel på en arena i makrosystemet.  
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Bronfenbrenner har utvecklat en femte nivå och arena, Chronosystemet,”events occurring in 

the context of passing time. These events may have impact on a particular birth cohort”
2
. 

Exempel på detta är sociohistoriska villkor och förändringar, livsloppövergångar som en 

makas/makes död, eller naturkatastrofer som påverkar individer och grupper  

 

Systemteorin handlar i grunden handlar om barnets utveckling. Forsberg och Wallmark 

(2002) skriver att Bronfenbrenner, ”på ett åskådligt vis lyckats beskriva de sociala nätverkens 

samspel och ekologi. Efter att länge ha arbetat som individinriktad psykolog hade 

Bronfenbrenner börjat tvivla på värdet av de tester han utförde på enskilda barn (ibid: 42, 

43)”. Ovan påpekas de nära likheter mellan företrädesvis systemteorins mesonivå och 

nätverksarbete. Jag kommer inte att använda Bronfenbrenners systemteori. You, micro 

närmast och mezonivåerna är de som svarar mest mot arbetet med nätverksmetod 

 

Interaktion mellan människor och de olika villkor som speglar relationer mellan olika nivåer i 

samhällssystemet analyseras naturligtvis inte enbart inom ramen för systemteori. Inom 

samhällsvetenskap finner vi symbolisk interaktion, socialpsykologi, fenomenologi och andra 

inriktning inom olika discipliner. Systemteorin är trots det den som företrädesvis associeras 

med det sociala arbetets praktik. Brofenbrenner är inte ensam inom området, Ludwig von 

Bertalanffy utvecklar redan 1950 den generella systemteorin (Forsberg och Wallmark 2002). 

Hans teori är i grunden inte inriktad på barnets utveckling, snarare säger Forsberg och 

Wallmark att det rör sig om hur olika delar i ett system, ”såväl fysikaliska som levande (ibid: 

27)”. Bateson (1972) har en modell för systemteori, vilken jag utvecklar till en analys i senare 

delen av rapporten. Den främsta anledningen är att han med emfas betona kommunikation och 

hur man går tillväga när kommunikationen inte fungerar, vilket på ett tydligt vis skiljer honom 

från Bronfenbrenner.  

Nätverksspiralen 

Trots att närverkslag och nätverksarbete inte är en ny idé hör vi detta idag, sannolikt i en ny 

skepnad om vi jämför med den tidigare eran och hur man går tillväga inom psykiatrin. Jag 

intervjuar en pensionerad medarbetare med förflutet från psykiatrin som så att säga tog med 

sig nätverksmetoden och nätverkstänkande till socialtjänsten i Gävle i början av 1990 talet.  

Inom socialtjänsten idag pratar man mindre om och är mindre modelltrogen till spiralen än för 

cirka tio år sedan Nätverksspiralen (Forsberg, Wallmark (2002: 138-167, Forkby 2006: 20-

22), består av i sex faser, en process i nätverksmötet. Jag tänker referera till dessa, men inte 

utgå från dem när jag redogör för hur ett nätverksmöte i Gävle gestaltar sig. Emellertid är det 

en vanlig modell inom nätverksarbete och kännedom om denna process ger läsaren en 

förståelse för hur en process kan se ut 

Nätverksspiralen är en process där man vill återskapa band som brustit och kanske skapa nya. 

Spiralen har vissa likheter med den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen, 

                                                           
2
 (http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm-2012-10.21 

http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm-2012-10.21
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som används för att tolka insamlade data. Den främsta likheten är att man kan gå runt cirkel 

eller spiralen flera gånger så ger andra eller tredje varvet ytterligare information. En annan 

likhet är att det finns en uppsättning givna, signifikanta begrepp i spiralen, var för sig med 

centralt innehåll, som underlättar för nätverksledaren att kunna pröva bärbarheten in sin 

uppfattning, tolkning, gångbara alternativa lösningar eller förslag till fortsättning. Ett sådant 

begrepp i hermeneutik är förståelse, ett begrepp i nätverksspiralen är genombrottsfasen (se 

figur nedan 
3
). Det är med andra ord samma punkt eller fas man kommer tillbaka till, man går 

framåt och vid mötet av en fas, till exempel genombrottsfasen en andra gång har man ny 

kunskap, kanske också nya motsättningar och man går då tillväga som inom hermeneutik, 

man går en vända till, för att söka mer förståelse, höra fler röster, kanske ändra något i 

samspelet mellan nätverksledarna. 

Presentation av nätverksmöte kommer att ske utifrån egna observationer, samtal och 

intervjuer. Formen har likheter med de faser som utmärker nätverksspiralen och de flesta av 

dess signifikanta begrepp, men jag disponerar inte presentationen utifrån nätverksspiralens 

olika faser. Jag använder mig företrädesvis av Forsberg, Wallmark 2002 och Forkby 2006 i 

mina referenser till nätversspiral. Flera av nätverksledarna är utbildade med nätverksspiralen 

som en form och struktur. Vid de senaste mötena jag haft med dem menar de att de utvecklat 

en modell som skiljer sig lite i begrepp och struktur, att de är med öppna inför vad som sker 

under mötet  

 

 

 

En anledning till att det är en spiral, det gäller både jämförelsen med hermeneutik och spiralen 

ovan, är varje fas ger något nytt och man skulle du inom nätverksspiralen kunna säga att fas 5 

vid första vända inte är identisk vid fas fem andra vändan och så vidare. 

Retribalisering anger innebär det att man samlar och återförenar stammen. Forsberg och 

Wallmark visar på olika former av retribaliseringsfasen (2002:147, 148). Man kan ju märka 

ord här, då alla möten inte består av personer som känner varandra, aldrig träffats, något som 

                                                           
3
 Från Forsberg, Wallmark 2002: 139 
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Forkby (2006) beskriver. Han berättar att då han var på sitt första nätverksmöte, stod en grupp 

och väntande och det verkade som om ingen kände någon. Betraktelsen är talande, jag känner 

igen den själv, även om jag genom blickar och gester förstår att personerna, kanske inte alla 

känner varandra, vet om vilka de andra är. Det gäller att återförena en gemenskap som brustit 

eller kanske inte ens funnits.  Forkby (ibid) pratar hellre i termer av att etablera allianser och 

det är, utifrån mina erfarenheter av möten, en viktig del av hela mötet. Det finns en form av 

identitetsaspekt i detta. Vi börjar se på varandra, tänka om varandra, på huvudpersonerna och 

så vidare och inte minst, vi sitter i ring, alla oberoende av status och position, oberoende av 

positiva eller negativa känslor vi möjligtvis härbärgerar. Alla vet mer eller mindre varför de är 

där, och kanske kan vara till hjälp för de som har problem. 

 

Fas två i spiralen är polariseringsfasen kan definieras som att vi hör olika röster kring samma 

huvudpersoner, samma problemuppsättning. Definitionsmässigt handlar det om att deltagarna 

ventilerar olika uppfattningar och/eller konfronterar varandra. Det handlar också om en början 

till en lösning så tillvida att om jag som aktör hävdar en uppfattning, en upplevelse då deltar 

jag och jag är säkert beredd i ett senare skede att vara aktiv i någon form av lösning om så 

behövs. Fasen är alltså inte bara en fas typisk för skilda uppfattningar, det handlar också om 

ett närmande, eller ett isär glidande. I båda fallen är nätversledarnas roll viktig. När vi söker 

förstå nätverksspiralen, är det både som en process och modell. Låt oss se på spiralen och så 

långt vi kommit, sker en genombrottsfas, eliogt Forsberg och Wallmark (2002) där 

deltagarna är på väg ut ur som modlöshet, redo för lösningar, redo att ta ansvar.  Som vi 

kommer att se litar nätverksledarna på formen, de sätter barnets bästa i centrum och de har 

erfarenheter. Vi måste också ställa oss frågan om det är ett genombrott som är centralt, kanske 

behövs fler röster, fler berättelser, samtidigt varar ett möte tre timmar, det kan bli ytterligare 

ett, men så sker inte alltid. 

 

Den fjärde fasen kallas depressionsfasen, det klingar negativt och nätverksledare jag pratat 

med i Gävle, vill hellre kalla det för den emotionella fasen. Forsberg och Wallmark (2002), 

säger att begreppet har sin bakgrund inom psykiatrin och den kan vara en anledning till att det 

inte ges en ny konnation. Vad Forsberg och Wallmark (2002) menar mer generellt är att i 

denna fas har deltagarna kommit så långt att de upplever sig själva som en del av nätverket, 

att deras upplevelser har en klangbotten även i de andra deltagarnas upplevelser (ibid). Denna 

innebörd svarar bättre till de möten jag själv deltagit i som observatör. Det svarar även bättre 

till vad nätverksledare i Gävle kallar den emotionella fasen. Forsberg och Wallmark nämner 

också att det kan ske en ”konstruktiv rollförviring (ibid: 164)” i denna fas. 

 

I den senare delen av spiralen sker en genombrottsfas. Här skriver också Forsberg och 

Wallmark att den kan var aktuellt med en paus. De möten jag deltagit i som observatör har 

inte lagt in pausen i en bestämd plats mellan faserna, vilket jag kommer att redogöra för 

nedan. Eftersom denna fas följer efter depressionsfasen kan vi tänka oss att genombrottet kan 

ha olika innebörder. Forsberg och Wallmark nämner att kan se problemen på ett nytt vis, att 

genombrottet är av känslomässig karaktär, där en kollektiv empati kan växa fram (ibid: 166). 
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Just denna senare aspekt har jag bevittnat på flera mötet, dock nödvändigtvis inte i slutet på 

mötet, såsom det gestaltas i spiralen 

 

Den sista fasen i spiralen är utmattning/hänförelsefasen. Här kan vi få uppleva hur deltagare 

gråter, famnar om varandra, några har jag sett att de byter telefonnummer. Det är ofta en 

ljusare stämning, en hoppfull stämning. Det är inte alltid jag sett personerna i centrum 

uttrycka detta, det vill säga klienterna och personerna som är anledning till att det sker ett 

nätverksmöte. Anledningen till detta kan vara olika, men de är ju så att säga i en process hos 

socialtjänsten. Ett ärende avslutas inte för klienterna i denna sista fas, men då jag pratat med 

klienterna speciellt (även anhöriga), kan de efteråt uppleva att det skett en förändring. En 

viktig aspekt och iakttagelse är att det en dialog har kommit till stånd, som förändrats och 

fördjupats under mötets gång. 

Förmöte och mobilisering 

Vid studier och beskrivningar av möten finns olika definitioner att välja emellan. 

Nätverksspiralen och process är de definitioner som ligger närmast. Forsberg och Wallmark 

(2002) ser förmötet som en fas i det inledande mobiliseringsarbetet. I Gävle sker det så att 

socialsekreterare på någon av enheterna sänder ut en förfrågan till nätverkslaget och man 

diskuterar möjligheten till att gå vidare i en process som leder till ett nätverksmöte 

tillsammans med socialsekreteraren på enheten behöver ytterligare information och kunskap. 

Ett exempel jag har kännedom är ett vårdnadsärende där de båda föräldrarna inte kunde, eller 

hade dålig kontakt med varandra, samt en tunn kommunikation när det mötte 

socialsekreterarna vid socialtjänstens familjerätt. De beslöt i samråd med nätverksledarna att 

kalla till ett förmöte, vilket ledde vidare till ett nätverksmöte jag deltog i som observatör. 

Samtliga deltagare var nöjda med. Kunskapen som kom fram under mötet kom att ligga som 

ett utökat underlag när ärendet senare avgjordes i tingsrätten. 

 

Forsmark och Wallmark (ibid: 81), liksom nätverksledarana inom Gävles socialtjänst säger att 

det är klienten som är uppdragsgivare, vilket betyder att man kan inte tvinga fram ett möte. 

När man väl kommit så här långt i en mobiliseringsprocess får klienten och nära anhöriga ett 

samtal med en nätverksledare. Klienten, med hjälp av anhörig och nätverksledare ritar en 

nätverkskarta (se figur nedan) som utgör underlag för de personer som skall bjudas in.  

Socialsekreterarna skriver, med klientens godkännande en skriftlig inbjudan till de man 

önskar delta i nätverksmötet (se bilaga 1) 

 

Ett nätverksmöte inleds med ett förmöte och så här säger en deltagare i en fokusgruppintervju 

 

Förmötet är en dialog och det är en kraft i detta, det finns ett innehåll. Det är jättevikt 

att det första mötet sker, för det skapar ett forum för att kunna ta ansvar. Det är en 

process, och nätverksmötet är en process, som börjar med ett förmöte till vilket man 

kallar. Innan möte många är i kris, man vill ha en förändring, en stark motivation till 

att göra något annorlunda. Det vi gör under förmötet är att ge förslag till något som är 
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annorlunda för många, ”kan det här vara någonting”, vi söker skapa trygghet ”vi fixar 

det här”, ”det här kan bli bra” 

 

Det är här man bestämmer tonen, det är därför viktigt man är vaksam, detta är inte för 

vår egen skull. Man måste göra en bedömning och se att här är det möjligt att vara 

öppen. Det är det som är professionalism, det är ju möjligt att det blir fel frågor så att 

säga att det blir fel forum för att diskuttera – då blir det blir inget bra möte 

 

Det kan också hända att man inte samlar allihop, men man stämmer av före eller 

under förmötet huruvida det blir en fortsättning – mer etik och ansvar – inte åka med i 

farten. Vårdnadsrätt och syftet viktig, om syftet är ”var skall Kalle bo? Det kan vara 

jättesvårt att ha ett nätverksmöte om, men om vi istället frågar: vad kan vi hjälpa 

Kalle med som nu mår dåligt, finns det något kring hans mående, det ju finnas något 

som förenar och både farmor och mormor kan enas. 

 

Detta är ju också någonting vi pratar om på förmötet, är det möjligt att prata om detta. 

Det är ju då vi kan se om det skulle kunna fungera, uppmuntra till dialog, formulera 

syftet därefter, och det är viktigt hur ett syfte blir formulerat; dialog det är en kraft i 

detta, det finns ett innehåll 

 

Ett nätverksmöte är frivilligt och börjar med att en eller två socialsekreterare vid en enhet 

efterfrågar ett möte för sin klient och hans närmaste hos nätverkssamordnaren, som sedan 

vänder sig till nätverkslaget. Mötet föregås av att den som mötet handlar om får rita en 

nätverkskarta. Detta kallas ett förmöte är ett viktigt steg i den fortsätta processen. Det finns 

flera vis att göra detta på och jag visar den modell man använder under jag följer 

nätverkslaget, som är cirkelformad och indelad i fem fält, som ovan.  Det är viktigt menar jag 

att myndighetspetsoner fokuseras, inte minst för att de har makt större än klientens, större än 

övriga nätverksdeltagara. Det kan han betydelse för de olika aktörerna, inte bara barnet, när 

det gäller att bli hörd, bli sedd och lyssnad till, kanske den främsta anledningen handlar om 

makt och status. Hydén (2008) skriver om den utmaningen ”multi-viocedness”, innebär när 

flera professionellas röster finns med kring klienten. Detsamma kan gälla för ett nätverksmöte 

om man ser det ur klientens perspektiv.   

Anna som är en av nätverksledarna på socialtjänsten i Gävle håller också i förmöten, så här 

kan det se ut. Hon berättar om vad ett närverksmöte är och varför de använder sig av dem. 

Hon ger en kort introduktion och inleder med att säga att under mötet släpps sekretessen för 

att alla skall kunna prata fritt under mötet. Anna berättar vidare att om att det kan vara svårt 

och då kan man gå undan, ut i köket eller någon plats utanför mötesrummet 

Tony, en drogterapeut deltar också i mötet, den andre nätverksledaren kan inte närvara. Tony 

diskuterar om sitt uppdrag, missbruk, återfall kompisar, syftet med mötet, hjälp att hantera 

drogfrihet, att det blir bra för N.  

Anna frågar ”vilket stöd behövs?” Psykiatri och drogfrihet, säger Tony från 

missbruksenheten. Båda informerar om mötestrukturen, pratar om medicinering och att man 

kan ha olika uppfattningar och sonderar terrängen. Inget prattvång, vilket innebär att N inte 
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tvingas att säga något.  Det är en empatisk presentation, där båda tar hänsyn till klientens 

ålder och utsatthet. Mamman deltar också i mötet 

Det finns folk med från socialtjänsten som bjuds in tillsammans med N’s anhörigveck och 

vård ytterligare källa till personer som kan bjudas in, delta. Anna frågar ”har du pratat med 

dina kamrater?”. Kamrater kan vara ett bra ett bra stöd att ha med sig. N nämner sin mor och 

sin syster. Det är N som bestämmer, inte kompisarna om det är någon han inte vill ha med, 

mamman har frågat vänner som kan komma. Anna menar att även om de inte står N nära kan 

det utgöra ett stöd, de kan komma med bra förslag. Därefter sker en diskussion om detta, 

pejlar vilka som kan vara med, det är uppenbart det finns familjemönster i familjen. Anna 

påpekar att det kan betyda att det inte alltid nära kan ge ”något nytt”, vi tar ansvar för att 

bjuda in. En fråga från Anna till N: tror du det kan bli bra att xx är med, och Anna förklarar 

varför, det inte är helt självklart, jag sänder, säger Anna fax eller telefonerar till olika. 

Uppfattar du att mamma och pappa grälar, är det något jag måste tänka på, jag undrar om 

pappan kommer att delta, känns det bra för dig. Jag upplever det som Anna lägga ribban där 

den skall vara, det skall inte var jobbigt. Anna, N och mamman diskuterar pappan och Anna 

drar slutsatser från diskussionen. Det gäller att lägga energi på rätt saker, för att kunna komma 

vidare, till exempel lärare kommer. Anna pratar även om djur, intressen 

Drogterapeuten anser att de inte leta syndabockar utan fokusera på hur vi skall gå vidare. Alla 

är här för N’s bästa. Drogterapeuten informerar om att N väljer var han vill sitta, om han vill 

gå ut etc. och pratar vidare om vilka som skall komma, stämningen lättas upp och det skrattas, 

prats också om ålder och sekretess.  Drogterapeuten vill även jobba med egenskaper hos 

föräldrarna. Drogterapeuten och en kollega vill ha ett N-möte, utredningsmöte hos ungdom, 

alkohol och drogterapeut, det skall sakligt, konkret och rymma processer, ny kunskap. Alla 

veta.  Nätverksmöte innebär förändring vi i är ett lag och skall bli tryggare. 

Min slutsats är emellertid att nätverksledarena är medvetna om detta, de leder och har 

ögonkontakt med varandra. Från klientens sida kan det vara mer problematiskt varför 

mötesledarnas medvetenhet, måste paras med empati, öppenhet, etik och att även söka lyssna 

till det som inte sägs.   
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Jag tar med denna figur (från (Klefbeck, Ogden 2003:147), då jag tycker det är viktig att det 

bjuds in andra professionella, myndigheter och det kan ha konsekvenser för i vilken mån man 

hör röstar, speciellt klienternas egna berättelser. Det är troligt att man håller inne med, eller 

väljer att inte berätta sin egen historia rakt ut, någon som kommer att diskuteras nedan, då 

myndighetspersoner är närvarande, eller snarare, när man är definierad som en klient-

människa och sannolikt upplever det själv. Det skulle kunna påverka vad man väljer och utan 

från vilka kriterier 

Vid ett annat förmöte som leds av Bosse och Anna T, som utredningsgruppen kring ungdomar 

kallat och dess socialsekreterare till, är fokusen ung flickas alkoholproblem. Bosse ställer 

från, ”vad är ett nätverksmöte?” Flickans mor som närvarar tror det är om praktiska detaljer. 

Bosse förklarar att man pratar om vad ni vill använda nätverksmötet till och vilka som skall 

vara med. Anna T fyller på, vi samlar en grupp personer kring en ung människa som behöver 

hjälp och hon ställer frågan ”vad är det som är viktigt att prata om här och nu”, därefter 

beskriver Bosse processen, hur nätverksmötet gestaltar sig och att man söker hitta nya 

ingångar för att få mer information för att kunna hjälpa. Här kommer mamman med frågor, 

präglade av oro, då föräldrarna inte sams och det blir en diskussion mellan Bosse, Anna T och 

mamman hur man kan gå vidare och man kommer upp med en del förslag som kan vara till 

hjälp för dottern. Det blir en del ytterligare diskussioner och mamman säger hon upplever sig 

ensam i denna situation som rör dottern. Sedan börjar man rita en karta och en ton av tillit 

spirar. Mamman säger hon har en kurator och Anna T säger det är ett bra stöd för mamman 

om hon kan komma. Bosse återkommer till vilka frågeställningar som är viktiga för dotter. 

Anna T för diskussionen till ett avslut när cirkeln är klar och vilka man skall inbjudna 

Hos socialtjänsten kallas de för professionella och det är allt från myndighetspersoner inom 

den egna organisationen, skola, BUP och Grinden som stöder barn med föräldrar som har 

missbruk, eller andra problem.  Detta är viktigt om alla röster skall höras, om demokrati skall 

råda under mötet. Detta kommer jag att diskustera mer nedan, när det gäller at skapa 

jämlikhet, upplevelse av att bli lyssnad till. De citerar bland annat Bateson som säger att 

”problemet definierar systemet (ibid: 165)”. Detta är implicit en kritik mot systemteorin. 

Klefbeck, Ogden (2003) vill visa oss på att klienten har sina egna subsystem och relationer, 

alltså inte enbart klienten i centrum. 

Nätverkslaget har sina regelbundna möten och där har man också möjlighet att diskutera 

förhållningssätt och problem, man kan bestämma huruvida ett problem skall gå vidare till ett 

nätverksmöte eller inte. Det är viktigt att veta att nätverksledare så att säga inte är 

heltidstjänst, man har sin enhet där man arbetar mer stationärt. Vid ett av de första 

nätverkslagsmötena jag deltog i, bara ena timmen, pratade man om ett problem man ville 

komma vidare och hade då hela laget att bolla med. Vid mötet enas man om att börja med 

syfte för ett eventuellt möte, med frågor och konkret sådana, sedan eventuell inbjudan till 

familj, inbjudan till nätverk. Detta är också en familj där man har svårt att prata med varandra 

och, förstår jag senare, även socialsekreterarna har svårt att få igång en dialog tillsamman och 

mellan dem själva. Här följer de punkter jag antecknade under mötet  
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De olika deltagarna i nätversledarmötet kommer med idéer, förslag och söker se olika 

alternativ. Man undrar, ”vad vill familjen prata om” och hur skiljer sig detta från tidigare 

samt? Tidigt kommer förslaget upp om ett informationsmöte och förhållningssätt från de 

berörda socialsekreterarna (som också är nätverksledare) till föräldrarna. Deltagaran i mötet 

ser flera möjligheter. De säger, ”föräldrar vill berätta, kan bli glada” och man menar också att 

deras flicka skall vara med på mötet. Det är viktigt att möta både föräldrarnas och barnets 

behov. Det senare är en fråga som nätverksledarna frågar sig själva och mig, ”skall barnet 

delta i nätverksmötet”. I första hand ser man till barnets bästa och flera av deltagarna tar upp 

egna erfarenheter hur möten gestalta sig om barnet är med. Det gäller naturligtvis att 

förbereda detta. Det finns ett lekrum och ett kök, så barnet kan gå ifrån mötet, något som man 

berättar. Jag har den uppfattningen, inte bara från denna diskussion, utan även möten jag varit 

på, att det inte varit något problem under mötet och att barnet kan röra sig fritt i mötet bland 

de personer där hon/han känner tillit 

För den vidare utredningen, efter nätverksmötet blir handläggarens roll viktig. Alla skall 

kunna förstå, både barn, föräldrar och professionella. När en inbjudan går ut till ett möte 

händer det saker. De som blir kallade tar sannolikt kontakt med varandra innan mötet börjar, 

så i den tidiga mobiliseringen skulle man kunna säga att ett första steg i nätverksprocessen 

redan startat. Barnet står i centrum och det är viktigt för flickan att kunna komma hemifrån. 

Vad vi har framför oss är en vårdnadsrelation i krasch, det är tydligt. Det är viktigt att 

föräldrar och anhöriga kommer, att vi inte snävar in. Handläggaren inleder med att det pågår 

en utredning. Vi sänder ut ett mail till alla, även de professionella, det skall vara ett möte så 

öppet som möjligt. Två av nätverksledarena föreslår att ett arrangera ett möte och inleda med 

ett förmöte. Det är två föräldrar som skiljer sig, pappans sida stark och barnet kommer i 

”kläm”. Det är viktigt att få föräldrarna att prata, annars kan det blir det vårdnadsutredning. 

Det är viktigt att se barnets situation på ett annat vis, kliva in i något nytt, ”vi som har ett 

barnbarn”, ”vi som är föräldrar”. Något med positiva erfarenheter, skola, förskola, grinden, 

familjerätten bjuds in. Vi skapar en talande position, en yttre cirkel, lyssnande position och en 

inre cirkel. Flickan är 7 år, ta med en bild på henne. Ett exempel på en inbjudan (se bilaga 1). 

En socialsekreterare jag intervjuat menar att förmötet är början på nätverksmötet  

hur påverkar nätverksmöten möten den övriga verksamheten, sker det någon 

befruktning undrar jag? 

det hjälper hela vår renhet att bli nätverkstänkande, det blir ett sätt att jobba bredare 

med nätverksarbete att man inte gör en sak och sedan gör man något annat - det är ett 

synsätt, hur man gör i utredningar och hur man gör i behandling, nätverk skall vara 

delaktigt över tid i de beslut och de processer som sker i familjer det skall inte bara 

vara socialtjänsten som jobbar och sliter i en familj utan att de som familjen har 

kontakt med vet vad som händer. Det är en kritik mot socialtjänsten, vi har svårt att 

göra barn och släktingar delaktiga jag upplever att vi håller på att få ett förändrat 

synsätt där är det viktigt med nätverksmöten och uppföljningar hela den 

tankeprocessen, som nätverkslaget bidragit till  
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Vi skall arbeta med att göra familj delaktig och med privat nätverk, tydligt politiskt 

mål, och det har vi inte tidigare haft på det här viset alla enskilda grupper har enskilda 

handlingsplaner, där mer och mer nu har kopplat deras utvecklingsarbete att handla 

om nätverksmöte 

Hon har en delvis annorlunda ingång, ser mötet inte bara som ett forum, möjligheten till 

dialog, skapa trygghet, utan en möjlighet att skapa ett större och bredare engagemang, med 

bland annat familjen. En viktig aspekt är den uttryckta kritiken mot rådande arbetssätt. Det 

märks i dessa två olika intervjuer att förutom barnet, barnets nätverk och de professionella 

inte bara lärare och liknande, utan flera av socialarbetarna själva vill förankra inte bara 

metoden för det tror på den och ser positiva resultat av den. Det är även kritik mot den egna 

professionen, de ser detta inte bara som en metod, vilken som, utan även ett sätt att bryta 

traditionella barriärer mellan social arbetare och andrar grupper i samhället, de icke-

professionella. För att detta skall vara möjligt krävs ett nytt sätt att arbeta, på 

socialförvaltningen i Gävle gör flera det. Om det gestaltas och internaliseras i en idé som så 

att säga omfattar ringar i systemteorin, kan det vara möjligt. Dock finns det svårigheter, 

människor i behov av hjälp och stöd, låter de sig omfattas av denna idé och vision? Personer 

och familjer som upplever sig orättfärdigt behandlade av ”systemet”, hur ser deras nätverk ut? 

De med upplevelse av att ha blivit ojämlikt bemötta, som söker återupprättelse, för dem krävs 

det krävs kanske strategier vi inte har kunskap om för att nå.   

Trots att närverkslag och nätverksarbete inte är en ny idé hör vi detta idag. Jag intervjuade en 

medarbetare från psykiatrin som tog med sig nätverksmetoden och nätverkstänkande till 

socialtjänsten i Gävle i början av 1990 talet. I citatet ovan kan man både se att det går 

långsamt, det är ett etos, det är en självkritik och det är en vision där man vill engagera bland 

annat familjen mer. 

Uppstart 

En del möten, närmanden mellan de blivande nätverksdeltagarna sker naturligtvis innan 

nätverksmötet. Man kommunicerar med varandra och väl på plats har man en bild, 

uppfattning om varför. Presentation av nätverksmöte kommer att ske utifrån egna 

observationer. Formen har likheter med de faser som utmärker nätverksspiralen och dess 

signifikanta begrepp, men jag disponerar intet presentationen utifrån nätverksspiralens olika 

faser. I de fall jag gör det, sker det sker företrädesvis av Forsberg, Wallmark 2002 och Forkby 

2006 i avsnittet om nätverksspiralen ovan. En viktig anledning till detta är att det inte går att 

”pressa” in mötesformer såsom de gestaltas i Gävle utifrån den gängse nätverksspiralen, 

samtidigt som det är viktigt att veta, nätverksledarna är utbildade och har lärt sig strukturera 

möten utifrån denna. Idag, säger de själva och det märks även i de möten jag deltar, att de 

låter fokus, röster och deltagarnas röster och upplevelser styra, om inte helt, i den takt de 

kommer. I mitten av mötet har man en paus, och det sker sannolikt inte i den fas Forsberg och 

Wallmark (2002) presenterar spiralen 

Vid mitt första möte upplevde jag det som mötet består av del ett, paus och del tre. Idag inser 

jag att det är mer sofistikerat, samt att jag upplever en tydlig fingertoppskänsla 

nätverksledarna har, håller sig i bakgrunden, samtidigt som de drev mötet framåt. Det är en 
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balans, så till vida att det finns en gräns för hur och på vilket vis alla röster skall ges plats och 

hur man samtidigt lyssnar till vad som sägs, på ett smidigt vis markerar det finns gränser för 

hur långt man kan låta en deltagare få plats, eller hur får vi xx mer involverad i mötet. 

Det är möjlighet att man har ett nätverksmöte, då kommer man naturligtvis inte tillbaka till 

samma fas (se ovan) med ny ingång, insikt och kunskap. Fortsatt kontakt blir med de 

socialsekreterare på den enhet klienten tillhör. Nätverksspiralen är en process, den ger 

möjligheter, den ger alternativ och vid en punkt i processen slutat man och fattar beslut eller 

överenskommelser. Ett annat alternativ är en ytterligare fortsättnings kanske med samma 

personer, kanske inte och så vidare. Ovan nämnda forskare anser att nätverksspiralen är 

strukturerad och effektiv metod för att generera nya möjligheter och alternativ. Forkby (2006) 

upplever att på de möten han närvarat var nätverksledarna inspirerade av nätverksspiralen 

 

Mötets början 

Det är intressant och se vad som händer mellan, ”uppstart” och ”mötets början”. Min 

upplevelse är att mötets början är en form av att samla gruppen, det är en social karaktär som 

sannolikt används för att få de medverkande avslappnade. Ganska snabbt övergår 

uppstartsfasen till att vara mer konkret, man fångar in deltagarna på olika vis. Det sker 

smidigt så till vida att jag först inte märker att processen startar, sannolikt är det så för flera 

deltagare också, på grund av det är en fas i en process, som börjat innan mötet. 

Jag sitter utanför ringen som observatör, blir presenterad av Bosse och Petra, som dessutom 

säger att jag gärna vill prata med deltagare efter mötet. Det är en socialsekreterare med som 

kallat till nätverksmöte, Madeleine. Vi väntar in två personer som skall komma och det är lite 

småprat och i bakgrunden radion med låg volym. Stämningen är lite spänd och förväntansfull. 

Några pratar med varandra, andras studerar varandra och någon riktar blicken nedåt. Jag 

undrar hur detta skall utvecklas, då jag inte uppfattar någon kommunikation mellan 

mötesdeltagarna. Två stolar tas bort för att göra ringen mindre och hel då vissa kallade inte 

kan komma. 

En viss lättnad uppstår då nätverksledaren inleder mötet. De närvarande listas på en White 

board i den ordning vi sitter. Nätverksledarna står upp, rör sig runt utanför ringen där alla 

deltagarna sitter, jag gör en kort presentation av mig själv, Bosse säger att under mötet släpper 

vi sekretess regeln, men den gäller direkt efter mötet igen. De professionella deltagarna är en 

social sekreterare och en huvudhandläggare, Madelene. Två socialsekreterare från 

biståndsenheten närvarar också, samt en familjerådgivare från BVC. De övriga är från 

klientens nätverk, kontaktfamiljen, biologiska syskon och olika konstellationer på föräldrar 

sidan, som tillexempel mamma och styvmamma och personers i deras privata nätverk 

Sedan nämns de personer som fått en förfrågan, men som inte kan komma och några av dem 

hälsar andra har skrivit något som läses upp senare. Fokus är den unga dotterdottern, 

pojkvännen och unga mamman. Pojkvännen vill adoptera flickan, det har emellertid varit lite 

upp och ned i förhållandet, men verkar som det lugnat ned sig. Sedan sker diskussioner om 
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vad som händer när förhållandet är svängigt, samt att boende nu verkar ordna sig. När fokus 

riktas på huvudpersonerna ökar tempot och känslorna i mötet 

Vid ett mötes början placeras en bild på barnet, nätverksledarena skriver upp namnen på de 

som är där, samt de som inte kan komma och ibland sänder någon ett brev som läses upp.  Det 

händer också att nätverksledarna ber varje närvarande att säga något positiv om till exempel 

barnet och att ha med ett foto förstärker effekten av dessa kvalitéer, förstärker närvaron av en 

medmänniska. 

Varför har vi kallat till möte, frågar en av nätverksledarna.  

Denna fråga anser jag vänder sig till varje deltagare och varje deltagare måste på ett eller 

annat vis förhålla sig till den oberoende av inställning till övriga deltagare i mötet eller 

anledningen till att mötet kommer till stånd, därför fungerar frågan samlande för deltagarna 

och ger samtidigt alla deltagare en identitet under mötets gång. Därför är det också viktigt att 

nätverkstalet sker i början, det är en tydlig öppning, utan krav annat än i detta skede, att man 

möter frågan inom sig själv av den, den når in. Det är också börja i en process där det skapas 

grunden för ett vi. 

Jag berörs själv av frågan fastän jag vet syftet. Jag undrar: vad skall hända? Hur skall jag 

kunna följa detta? Kan ett möte förändra situationen, lösa problemen, vilket är central för det 

unga paret med den lilla flickan? Min uppmärksamhet skärps och jag lyssnar intensivare. 

Varför ställs denna fråga, det är naturligtvis retoriskt och strategiskt, det får mig att att 

förbereda mig för att i möjligaste mån kunna observera och anteckna allt jag ser, hör och 

reflekterar över. Frågan berör mig även därför jag får vara med på ett möte där 

huvudpersonernas livsvärld, med dess problem kommer att påverkas, kommer att ses från ett 

större sammanhang senare, men hur ser det senare sammanhanget ut, vad har förändrats? Det 

är troligt att det inte existerar någon ömsesidig samstämmighet i denna fas av mötesprocessen. 

Jag studerar intensivt deltagarna och känner efter om jag kan lägga märke till något som 

sticker ur ut. Just nu i början av mötet kan jag inte det och har skrivblock och penna redo, 

söker att inte bära med mig någon eller några förutfattade meningar, alla är där med de 

förutsättningar de har, de villkor som fört dem dit. 

Den inledande frågan markerar att mötet tar sin början och att en process sätts i rörelse, den i 

denna process är alla delaktiga, oberoende av graden av aktivitet under mötets gång. Frågan 

också en inbjudan till alla att delta, även om det finns en vis återhållsamhet i början av mötet. 

Frågan är också första steget i en involverande process 

Eftersom förberedelser i form av att alla deltagare antecknats på White board, syfte är känt, ett 

foto på flickan sitter på White board och alla väntar på en fortsättning har nätverksledaren 

genom frågan uppnått en hög närvaro hos de samlade. I de nätverksmöten jag deltar i sägs det 

att under mötets gång släpper vi på sekretessen, det som sägs under mötet, får med andra ord 

inte föras vidare. Anledningen är naturligtvis att deltagaran skall uppleva en större grad av 

frihet att ge sin röst åt sin oro, sin kärlek, förhoppningsvis på ett vis som gagnar och tillför 

den person eller personer som tillsammans med nätverksledarna kallat till möte. Här kan 

begreppet ”liminality” användas (gränslös, under en given tidsperiod), en form av tillfälligt 
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anti-struktur (Turner 1982). Det är viktigt att notera att Turner studerade i huvudsak pojkarnas 

process till man och en av dess faser (av tre) är den liminala fasen. Översatt för att passa in i 

ett nätverksmötessammanhang innebär begreppet att det som sägs, sker och ventileras under 

ett möte är enbart till för de inblandande. De skall få mer information om ett fenomen som 

berör dem på olika vis och förhoppningsvis kunna växa som medmänniska i förhållande till 

dem som är mötets huvudpersoner och behöver stöd. Frågan är inledning till en process som 

initierar en social gruppidentitet under mötet vilken stärker, synliggör en allians (kan 

naturligtvis ske det motsatta) som ger dem en möjlighet att gå vidare i utveckling under den 

tid mötet varar. Effekten av denna varierar men alla blir påverkade och har mer förståelse med 

sig än innan de gick dit. Vi, det vill säga mötesdeltagarna/gruppen skall växa genom att för 

höra saker som det inte är tillåtet om att prata om utanför, därför sekretess, eller som Turner 

säger liminal och antistruktur. Mötet följer inte nätverksspiralen steg för steg, jag upplever att 

det är deltagare med stöd av nätverksledarna som håller processen igång. Syfte är att hjälpa, 

ge kunskap och här fler röster som gagnar processen och får både de som kallat till mötet och 

de som kommit växer som med människor. 

Turner (1982)  anser att den liminala personen eller ”threshold people (ibid)” är odefinierbar 

på så vis att personen inte ännu är lokaliserad i en strukturerad status och position, det vill 

säga när det gäller kvinnan har hon inget arbete, en svagt socioekonomisk förbindelse med sin 

sambo, inge bostad eller regelbunden ekonomi, med andra ord en identitet som skiljer henne 

från den upplevelse en mor, anses ha enligt de normer vi har i vårt samhälle. Turner kallar 

detta ”betwixt and between” position det vill säga att vara varken det ena eller andra, med 

andra ord en slags mellanfas på vägen in i struktur (Turner 1994).  

What I call liminality, the state of being in between successive participations in social 

milieux dominated by social structural considerations, whether formal or 

unformalized, is not precisely the same as communitas, for it is a sphere or domain of 

action or thought rather than a social modality. Indeed, liminality may imply solitude 

rather than society, the volontary or involontary withdrawal of an individual from a 

social-structural matrix (ibid: 52) 

Jag tar mig friheten tolka Turner inom ramen för socialtjänstens nätverksmöten och 

anledningen är att nätverkslaget och socialtjänsten har som intention att få en klient med ett 

eller flera problem att gå från en anti - struktur, det vill säga klient människa till en status och 

position av strukturell karriär, det vill säga en respekterad medmänniska. Denna strukturella 

karriär är i sig en process och kan se olika ut beroende på klientens villkor och 

omständigheter. Enligt Turner, utmärks liminala tillfällen (ibid) när människors situation 

fokuseras i känslomässiga, andliga och sociala världen och omtolkar det övergripande 

mönstret av sociala relationer som definierar den sociala strukturen.  Det kan därför verka 

ologiskt om vi skall kunna använda begreppet inom ramen för nätverksmöte eftersom det är 

en tillfällig fas där struktur i form av kultur och koder hamnar i bakgrunden om vi jämför 

Turner och strukturen i nätverksmöten. Det existerar emellertid likheter även om mötet är 

planerat (som hos Turner) är det antistrukturellt, då det i första hand är den tillfälliga 

sammansättning av nätverksdeltagare som håller processen igång, vilka inte alla ar en 

förbindelse med varandra.  
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Eftersom förberedelser i form av att alla deltagare antecknats på White board, syfte är känt, ett 

foto på flickan sitter på White board och alla väntar på en fortsättning har nätverksledaren 

genom frågan uppnått en hög närvaro hos de samlade. I de nätverksmöten jag deltar i sägs det 

att under mötets gång släpper vi på sekretessen, det som sägs under mötet, får med andra ord 

inte föras vidare. Anledningen är naturligtvis att deltagaren skall uppleva en större grad av 

frihet att ge sin röst åt sin oro, sin kärlek, förhoppningsvis på ett vis som gagnar och tillför 

den person eller personer som tillsammans med nätverksledarna kallat till möte. Det som sägs, 

sker och ventileras under ett möte är enbart till för de inblandande. Frågan är inledning till en 

process som initierar en social gruppidentitet under mötet vilken stärker, synliggör en allians 

(kan naturligtvis ske det motsatta) som ger dem en möjlighet att gå vidare i utveckling under 

den tid mötet varar. Effekten av denna varierar men alla blir påverkade och har mer förståelse 

med sig än än innan de gick dit. Sedan är det vanligt att det inledande nätverkstalet kommer, 

som i detta fall knyter an till frågan. Forsberg och Wallmark (2002) menar att det kommer i 

slutet av första fasen i spiralen, de möten jag deltagit i som observatör, är det snarare i början 

och jag anser det har en speciell betydelselös, nämligen att det redan på ett tidigt stadium 

stärker den gemenskap man är ute efter att skapa, den återförening man önskar. 

Bosse börjar med att säga att vi är här för att vi vill ha mer information för att kunna stödja 

den lilla flickan, vi vill ha mer information för att ge stöd åt hennes föräldrar. Detta både 

stärker närvaron hos de deltagande, samt låter andledningen, syftet sjunka in hos dem, det 

ställs inga direkta eller personliga krav på någon. Därefter börjar han med en beskrivning av 

flickans och hennes unga föräldrar.  De har precis flyttat och mamman går i behandling och 

på AA möten. De upplever att förhållandet blivit bättre efter en svajig period och den lilla 

flickan är också lugnare och det sker en inledande beskrivning på de unga föräldrars situation, 

utan analys, enbart en saklig beskrivning utan dömande. 

Efter denna genomgång av det unga parets situation upplever jag att den är brokig. De är 

exkluderade från arbete, lägenhet, de mår inte bra och en del av dessa upplysningar läggs ut 

på facebook av mamman. Situationen är skör och jag blir starkt påverkad, hur skall man 

kunna hjälpa den? Nätverksledarna verka ha kontroll över situationen i rummet. Jag 

observerar övriga deltagare och ser att det händer saker med dem. Det märks på hur de rör sig, 

hur de observerar varandra. Inbjudna som står varandra nära söker med blickar efter 

bekräftelse på att det finns mer när det gäller helheten hos det unga paret, men ingen tar ordet, 

det är en stunds tystnad 

Därefter ställer Bosse frågan: ”vem är dotterdottern?”.  

Det betyder att han väver in de andra deltagarnas outtalade frågor och oro i mötet. Det är 

uppenbart redan nu att det existerar ett spänningsfält mellan mormodern och pojkvännens 

föräldrar. Pojkvännen är inte den biologiska fadern, men han och modern lever som ett 

föräldrapar. Det är en viktig vändning som kommer till stånd. Nätverksledararen vänder sig 

inte direkt till dem utan genom flickan och på så vis han anger deras roll och status till flickan, 
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det är den unga flickan som behöver hjälp och den går via föräldrarna, som dock knappast kan 

klara sin egen situation. Utan att uttala det vänder han sig till de övriga deltagarna. 

Här utvecklas processen ytterligare och begrepp som identitet, ansvar och omsorg får en 

personligare innebörd och det är som att deltagarna i olika grad så att säga dras in i mötet och 

processens utveckling. Nu styrs mötet utifrån de unga föräldrarnas situation och utsatthet till 

hur deras föräldrar och närmaste upplever flickans relation. Mötet ökar i intensitet, det är fler 

deltagare som berörs och som har frågor och hyser oro. Det betyder inte att frågor, motfrågor 

ökar, men Bosse ger en möjlighet till att så kan ske. Det är en spänning i mötet som ökar och 

deltagarna rör sig i ökad grad i sina stolar, sannolikt blir man mer berörd och iakttar varandra, 

kan jag läsa ut något av andra deltagares upplevelser, ställningstagande? 

Dotterdottern är xx månader. Det går lite sakta i början och Bosse fotsätter. Då säger 

mormodern att flickan mått dåligt på grund av mammans missbruk.   

”Hur?” frågar Bosse.  

Mormodern säger att det syns på kroppsspråk och att flickan skriker. Mormoderns pojkvän 

fyller i och säger att hon är rädd om man lämnar henne. Nu blir nätverket mer och mer 

involverade, det gäller inte dem i första hand utan den lilla flickans välbefinnande och de 

verkar ha lättare att prata om sina egna observationer av flickan, än att säga något om de unga 

föräldrarnas situation, som är en minst lika viktig del till att mötet kommit till stånd. Fler 

kommentarer från olika deltagare kommer upp kring flickans situation och hur hon reagerar i 

olika sammanhang.  Familjehemsföräldrarna säger att flickan varit rädd att bli lämnad ensam, 

samtidigt som mormodern säger att hon är tryggare nu, går bra med dagisinskolning, 

mormodern känner igen sig i sin dotter och dotterdotter, hon säger att sådan var hon själv när 

hon var liten, precis som mamma när hon var liten 

Processen fortsätter och vi ser, att i en relativt tidig fas i mötet släpper deltagarna succesivt på 

sina försvar och berättar. Dessutom ser vi hur kombinationen av att inleda med de unga 

föräldrarna utsatta situation och vem i diskussionen om dotterdottern som öppnar sig. Fler av 

deltagarna deltar, en del mer än andra. Det är en situation som nätverksledarna berättat för 

mig hur fler röster hörs och att de, samt övriga, såväl professionella som ”privata” får en 

möjligt att bli mer kontextuellt bekanta med det unga paret och den unga flickan. 

Sedan involveras ytterligar en grupp aktörer, när Bosse vänder sig till socialsekreterarna. Vad 

vill ni när det gäller framtiden frågar han och har ni några har ni frågor till nätverket? Hur 

upplever ni dotterdottern? Den andra socialsekreteraren menade att det utvecklats en tydligare 

anknytning och ton av kärlek i den lilla familjen. Huvudhandläggaren som bland annat varit 

med om att kalla till nätverksmöte ställer frågor till mamman om dottern och dotterdottern. 

Nu handlar diskussionen om den lilla flickan och mammans pojkvän, som varit relativt tyst 

säger att sedan i sommar har hon varit oblyg, tidigare var hon orolig i andra människors 

sällskap. Pojkvännens pappa uttrycker det på ett annat vis och säger att hon varit oblyg, kunde 

hämtas av vem som helst. Han menar hon borde vara räddare och upplever fortfarande skepsis 

när det gäller flickan. 
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Här ges flera upplevelser och synpunkter om den lilla flickan och mötets stämning blir 

öppnare. Man ser hur det den senaste tiden skett en positiv utveckling, troligtvis delas inte 

graden av denna lika hos alla. Petra, den andra nätverksledaren undrar:  

”Finns fler frågetecken om vart är hon på väg?”  

Socialsekreteraren säger att flickan är oblyg, trygg när släktingar och grannar var där, i 

hemmet. Pojkvännens pappa däremot menar att diskussionen löper i fel ordning. Först bygger 

man upp en familj, i dagsläget finns vare sig arbete eller bostad. Han uttrycker också oro för 

sin son, då han känner att denne undviker sin familj, sina syskon. Det är fel ordning, inget 

jobb, ingen bostad. Pojkvännens mor går vidare i detta spår och menar att hennes son mått 

dåligt, har inte informerat sin familj, hållit sig tillbaka och vill inte svara i telefon eller prata 

med dem när de ringer.  

Petra går vidare och vänder sig till BVC som följt flickan. De ser positivt till utvecklingen 

både pojkvän och mamma har en positiv utveckling och pojkvännen är ett bra stöd. Kontakten 

med mamman mindre idag, inte lika många träffar. Bosse vänder sig till BVC och frågar, 

finns det några tecken till oro för mamman på grund av missbruk. BVC uppfattar mamman 

som öppen när det gäller perioder med missbruk varit perioder av missbruk 

Diskussionen och processen intensifieras nu och socialsekreteraren säger att det pågår en 

utredning, bistånd och samråd med AF är på gång. Det blir en kort tystnad sedan 

sammanfattas situation för mamman och pojkvännen, det fortfarande skört, speciellt i sommar 

och vem stötta pojkvännen. De bor i jourlägenhet och anledningen är, säger mamman att 

dottern slarvat med tidigare kontrakt. Tidigare när vi skulle separera, sade hon upp den 

lägenhet de hade, sedan har de inte haft lägenhet och biståndsenheten utreder vad som sker 

Bosse frågar, ”vad gäller nu?”.   

Socialsekreteraren meddelar att ny lägenhet på gång och kontrakt, det är viktigt med kontrakt 

och det finns ett. 

Bosse frågar ”arbetar mamman?” 

Nej, det är stora krav nu och pratas om ett säljarjobb, säger mamman 

Bosse vänder sig till drogterapeut, mamman vill ha behandling på annan ort och kan tänka sig 

att gå hos en drogterapeut, AA – 12 steg, KBT och hennes pappa är drogterapeut. Många 

röster hörs nu och Bosse ber om att deltagaran informeras om vad en behandling är och vad 

den innebär. Mamman har tidigare destruktiv och skär sig, det finns hjälp för både mamman 

och pojkvännen, Bosse och Petra sammanfattar 

Ny information är på väg genom faster till mamman, som inte är närvarande men sänder en 

hälsning och säger mamman är orolig.  När hon ser tillbaka och tycker det är bra att mamman 

börjar söka jobb och fastern vill hjälpa till, farmor och faster säger samma sak 

Socialsekreteraren säger att mamman är mer stilla nu, har varit orolig, pojkvännen utgör en 

trygghet, de (från socialtjänsten) vill ställa upp. Pojkvännens mamma vill träffa flickan och 
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mamman säger hon vill träffa sin biologiska pappa. Vi ser hur processen håller en stadig nivå 

nu. Om vi jämför från inledningen inte bara vet vi mer, fler röster hörs och antydningar till 

hjälp och allianser sker 

 

Om vi stannar upp och reflekterar över referenserna till faserna i nätverksspiralen, märks inte 

så mycket i inledningen och början av mötet det som kallas för retribalisering. Som begreppet 

anger innebär det att man samlar gruppen, återförenar stammen. Det gäller att återförena en 

gemenskap som brustit eller kanske inte ens funnits.   

Nätverkstalet håller nätversledarna i början, tillsammans med presentation, en eventuell bild 

med mera kan sägas vara en både formella och symbolisk inledning till nätverkstalet. Detta är 

viktigt för här presenteras inte bara problemet, att man kan tala öppet med varandra, 

hemligheter kan yttras, men enbart under mötet. Nätverksledaren frågar ”varför har vi kallat 

till möte?” I denna korta fråga gestaltas fler olika aspekter av allians karaktär. För det första 

ställs frågan till alla, till ett vi. Frågan ställs dessutom för att tidigt identifiera ett problem, det 

är det här vi skall prata om, inget annat! Det innebär också inom ramen för de tre timmar vi 

sitter i ring att vi alla har en del i, låt vara från olika ingångar, till samma problem, vilket 

succesivt förenar deltagarna i mötet. Det finns en identitetsaspekt i detta, vi börjar se på 

varandra, tänka om varandra, på huvudpersonerna och så vidare och inte minst, vi sitter i ring, 

alla oberoende av status och position, oberoende av positiva eller negativa känslor vi 

möjligtvis härbärgerar. Alla vet mer eller mindre varför de är där, vilket också kan betyda att 

man vill sträcka ut sin hand till den som har problem, för att prata med Buber, man är redo till 

att lyssna, redo kanske till att förändra, eller vara till hjälp för förändring, man sträcker ut en 

hand. 

Oberoende av vilken fas vi är i i detta skede har mötet kommit långt i termer av process. Vi 

hör olika röster kring samma huvudpersoner, samma problemuppsättning. Definitionsmässigt 

handlar det om att deltagarna ventilerar olika uppfattningar och/eller konfronterar varandra. 

Det handlar också om en början till en lösning så tillvida att om personen som aktör hävdar en 

uppfattning, en upplevelse då deltar andra och är säkert beredd i ett senare skede att vara aktiv 

i någon form av lösning om så behövs. Fasen är alltså inte bara en fas typisk för skilda 

uppfattningar, det handlar också om ett närmande, eller ett isär glidande. I båda fallen är 

nätversledarnas roll viktig. Det är spännande att se hur de i takt med mötets (ton)läge rör sig 

bakom ringen, observerar, kommunicerar med varandra, bryter in, eller ibland säger till sin 

partner att vänta ut en stund, innan man för in ett nytt tema i diskussionen. Här är en del av en 

fokusgruppintervju kring detta 

…..det handlar om självförtroende, många berättelser och att sätta ord på det svåra 

handlar om trygghet och att vi har trygghet i formen. Vi pratar ju också om att ha 

trygghet i rummet, att ha med sig någon in, någon som vi bjuder in det är viktigt att man 

inte blir ensam i rummet, någon som vi kan sätta bredvid, för det är jättejobbigt i början.  

trygghet som vi har som nätverksledare att ha trygghet till själva formen, man litar på att 

formen i sig, mötet är hållande, man vet at om det är 15 personer och 15 känslor kan det 

vara väldigt tungt, så vet vi att i slutändan kommer vi att komma framåt. Vi vet det att 
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det är okey att stå där, vi kommer framåt i den här formen, att man vågar och att man är 

två som ledare 

Man kan backa ur lite från ringen problemen kan vara så svåra, ringen är ju också 

skyddande för oss, vi pratar ju innan mötet som ledare, vad gör vi om detta händer 

spekulationer?  Vi förbereder oss, det kanske inte alls händer, men vi är förberedda kan 

bli kaos och kan följa, det finns en följsamhet i detta, när det gäller trygghet, man kan 

vara så aktiv att ingen hör, man litar på processen, formen, och känner att det är 

tillräckligt, men sedan att man förändrar processen att de får prata om något annat. Det 

finns en följsamhet och de får reflektera – då har man kommit långt, man hjälper till på 

det viset.  

Ja, man har ju en slag grund, en grundform och idé, vi vet ju hur en mötesform är och 

fungerar, sedan gäller det ju också att kunna improvisera, spela på gehör och det är då 

man har varandra, då får man snacka med varandra – men nu känns det som du sade vad 

skall vi göra åt det skall vi sätta oss och prata med mamman nu… man har sina egna 

frågor och på så vis styr man ju samtalet, det är ju också någonting i formen – vi står 

upp – de andra sitter ned, vi är uttalade mötesledare, det spelar inge roll att de (i ringen) 

kan ha högre utbildning eller liknande, vi är ledare för mötet – det är ju så 

Formen är ju så, det är svårt och man kan bli utmålad i början kan det ju vara svårt men 

där är jag väldigt snabb och säga att jag har full tillit att kunna handskas med det här, det 

här kan man inte bär, när de frågar vem man är, hur det ser ut, man kanske skriver fel 

benämning på dem och det är ju också någonting, att inte göra det så stort, 

omformulering, man är ju förberedd på. Hantverket är första halvan av möte är det ju det 

strategiska, det är manipulativt. Man släpper inte fram lösningarna, man är ute efter att 

få in fler berättelser, om någon frågar efter någonting som skall hända i framtiden, det är 

ju intressant 

Det finns det fler som kan beskriva situationen. Detta är en strategi i processen, så 

många som möjligt beskriver problemet, det ökar möjligheten för att under andra halvan 

av mötet att finna bärande lösningar, det för snabbt man går in på det. Det måste finnas 

många historier, många beskrivningar, kanske kontra beskrivningar, motsägelsefulla 

beskrivningar. In med fler berättelser innan vi kommer in det är en process, att man skall 

få komma till, .är det någon som inte sagt något låter man denne komma till tals, frågar 

om de har lust att säga någonting: det är en demokratisk process 

Vad vill jag demonstrera med denna intervjusektion, förutom nätverksledarnas tro på formen 

för mötet och arbetssättet, är deras stora tilltro till och betydelsen av berättelsen. Om vi skall 

kort ringa in vad som för processen vidare på detta stadium, är det inte enbart motsättningar, 

utan berättelserna som så att säga succesivt växer fram. Ett exempel på det är hur berättelsen 

om den tystlåtna, som pojkvännen växer fram, genom hans egna ord, men kanske främst 

genom hans föräldrar.  

Det handlar om att få in fler och fler berättelser och inte vilka som helst, utan de som handlar 

om syftet, huvudpersonerna och min (det vill säga mötesdeltagaren) del i detta. Uttrycka sina 

behov, upplevelser med mera i form av röster och berättelser är ett nav i nätverksmötet, det 

inte bara skapar en process, det förstärker den och leder den framåt. Det innebär också att 
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mina erfarenheter från Gävle när det gäller polariseringsfasen inte enbart handlar om 

motsättningar och liknande, det handlar främst om att låta berättelserna ”flöda”.  

Det finns två exempel i detta avsnitt om det. Det ena är mammans vilja att ha mer kontakt 

med sin far, det andra är pojkvännens familjs önskan att ha mer, återupprätta en kontakt med 

sin familjs. Detta är en inte bara, inom ramen för närverksmötet, en personlig önskan eller 

upplevelse, det är i första hand, också inom ramen för mötet, röster, berättelse för det unga 

parets situation upplevde av sig själva och andra, som naturligtvis är en vikt del i att foga 

samma de delar som kan hjälpa dem och den lilla flicka. Det sker dessutom en ökad vilja hos 

deltagarna att skapa och stärka allianser, samt stärka nätverket kring det unga paret och 

flickan. 

 

Exempel 2 

Med nätversspiralen som utgångspunkt ät det lätt att hitta likheter med hur man bedriver 

nätverksmöten som Forsmark och Wallmark ( F&W 2002) och Forkby  (2006) beskriver. Här 

menar jag att vi ser likheter, även en del skillnader och de senare är min egen tolkning av 

berättelsernas betydelse i fas två, planeringsfasen. De är skilda uppfattningar i sig den del av fas 

ett som beskrivits. Redan i början märks deltagarnas positioneringar, bevakning av vad som sägs, 

vad som inte sägs. Vi kan också använda F&W (2002) för att omdefiniera begrepp nätverkstalet i 

fasordningen och berättelserna, som en fas som följer. Om vi ser till de närmast kommande 

faserna i nätverksspiralen, menar jag att skillnaderna är större om vi jämför F&W, med Gävle. 

Jag väljer från mina anteckningar ett annat möte, där vi i processen befinner oss inom ramen för 

fas två, planeringsfasen och fas tre, mobiliseringsfasen. Enligt F&W (2002) innebär 

mobiliseringsfasen att mötet närmar sig lösningar, men inte sjösatt dem än. Det betyder också att 

den gemenskap jag nämnt tidigare i fas ett och fas två nu är formad, eller nära att bli formad, 

varför F&W (2002) menar att det finns en villighet hos mötedeltagarna till att söka formulera 

lösningar. Naturligtvis sker så även i Gävle, min tolkning är emellertid att det varierar var i 

nätverksspiralen mobilisering och senare genombrott sker (se figur 5,1 från F&W ovan).  

Bakgrunden till denna situation med dess olika problem är att det funnits 

samarbetssvårigheter tidigare mellan sonens föräldrar och man vet en hel del, pappans 

missbruk i centrum, sonen får ta del av detta och mamman tänker på sonen och pappan full 

Här är ett annat möte, sammankallar av socialsekreterare från familjerätten En liknande 

inbjudan (Se bilaga 1) har gått ut och ett förmöte har skett (se ovan). Så här kan en inbjudan 

till nätverksmöte se ut: 

X mamma och pappa vill tillsammans med familjerätten inbjudan in dig till ett 

nätverksmöte. Just nu pågår en vårdnadsutredning kring X på familjerätten där 

handläggare NN och MM ska utreda frågor som rör boende, vårdnad och 

umgänge. Mamman och pappan är inte överens kring dessa frågor. Meningen med 

mötet är i första hand att lyfta fram X och prata om hans situation här och nu och 

framåt. Tanken är att de som känner X skall få möjlighet att ge sin bild av hur 

hans tillvaro ser ut i hemmet och skolan. Syftet är också att de som är viktiga för 
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X får höra samma saker och kanske kan få en bredare bild av hur det blir för X när 

mamma och pappa inte kommer överens. 

Mötet kommer att ledas av två nätverksledare. Vår uppgift är att alla som vill 

kommer till tals och att vi pratar om rätt saker. Vi avsätter tre timmar för mötet, 

men tar en paus för fika och mötet är ett Nätverksmöte med familjerätt, som 

kommer att gå vidare till tingsrätt 

Britt och Anna T är nätverksledare. Familjerättssekreterare med föräldrar bjuder in, berättar 

om rökning, paus, fika, toalett. Sekretessen släpps under mötet, men gäller direkt efter. Några 

inbjudna kan inte närvara och två brev har sänts från bonusförälder, morbror. Skriver upp 

deltagarna, samt de som inbjudits men inte kan komma.   

 

Anna berättar även om förmötet och om föräldrarna, sedan inleder hon med att vända sig till 

Yvonne som är socialsekreterarer och en av dem som kallat till mötet. Yvonne, 

socialsekreteraren, som är en av den sammankallade får ett större utrymme och plats initialt, 

jämfört med tidigare. En anledning kan vara att det är ett familjearbete, där familjerätten är 

inblandad, jämfört med andra nätverksmöten, där det inte är vanligt. Yvonne berättar om 

bakgrunden och anledningen till utredningen. I och med att ärendet går vidare till tingsrätten 

och socialsekreterarna upplever de inte har tillräckligt med information, vill de ha ett 

nätverksmöte, samt vikten av att i just detta ärende inhämta ytterligare information. Tony 

berättar om Kompassen, en form av drogverksamt i socialtjänstens regi. 

Anna öppnar med att möta deltagarna: 

 ”säg något fint om sonen x, som får Er att känna glädje över x”.  

Pappan ”han är underbar” – vill kramas,  

Anna fortsätter: ”finns det andra röster?” Det finns det och sedan ger Britt en sammanfattning 

om mötets innehåll och att det är att sonen som skall få en tryggare tillvaro, möjligheter som 

är i fokus för Britts sammanfattning. Mamman är osäker på grund av faderns alkoholproblem, 

Samtidigt inflikar socialsekreteraren att det pågår en utredning om detta. Som vid andra mötet 

påpekas att inga beslut skall fattas idag, utan fokus är på att nå mer information som sedan 

socialsekreterarna kan ta med sig för att fatta beslut 

Anna sätter sig i en i stol i mitten och hon vänder sig till en representant för Grinden, en 

handläggare och en socialsekreterare från familjerätten. Jag vänder mig till er, för jag vill att 

ni skall säga vad en vad är en vårdnadsutredning är och innehåller? Det skall tilläggas här att 

ringen kan ha olika utseende beroende på vad som kommer uppunder mötet. Här vill Anna 

lyfta upp till diskussion med professionella vad en vårdnadsutredning är. Vid tidigare möten 

har jag sett hur hon plockar in deltagare i ring för att speciellt fokusera ett problem, eller del 

av problem, som så att säga finns i berättelserna, men inte kommer fram ordentligt. Hon ger 

deltagarna en större möjlighet att berätta om något som de kan känna sig pressade över. 
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Lena en av socialsekreterarna från familjerätten berättar, det är information till tingsrätten 

som avgör den kommande utgången i detta ärende, som handlar om en vårdnadsutredning.  

Det har funnits samarbetssvårigheter tidigare och man vet en hel del, som pappans missbruk 

och sonen får ta del av detta. Mamman tänker på sonen, hyser oro för sonen då hon inte vet 

om pappan är full eller inte när sonen är hos honom 

Anna frågar, hur länge pågår en vårdnadsutredning, vilka förslag till beslut och underlag 

behövs för att tingsrätten skall fatta beslut. Viktigt är att träffa det närverk som finns kring 

sonen och de anhöriga, hur det är i skolan säger de tillfrågade. Frågan ställs till representanter 

för skolan ”hur går det för pojken?” i skolan när det gäller - kunskap, inlärning? En lärare 

svarar att nu går det tydligare och det går bättre, men han kan fortfarande ”sitta och drömma”, 

det verkar som han får stöd hemifrån. Han är mer utåtriktad i 6 års verksamhet, men tyngd, 

pratade lågt. Tar för sig mer idag, har kompisar 

”Vet ni om på skolan om pappans alkoholbesvär och vadvårdnadsutredningen innebär”, frågar 

Britt.  

Här uppstår en ambivalent situation, efter som representanterna från skolan har olika 

uppfattning och en av lärarna börjar gråta, då hon inser att hon inte känner till sonens 

situation.  

Vid ett 6 års anhörigmöte säger sonen att han inte tyckte om att pappan drack vin och de 

vuxna ser att han är nedstämd, detta märks inte lika tydligt idag. Britt går vidare, hur var det 

förut, 6-årsverksamhet eller i 1:an? Klassföreståndare ”jag har nog inte vetat om, inte om 

6:an. Nätverksledare Britt: förut, när är det? Är det 6-årsverksamhet eller i 1:an, eller. 

klassföreståndare ”jag har nog inte vetat om det tidigare, inte visste om det. En representant 

från skolan blir starkt påverkad av att pojkens problem undgått henne  

 

Karin från grinden säger att där förs inga journaler. Grinden, säger nätverksledare 

Anna till Karin som företar grinden” din kunskap om sonen i grupp. Generellt säger 

Karin: efter ett tag slappnar han av, känner igen sig i andra, bra att pappan går i 

behandling.  Anna ”Hur tänker du framåt Karin ”nu kan sonen gå i grupp, som är till 

för barn där föräldrar dricker sonen känner sig annorlunda och gruppen har en 

normaliserande verkan 

  

Anna vänder sig till de övriga i nätverksgruppen, nu kan ni fråga. De andra i nätverket ställer 

frågor. Farmor och mamma orolig att sonen träffar pappa, när han är där.   

Britt tar en stol och vänder sig till mamma och pappa, ”vilka förhoppningar hade du när du 

bjöd in till möte idag?” Mamman ”jag vill skydda min son”. Britt vänder sig till mamman, 

som säger hon är orolig att pappan tar återfall. Britt frågar om hon är orolig i sitt eget 

föräldraskap? Mamman hoppas och vill att det skall bli bra”, bra för sonen och bra att pappan 

finns där. Britt: ” har du några farhågor?”. Nu har jag det säger mamman. 

Nätverksledare Anna: alltså ni vet nu/idag och ni får reda på mer om situationen kring sonen 

och pappan. Hon vänder sig sedan till socialsekreterarna på familjerätten, för att få 
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information om vad som kan ske med sonen, när det är en vårdnadsutredning och hur länge 

denna kommer att var. Socialsekreterarna berättar att de arbetar fram ett forslat till besluts och 

sedan får man invänta Tingsrättens beslut. Nu så är det viktigast att få träffa det nätverk som 

finns kring sonen, de anhöriga och skolan 

 

 

De andra i nätverket ställer frågor till Karin på grinden. Karin är informativ, övertygande och 

klar när hon beskriver hur barn till föräldrar drabbas. Farmor och mamma oroliga att sonen 

träffar pappa, när sonen är hos pappa som dricker. Här avbryter Anna. En anledning är att 

hålla mötet på rätt köl. Lyssna på röster, hör flera berättelser innebär en expanderad kunskap 

för alla och ytterligare information för socialsekreterarna som är ansvariga för utredningen. 

Det innebär att det är fler berättelser om föräldrar barn, inte bara om pappan och hans 

alkoholproblem. Anna fortsätter, med bestämd ton att grunden finns att söka hos båda 

föräldrarna, föräldrar beteenden styrs av båda 

 

Nätverksledarna söker fler röster, fler berättelser, motsättningarna är inte stora, var och en 

berättar sin historia. Fas tre, mobiliseringsfasen, där man se alternativ, eller röster som 

representerar förändring inte tydliga, fortfarande finns röster präglade av oro. De som inger 

hopp är att pappan söker hjälp för sitt alkoholmissbruk, att han talar om det.  

 

Det är tydligt att Karin deltagit i flera möten och hon både berättar och svarar på ett 

övertygande vis. Nätverksledarna ser en resurs i Karin, både för hon har en stor kunskap och 

erfarenhet, hon kan också berätta om barnen att det har en extra resurs i Grinden och hur svårt 

det är för barnen när föräldrarna har problem. Det är tydligt att Karin är en professionell 

resurs när det gäller att fokusera barnens situation, barn vars föräldrar har problemet både 

mamman och pappan pratar om att de önskar det skall bli bra både för föräldrar, som lever 

skilda och sonen. Efter mötet berättas det för mig att han under tidigare samtal med sin 

socialsekreterare och med sonens mamma varit fåordig. Nätverksledarna uppfattar säkert mer 

av tecken representativa för mobilisering varför paus är ett naturligt moment nu 

 

Fram till pausen i den här senare intervjusekvensen, är fas två dominerande. Nätverksledarna 

söker fler röster, fler berättelser, motsättningarna är inte stora, var och en berättar sin historia. 

Fas tre, mobiliseringsfasen, där man se alternativ, eller röster som representerar förändring 

inte tydliga, fortfarande finns röster präglade av oro. De som inger hopp är att pappan söker 

hjälp för sitt alkoholmissbruk, att han talar om det.  

 

Britt vänder sig till pappan angående förmötet och hans önskan om tillgänglighet för sonen, 

”jag vill visa att jag är helt fri från beroende och att jag fått och tar emot hjälp”. Vill inte prata 

om drickandet, mer om mitt arbete och att få min sons förtroende. Britt frågar om hans grad 

av ansvar och Anna T observerar de övriga deltagarnas reaktioner, sannolikt i syfte för att se 

om det finns något att ”spinna” vidare på. Britt till pappan: ”har du farhågor”. ”Nej svarar 

pappan” och Anna observerar pappan och övriga i ringen, för att se hur de övriga reagerar på 

pappans inställning till alkohol. 
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Det är uppenbart att detta möte är mer känsligt än det andra jag berättar om. Det är som alla 

deltagare, företrädesvid de icke professionella är spända och vaksamma. En vårdnadstvist kan 

likna en strid, så till vida att de är två som vill ha vårdnaden och man kan gå långt för att 

tillhöra den vinnande sidan. Jag upplever att man bevakar varandra mer och trots det är 

sonens bästa som är centralt, har mamman en fördel framför den biologiska pappan, därför 

han har alkohol problem. Det finns en slagsida, kommer den att spela en avgörande roll i det 

fortsatta mötet och i så fall hur, hur långt är man beredd för att går då det gäller faderns 

problem. Han ser pressad ut och min uppfattning är att han inte mår bra i relation till övriga, 

mötesdeltagarna som inte har alkoholprolem, som inte kan (be)dömas därefter. Utifrån 

internationell forskning (se ovan i inledningen och Anders Bergmarks presentation) är 

resultaten av behandling betydligt lägre än vad som kan önskas. Det krävs mycket för att hålla 

motivationen vid liv. Spänningen i mötet beror just på pappan alkoholproblem och sannolikt 

övriga deltagares uppfattning att det är en stor börda att bära, kanske än större att förändra. 

Pappans roll och status i förhålande till övriga är med andra svag och han intar inte någon 

framträdande roll under mötets gång, men verkar ha en vilja till att föra det, vilket påverkar i 

viss grad de övriga. 

Det är tydligt att processen i detta skede handlar om att deltagarna fått mer information av 

varandra, men jag ser ännu inte att det sker någon alliansbildning, det finns ingen antydan till 

lösning, mer än pappans egen utsago att han nu söker åtgärda sitt alkoholproblem och har en 

stark önska att skapa en tillitsfull relation till sin son. Genom bland annat Karin på grindens 

informationer verkar de övriga deltagarna mindre oroliga, än vad jag upplever pappan är just 

nu 

Pausen 

När vi ser på figuren ovan om nätverksspiralen är den inte inlagd någon fas för paus, trots det 

säkert sker. När jag pratar med nätverksledare, mötesdeltagare, så nämner alla pausen med 

emfas. Nätverksledarna menar att då händer det mycket. Mötesdeltagarna får en chans att 

under mer informella former gå ut i köket där det finns kaffe och tilltugg. De ser det säkert 

som en välkommen paus från mötet som är intensivt, det är också en kort bensträckare, 

rökpaus innan pausen. Naturligtvis kan man ställa frågor till varandra, som man inte gör under 

mötet. Jag får också tillfälle att samtala med de olika deltagarna, som skugga ingår jag ju inte 

som representant för någons sida. Nätverksledarna sitter för sig själva i ett rum och reflekterar 

över mötet, vad som sker och hur man skall gå vidare. Så här säger nätverksledarna själva om 

pausens funktion, vid en fokusgruppintervju. 

Den finns en modell, ett teoretiskt ramverk kring tanken med att man har en paus, 

båda för dem varit svårt blottlagga, de skall på ett annat sätt samtala, det blir ett 

lättare sätt att prata, de som går ut och röker, det blir ett subsystem… man kan sitta 

och tänka själv under mötet och i pausen kan man tala med varandra 

Jag tycker så här och vad tycker du, är frågor och undringar som kommer upp i 

pausen. En möjlighet att prata 

För de professionella är syftet med pausen, formen, vad har hänt, att stanna upp och 

förstå hur mycket det håller på med under mötets faser. Man behöver förbereda 
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avslut, sammanfattning, att alla känner att det är ok., att jag fått med allt, att det blir 

tydligt vad nästa steg blir 

Reflektera över att vara lyhörd, tänka efter och lyssna, hur mycket kan man avbryta. I 

slutet byter folk telefon nummer det blir en liten stund när de kan göra klart för 

varandra, i slutet, en sammanfattning, sammanfattning av en lång resa. Det är mycket 

som mycket som passerar, känner man de vill få med sig, fånga in alla trådar, så här 

långt kom vi idag. Man blir ju påverkad av allas berättelser. 

Vi är några andra tre timmar senare, viktigt med fika, rundar av i slutet, ritualen 

starkast i börja, kanske borde vi lägga mer i slutet, ta till vara på berättelserna, 

rösterna som vi hör, vi sammanfattar vi startar upp, sätter igång, få på spåret varför vi 

samlats här, att det är deras möte, det är de skall prata. Hur har det blivit nu, hur har 

det varit, vad tar vi vara på det och hur. 

 

Forkby (2006) menar att man brukar ha en paus i anslutning till depressionsfasens slut F&W 

(2002) antyder att den kan ske i samband med fas fem, genombrottsfasen. Det kan variera 

beroende på mötets omfång, problem och deltagarnas motivation.  Fasen utmärks av en 

minskad grad av aktivitet och energi i mötet, vissa kan uppleva en hopplöshet säger F&W 

(2002). Forkby (2006) menar att då är det viktigt att bryta upp, bli informella, samtidigt som 

man som mötesdeltagare kan finna konstellationer som fördjupa, samt en informell social 

kommunikation och interaktion. Jag ser ingen motsättning mellan fas tre och fyra, upplever att 

om man ser till samtliga mötesdeltagare. Sannolikt finns det ingen total konsensus hos 

mötesdeltagarna och de pendlar nog mellan att det kan finnas en lösning, samtidigt som det 

infinner sig en modlöshet.  

Självklart är pausen en viktig del i denna fas av processen. Nätverksledarna finner ett eget 

rum och sammanfattar vad som sker, har de glömt att ta upp något, finns det någon som inte 

låter sin röst höras? Den här typen av reflektioner är vanliga, och naturligtvis: hur fortsätter vi 

både när det gäller innehåll och struktur? Forkby (2006) nämner ett exempel på hur 

allianslikande samtal och relationer sker under pausen, att polisen och fadern till sonen som 

var en huvudperson i ett möte han deltog i, kunde samtala mer avslappnat. 

När vi söker förstå nätverksspiralen, är det både som en process och modell. Låt oss se på 

spiralen och så långt vi kommit, till pausen, är det då så att vi nu sannolikt närmar oss en 

genombrottsfas, där deltagarna är på väg ut ur som modlöshet, redo för lösningar, redo att ta 

ansvar. Pausen i sig kan inte skapa detta genombrott i processen, snarare är det 

nätverksledarnas kunskap, lyhördhet och den gemensamma klangbotten de känner i mötet, 

hos mötesdeltagarna, som ofta leder mötet till en genombrottsfas.  Pausen ger emellertid 

deltagaran att prata mer fritt sinsemellan, ventilera uppfattningar och etablera en grad av 

gemenskap grundad på mötet så här långt. Jag har också suttit med mötesledarna och få del av 

deras reflektion och även kommit med kommentarer 
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Efter pausen fortsättning möte 1 

Som vi ser i fokusgruppintervjun ovan, litar nätverksledarna på mötesformen, de sätter 

barnets bästa i centrum och de har erfarenheter. Vi måste också ställa oss frågan om det är ett 

genombrott som är centralt efter pausen, kanske behövs fler röster, fler berättelser. Ett möte 

varar tre timmar, det kan bli ytterligare ett, men så sker inte alltid. Kort presenterar jag hur 

mötet Bosse och Petra håller i, därefter mötet som Anna och Britt håller i, inleds efter pausen.   

 

Bosse och Petra fikar för sig själva, vi andra fikar i köket och pratar med varandra och jag hör 

kommentarer om vad om sker. Efter pausen sammanfattar Bosse. Detta är en sammanfattning 

av lyssnande till berättelser och pratar till mamman och pojkvännen och säger att det finns 

folk som vill stödja, samtidigt som han ställer frågan, ”håller detta”? 

Petra till socialsekreteraren ”vad behövs det för stöd till dotterdottern?” och Bosse vänder sig 

direkt till socialsekreteraren. Relationen fungerar bra, rutiner, stöd till dem båda, avlastning. 

Petra sammanfattar: missbruk, socialtjänsten behövs, kontaktfamilj kan ställa upp som 

stödfamilj. Dottern går på många rehab möte hon skall sluta skriva om sitt privatliv på Face 

Book och det finns nu har vi kommit så långt i processen att det finns många som vill stödja i 

det sociala nätverket  

Pojkvännen frågar: vad tänker ni på som är bra? Hans mamma tar snabbt tag i frågan och 

säger att vi vill du prata mera med oss och dina syskon saknar dig mycket och vill du hör av 

dig, ringer kommer och hälsar på, samt att ni får ett boende 

Socialsekreteraren säger att även psykiatri, eventuellt en ny diagnos, behöver medicineras och 

kontakt med vuxen psyk. Petra nämner behovet av ett förstahandskontrakt 

Ytterligare ett viktigt spår som kommer upp är tid och möjlighet för det unga paret att ta hand 

om sig själv, att vårda den egna relationen. Petra nämner avlastning, kontaktfamilj och 

insatser från socialtjänsten som alternativ och hon får också frågan om vad en kontaktfamilj 

och förklarar 

Nätverksledarna frågar: är det fler frågor kring osäkerhet? 

Från medlemmar i det privata nätverket kommer (mot) frågan: vad behövs för 

trygghet? 

Här ser vi att det finns en ökad samspelthet växer fram, band knyts och man kommer närmare 

alternativ och lösningar. Det företrädesvis sker är att det tagits en del beslut kring dotterns liv, 

samt utlovat stöd till henne. Pojkvännens familj, företrädesvis fadern har fortfarande en del 

skepsis, men vid diskussion och dialog, tillika löften från sonen att vara mer öppen och social 

till sina föräldrar och syskon, minskar faderns oro och en större enighet finns i mötet nu. Vi 

ser också hur de professionella i något snabbare takt efter att ha lyssnat till berättelserna, 

kommer med konstruktiva förslag, kring vilka mötesdeltagarna sluter upp. 
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I slutet av mötet ser vi hur det vuxit fram en allians, man har gjort överenskommelser och 

man erbjuder även sin hjälp. Parets situation är skör och behöver stöd från både från 

professionella och nätverket 

 

Efter pausen fortsättning möte 2 

Vi har en paus och det finns uppdukat i köket. Britt, Anna och jag pratar om fortsättningen av 

mötet i ett annat rum. De märker att de finns så kallade oheliga allianser, vilka skall verka för 

mammans fördel och diskutterar hur de skall handskas med det. Därefter startar mötet efter 

paus, med att de båda nätverksledarna läser upp brev som kommit från personer, som 

inbjudits, men inte kan närvara 

Anna läser brev från morbror, Britt läser brev från mammans sambo som är känsloladdat. 

Anna pratar med pappans nätverk och säger att framtiden styr frågorna, och vänder sig till 

sambo, farföräldrar, farbror, faster, samt till ett av pojkvännens syskon, de planerar träffas 

 

Anna” har ni någon ny oro, farhågor, risk för återfall?” 

 

Anna ” vad tror ni är viktigast för sonen och förtydligar vikten att för sonen när det gäller att 

bygga upp ett förtroende för pappan. Finns det någon möjlighet att pappans nätverk kan ringa 

mammans vid återfall, till exempel. Någonting som hänt är att det skapats en gemenskap och 

en allians. Man kan ringa till Farbror” nu vet vi om det!”, det har vi inte märkt tidigare och nu 

är vi oroliga igen. Det betyder att alkoholproblemet inte varit känt tidigare eller delvis 

förtigits. 

Britt kommer in och påpekar att pappan inte lyssnar på eller ser sin son, när pappan dricker 

alkohol, Anna delger mötets förhoppningar inför framtiden och sonens förhållande till 

föräldraskap. 

Anna vänder sig till familjerätten som kallat till möte ”har ni några frågor kring detta?” 

De svarar: nu finns de en konstellation, eller snarare konstellationer, inte enbart mamman, 

Britt fördjupar detta och tar upp detta och pratar med mammans nätverk. Britt fortsätter, vad 

tänker om framtiden, mamman vill lämna sonen till fader, ”bevis på att pappan är nykter”, att 

sonen skall vara trygg när mamman lämnar honom hos pappan 

 

Här ser vi tydligt att det sker något i mötesprocessen, problemet är delat med alla narvande 

och det finns en viss konsensus för hur man kan göra om tidigare problem händer igen, det är 

ett stort steg 

Mostern ställer frågan, vem kan prata med sonen? Britt upprepar och säger, vad behöver 

sonen för att uppleva trygghet och tillit? Det är tydligt att mostern är orolig och Britt frågar 

igen: finns det något man kan gör, något konkret – ”bevis” 
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Morfar upplever oro. Är det för att pappan gör sonen illa?  Nej säger morfar, men oron 

kvarstår, Britt bjuder in Anna, som kort sammanfattar och vänder sig till Karin på grinden. 

Karin: barn får ta en roll, vid missbruk i familj, grinden kan hjälpa till att öppna upp för 

nätverket att prata och det finns inga garantier 

Skillnad, nu – förr, nu kan vi ringa mamman. Mamman visste inte tidigare vad skolan vet och 

andra vet. Man pratar om ett slags nätverksförsvar, så att det blir lättare att se om pappan rat 

återfall 

 

Morfar, hur tar ett barn ett återfall. Då bjuder man in Karin från grinden i samtalet igen för att 

berätta hur det ser ut från barnets horisont, pojken blir jättebesviken. Detta innebär också att 

Mamman får en upprättelse för sin oro.  

Pojkvännens pappa: alla vill att alla i nätverket tar sitt ansvar, det visar på hur information och 

berättelser inte enbart genererar en insikt utan också och viktigast av allt, en vilja att hjälpa, 

att sträcka ut sin hand 

Detta är två exempel på möten, hur möten kan inleda, pausens betydelse och hur man 

fortsätter efter paus. Det bör noteras än en gång att nätverksledarna kommunicerar med 

varandra under hela mötet. De kan, vilket sker under ett möte jag närvarar på, att man så att 

säga bryter ringen. En konstellation i en av familjegrupperna flyttar in sina stolar i ringen och 

en av nätverksledaren vänder sig till dem enbart för att ventilera ett problem. I det första mötet 

skulle det kunna pojkvännens pappa, som är fortsatt orolig och två till, för att lyfta fram hans 

oro ytterligare, kanske också höra om vad han önskar eller kan tänka sig skall ske för att hans 

oro skall stillas. Just detta möte slutade med att mamman och pojkvännens mor kramade om 

varandra, något man inte hade kunna tänka sig vid mötets början, det fanns en spänning dem 

emellan. Det kan väl sägas representera ett gott exempel på innehåller i fas fem och fas sex. 

Det uppstår fler allianser och det byttes telefonnummer, alla var överens om att vi vill finnas 

när sonen behöver hjälp, stöd till pappan om han får problem, men även stöd till varandra. 

Pojkvännens familj kom varandra närmre, det fick höra hans berättelse, samt hans flickväns 

berättelse och de kom överens om att försöka har regelbunden kontakt. Det tas beslut kring 

den unga familjen, som också förankras i 

Det är viktigt att se här att i dessa möten möts två nätverk. Jag har deltagit som observatör i 

två möten där det är familjens egna nätverk och socialsekreterare. Där blir berättelserna inte 

lika många, inte heller rösterna. Det behöver naturligtvis inte betyda att man inte får den 

informationen man behöver. För mig som utomstående observatör märks en skillnad i 

dynamik 

Det kan också sägas vara slutet av en nätverksprocessprocess, som (kan) börja med frågan 

Bosse ställde: Varför har vi kallat till möte?  
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Mötesdeltagares reflektioner 

Under ett nätverksmöte är jag med om en spännande process och ser vilken kraft det är i ett 

möte, vilka svängningar och förändringar som sker och detta bara under loppet av tre timmar. 

Jag upplever att det är sannolikt så för de inbjudna som är anhöriga, men är det? Mötet är ju 

en del i en process som startar långt innan nätverksmötet sker. Personerna i centrum, i fokus 

är klienter med allt vad det innebär. Kan de känna och uppleva de förändringar som sker på 

mötet, i en liknande anda jag gör, det vill säga att det är positivt, det skapas allianser, man får 

höra berättelser? Detta är en begreppsapparat som originerar från nätverksledarna, från 

utbildningsproducenter, inte klientens egen livsvärld.  

Det är socialtjänsten som kallar till möte, de leder mötet och strukturerar det, sedan är det 

socialsekreterarna på respektive enhet som går vidare. Detta är en förenklad bild, en typisk 

klientbild, eller? 

Nätverksmötena ger mig jättemycket, har inte haft ett nätverk runt om mig, varit 

ensam, fått stöd och är ensamstående mamma mitt barn kan inte härja lika mycket nu. 

Resursteamet ett stöd och dottern för mer stöd. Vi har fortsatt kontakt med fortsätter 

med resursteamet, med flera givande träffar. Jag menar att det är viktigt att veta när 

man jag gör intervjuer i efterhand. I en tidigare studie är det uppenbart att kvinnorna, 

mer än männen exproprierade mig. De vet jag utlovar total anonymitet, de har 

historier at berätta, föra vida och jag blir objektet, eftersom jag döljer kopplingen 

mellan oss 

Jag är bra på att ta till mig, pappan är det inte, han lever som vanligt. Jag är 

motiverad. Min egen uppväxt, har haft det tuff och min uppväxt är viktig för mig jag 

blev tidigt barnlös. Jag har potential, bra kandidat för terapi, jag tar den hjälp som 

finns att få. Det ger mig trygghet, inte helt en skam, det underlättar att vara öppen 

Nätverksledarna har ett bra sätt, de styr upp, jag styr också, har vana att prata och kan 

prata med mitt eget barn idag, upplever det bara som bara positivt, så länge vi har 

fortsatt kontakt är det bra för familjen.  

Barnets far sträcker upp sig och jag får hjälp att prata med mina barn, jag vet hur jag 

skall ta tillvara och är glad över alla som är involveras. Rektorn och möten på skolan 

har hjälpt, skolan är mer involverad, kan styra, inte fastna och lärarna mer involverad. 

Mötena ger en positiv effekt, dottern tyckte först att mötet var jobbigt, hon härjade, nu 

har hon lugnat ned sig även om det finns mycket kvar att göra för henne. Hon är inte 

med på att anpassa sig och nätverksledarna är inriktad på att gå framåt utan pekpinnar 

 

Här finns en bakgrund jag inte är helt bekant med, har varit med på nätverksmöte där denna 

kvinna deltar. Det är tydligt att socialtjänsten är/varit en del av hennes vardagliv och dela av 

hennes livsvärld. De nätverksledare jag pratat med ser nätverksmöten, inte bara som ett möte, 

gärna som ett tänkande som skall genomsyra det sociala arbetet. Det är inte svårt för att finna 

fog i denna tanke utifrån kvinnans berättelse ovan. Om vi vidgar omfånget och perspektivet 

och säger att det ultimata borde vara en ”frigörelse” från socialtjänsten, vilka tolkningar kan 
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vi då göra för att sätta in kvinnans berättelse i ett större sammanhang? Hon är övertygande i 

sin berättelse om vad nätverksmöten betyder för henne och hennes dotter, hon är positiv till 

den kontakt hon etablerat med socialtjänstenhet hon tillhör med mera. En jämförelse med 

nätverksledarnas visioner ger vid hand att hon å ena sidan tar ett eget ansvar, att 

socialtjänstens nätverkstänkande tydligt förbättrat hennes och dotterns situation, det är ett 

exempel på hur familjen blir mer involverad, hur familjen och nätverket fungerar tydligare. 

Ett exempel på detta är den förändrade relationen mellan modern och dottern, där modern får 

ett ökat stöd. Det kan vara så att om vi ser det som en process, att ansvar och egenmakt 

succesivt förflyttas till moder, det kan också var så att den fas och situation hon befinner sig i 

nu är ett klientberoende.  

När det gäller begrepp, så märker jag under intervjun att till exempel berättelser har en 

positivt laddad konnotation för mamman, men i ett lite annat sammanhang. Hon berättar och 

det gör andra jag intervjuat också, att berättelserna stärker kvinnans nätverk, nu vet de, nu 

stöder de mig, nu har jag fått bekräftelse för mitt beslut. Det är mer svårfångat i intervjuer 

med ungdomar, det bekräftar i princip vad de redan vet, när det gäller problem och att de nu 

känner sig mindre oroliga, men framtiden är fortfarande oklar, det finns tankar och längtan 

hos dem som jag inte når. Ser vi det i en större kontext inom socialtjänsten, kan det vara så att 

trots nätverksledarnas fokus på barnets bästa, vet vi inte vad mötet betyder för de unga? Det 

ställs krav på dem, fattas beslut som kan vara svåra att diskutera, kan vara svåra att acceptera. 

I en systemteoretisk cirkel om vi tar den som symbol, är de längst in i mitten omgiven av flera 

aktörer, flera arenor utanför sin egen. I ett fall där ett tonåring fosterhemsplacerats, vilket är 

en svår situation, menar tonåring emellertid att han är mindre orolig nu, vet mer och vill 

samtidigt flytta hem. Ytterligare en gemensam faktor när det gäller nätverksmötena är att de 

fungerar som en referensram för de inblandade, mammor jag intervjuat menar att de kan gå 

tillbaka till vad som sägs på mötena. Det kan vara stärkande, minska på oro, skam och 

liknande.  

 

En annan deltagare berättar att han gick dit mest för sin son skull. Han upptäckte att 

det fanns folk runtomkring honom som bryr sig 

Jag frågade om han var nervös eller spänd inför alla dess deltagare, eftersom han var 

en viktig person för sin son som han svikligt på grund av sitt drickande 

Nej säger pappan, det gick skapligt, det bästa är ju för min pojkes skull och hur 

deltagarna engagerar sig i pappan för sonens skull. Det kändes bra att träffas på det 

viset. Efter mötet har det skett en förändring hos sonen. Han är piggare och har rutiner 

Pappan menar att mötet varit bra ”i det stora hela” Det har varit flera möten och sonen 

har fått en större förståelse. Tidigare var han blyg men har öppnat upp nu och genom 

mötet har hela släkten fått en möjlighet att ta del av vad som skett och de har mer 

kontakt med varandra nu, fler generationer är delaktiga och tar tag i och hjälper när 

det behövs 
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Vi ser här ännu ett exempel på hur deltagarna blir aktiva, visa att de vill hjälpa, snarare än 

fördömma och detta kommer upp genom att deltagarna själva berätta om sina upplevelser, sin 

oro och sin undran över att det är något som inte stämmer 

Ett muntligt samtal med en ung mamma som var en av huvudpersonerna i nätverksmöte, ger 

vid hand att hon upplever mötet som pressat, det är många omkring henne, hon är i en 

krissituation och vid tiden för mötet söker hon ta makt över sitt eget liv, samtidigt som det är 

situationer som brister för henne. Hon säger också, ”man berättar ju inte allt”, vilket jag 

upplever både som att mötet upplevs pressande, samt att lösningarna som presenteras inte är 

en halleluja upplevelse, även om det för stunden inte finns bättre, konkurerande alternativ. 

Hon får mycket stöd och förslag till lösningar under mötet, det görs en del beslut kring hur 

hon skall fortsätta att handla. Efter ett drygt år träffar jag henne och hon har lyckats med det 

mesta av det som diskuterades under mötet och är mer en med - människa än klient - 

människa då jag träffar henne.  

Ett möte jag inte deltar i, men som nätverksledarna berättar om, är en serie nätverksmötet, där 

huvudpersonen är en pojke som placeras i fosterhem, inte förstår varför just han av syskonen 

gör det. Jag tänker inte utveckla dessa intervjuer, jag deltar inte i möten, gör intervjuer efteråt 

och vårt inbokande träffar ställs in, men jag har pratat med honom i telefon. Tydligt är 

emellertid att mamman haft ett stort stöd av dessa möten, så även sonen. Han har fått en 

berättelse om var har är fosterhemsplacerad, han har också fått argument och förklaringar. 

Dessa upplever mamman som ett stöd, då hon så att säga kan återvända till de samtal som 

sker under mötena, detta speciellt när sonen vill komma hem. Detta sker inte med hjälp av ett 

möte, utan flera. Både sonen, och mamman bekräftar att det som från börjar varit en knut, 

lösts upp, fokus har flyttats från varför sonen inte bor hos mamman till en acceptans de båda 

har, dock inte hela tiden, sonen vill periodvis fortfarande komma hem. Vid dessa tillfällen 

känner modern stöd både i sitt privata nätverk och efter de kontakter hon har hos 

socialtjänsten, samt stöd för sitt beslut. 

Följande intervju handlar om Richard som är fosterhemsplacerad. Han och jag planerade tider 

för intervjuer, vilket av olika skäl inte passade. Jag har endast haft samtal med honom per 

telefon och de gångerna har han låtit harmoniskt. En annan gång var han hos sin biologiska 

far och då hade något hänt. Det innebär att nedanståend intervju är med modern. 

 

Alla har sina uttryck över vad de känt, hur de uttrycker, vad de vågar ta upp. 

Mannen är alkoholist och vill inte erkänna det, men där på mötena var det så att de 

märker att han fjantar runt, att det är jag som får ta ansvaret, mamma och mormor 

har ju också sett en annan sida, de var ju med hela tiden, det var bra för min del 

Har fått jättemycket stöd i gruppen/mötet. Mats och Jonny var ju jättebra, de höll i 

mötena, vi hade mötena för att vår son skulle får ett problem belyst som han inte kan 

släppa. Han ville så gärna flytta hem, jag ville inte och hade jättesvårt att säga det till 

honom, klart jag vill hans skall bo hemma, men varför när han går i gymnasiet i NN. 

Jag fick jätte mycket stöttning, alla såg ju allting med annorlunda ögon. Kommer ju 

massor med frågor för honom också 



47 
 

 
 

En fråga han vill ha svar på är, varför var det just jag som skulle flytta, varför valde 

mamman honom? Det är svårt för honom att förstå, det finns inget svar på varför det 

var just honom, efter vi hade haft de här mötena, tre gånger och efter det kände han 

att det inte var lika viktigt att få svar på detta. 

Vi ser hur mötena vidgat Richards perspektiv och att flytta hem har inte prioritet nummer ett 

hela tiden. Det som tidigare var det stora problemet och frågan har växlat i prioritet. Det 

betyder naturligtvis inte att han längtar hem, men sammanhange har vidgas, nätverket vidgats 

Det var flera andra frågor som vi pratade runtomkring, så många bitar föll på plats för 

honom också. Båda biologiska föräldrarna, fosterföräldrar, deras far, mammans 

mamma och hennes karl och Rickards syskon och Anna, storebror på pappas sida var 

också där en gång 

Känner du dig utsatt? 

Jag har aldrig känt mig utsatt, det som varit jobbigt för mig är de här frågorna som 

Richard har kommit med, varför just jag? Jag har gjort det som har varit bäst för 

honom hela vägen och har stått för det, det här är bäst för honom, det här har jag fått 

jättemycket stöttning i. Folk, den enda jag inte känner stöd från är Richards pappa, 

han är papa när han vill, samma till sin dotter också, de har kommit för flera att dem 

köper detta. Alla fick säga något positivt om Rickard, han tycker det var jobbigt, men 

jag har bara positivt att säga om nätverksmöte. 

Jag frågar: ”Hur var det för dig, får du och får Richard en större förståelse i att han skall vara i 

en annan familj?” 

Richard har ju bott hos fosterföräldrarna i flera år och det var mycket bearbetat innan 

vi hade dessa möten, det är också viktigt för att det ser ut som det gör idag, så ser det 

ut- En process och n-möte kommer in i ett livssammanhang som pågår. Richards sade 

vid sista mötet, tyvärr, det kommer inte att bli bra, det kommer inte att bli bra, fast 

han får komma hem när han vill och fosterfamiljen är jättebra, Det kändes till slut 

som Richard landade i detta men det hände för en vecka sedan att Richard ville flytta 

hem. Hade varit osams i de i familjen, då vill han hem. 

Då får man gå tillbaka till det som vi sagt på nätverksmötet, det blir ett stöd, ”vi har 

bestämt det här, därför att”. Nätverksmötet är en resurs, trygghet att kunna gå tillbaks 

till det som hänt, det är det som gäller - det är många som hör samma sak, R får alltså 

samma svar, det har varit tre möten. Första mötet var jättejobbigt, känslomässigt 

jobbigt för alla, först berättade Richard hur elak fosterhemsmamman var - 

känslomässigt jobbigt för alla - varade 3 timmar, blev inte klar, fortsatte en gång till 

och sedan ett avslut efter det.  

Nätverksledarna ledarna släppte inte förrän det var klart, att det kändes ok. för alla 

Alla komma inte på alla tre mötena, sista mötet var också jobbigt, fick göra klart att R 

inte fick flytta hem, han vart ju jätteledsen, men innan mötet var klart, blev han ju 

glad igen. Vi delade in oss i mindre grupper, vad säger de andra till Richard? Under 

alla möten säger alla att Richard är i fokus och alla som finnas här är för honom. Klart 

föräldrar är utsatta, kränkta och så, men det är ju inte så, det är ju jag som har placerat 
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r själv, för att han skulle få en tryggare tonårstid. Jag är med i fosterhemsföräldrarna 

sätt att uppfostra Richard, mamman kan alla de här grejorna, hon är en fin 

fostermamma att prata med. 

Vad tycker du att nätverksmötena ger dig, frågar jag. 

Från början tänker man ju så här, ett närverksmöte handlar ju om. funkar ju jättebra 

men sedan, alla människor runtomkring ger mig ett fungerande stöd R har vuxit, jag 

har vuxit jag kan bara känna – det var det bäst vi har gjort, inte rensa luften, lätta på 

alla frågor och den största frågan Richard hade var ju varför det var han, men det var 

ju inte det som var viktigt. Han känner nog trygghet från alla och det är för hans bästa 

som han bor där och vi finns här, fast du bor där. Han har svårt att prata om känslor, 

då lyssnar han ju och då var det bra att han fick höra alla samtidigt 

hur känns det idag för dig, efter detta-känner du dig starkare idag att kunna möta 

Richard när han frågar, när han vill komma hem. Jag är starkare som person, men när 

det blir konfliketer med Rickard, då blir det jobbigt och jag är kluven. Han vet ju att 

det är bäst för honom 

 

Känner du dig kluven? 

Ja absolut, kanske tänker jag en extra gång före, för att det inte skall upplevas som tjat 

Allt man säger. Fosterföräldrarna tar allt tjat, vardagliga beslut när Richard är hemma 

skall det bara vara lugnt och skönt, när han kommer hem är det lugnt, det är lugn han 

skall ha, det hänger ju på oss vuxna att det blir ett bra möte. 
 

Vi ser att mötena bland annat skapar struktur, men levererar inga patentlösningar, 

ansvar hänger fortfarande på föräldrar och fosterförälder. Lägger de sig i 

barnuppfostran eller? 

Nej inte överhuvudtaget, de är ju bara de som finns nära Richard som är på detta 

möte, men däremot reaktioner utifrån - hur kan du placera ditt barn? Nu har man ju 

fått lära sig att tackla sådant. Det här är ju vad jag behövde, vad Richard behöver, det 

var ju Jonny och Mats som kallade till möte, jag var med, men de skrev och bjöd in 

 

Vad var det bästa med mötena? 

 

Det som kändes bäst för mig, var att jag kunde säga öppet till Richard, ärligt att jag 

vill inte du skall flytta hem, för att jag tycker inte det är bra för dig, det var absolut det 

bästa, det hade varit jättejobbigt att göra det här över köksbordet utan stöd detta 

bidrog mötena med, där alla känner trygghet och det gör alla i vårt nätverk.   

Kopplingen i berättelseer mellan socialarbetare och klienter, anhöriga kan säkert tydliggöras 

ytterligare. Detta är ju fundamentalt om man vill sprida visionen vidare för att låta andra än 

socialarbetare ta ansvar. Kalla det feedback, kalla det ökad resonans, kalla det för ett möte 
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som upplevs mer jämlikt av klienten. Jag förstår att det finns förväntningar på mig att i någon 

mån kunna bringa någon form av jämvikt i en situation där de professionella undrar över om 

rösterna och berättelserna som finns på nätverksmötena är tillräckligt för att för att bära i 

framtiden.    

Generellt är männen och färderna mer tystlåtna. Det säger mindre, ”jo det är bra möten” men 

ger inte exempel på eller någon emfas i vad som varit bra för dem.  Detta tydliggjordes redan 

under mötena och jag upplevde den som de kunde känna skam, i sin fadersroll om de till 

exempel hade alkoholproblem. Det blev inte attackerade men under de flesta mötena var de 

mer lågmälda. När jag pratade med dem upplevde jag att de såg mig mer som en 

myndighetsperson än som en person de kunde prata fritt med. Det har jag upplevt tidigare i en 

studie på en flyktingsluss, att bli likställd med en utövande myndighetsperson. Lösningen på 

detta hade sannolikt varit att träffa dem under fler än ett tillfälle, på så vis var det lättare att 

intervjua kvinnorna 

Jag tror att det kan vara möjligt att det finns ett liknande förhållningssätt hos ungdomarna. I 

form av lojalitet mot modern, eller fadern. Det är kanske mer en spekulation än fakta, men 

ungdomarna var tillbakadragna och tystlåtna, ville inte stanna så länge kring den fråga jag 

ställde, utan mer, ”jo det var bra”. Det kan ju ha varit så både när det gäller fäder och 

ungdomar att så faktiskt är fallet, men det märks en skillnad gentemot kvinnorna där de flesta 

känner sig stärka och positiva 

Det finns naturligtvis en undran, ”vad är det som fungerar?”. Personligen vet jag inte i vilken 

grad mina samtal med klienter efter möten kan ge svar eller öppningar som bekräftar eller inte 

bekräftar dessa funderingar hos nätverksledarna. Det finns emellertid en del nyckelord, som 

mötesdeltagarna ger en större emfas, om vi jämför med nätverksledarna. Från intervjuerna är 

stöd ett nyckelbegrepp. Det kan vara att stärka upp ett nätverk, att blotta skammen för att 

komma vidare och att deltagarna för en ökad bekräftelse in sina roller och sin status. Det kan 

också innebära att man förändrar sin position i sitt privata nätverk och det skulle kunna 

underlätta att ta beslut och att gå vida, som Richards mor uttrycker det, ”då går vi tillbaka till 

vad vi kom överens om på mötet. Det betyder att mötet i sig är ett stöd, som skapat en 

struktur, samt skapat allianser 

 

Makt, ojämlikhet och gemensamma representationer 

Tilly (2000), visar på hur beständig olikhet upprätthålls och genereras strukturellt och i 

relation.  Han tar sitt avstamp begreppet kategoriella ojämlikheter, vilket är centralt eftersom 

Tilly genom sina historiska tillbakablickar ser hur just kategoriella par som man - kvinna, 

medborgare - icke medborgare har en tendens att reproducera inte bara ojämlikheter utan även 

sig själva. Här existerar, säger Tilly, en kategoriel skiljelinje. Tilly frågar sig hur 

ojämlikheterna kan fortgå att bestå, vårt sociala liv förändras ju, sociala relationer är både 

flyktiga och föränderliga. Ett svar finner vi just i att kategorierna i sig utgör kontinuum, som 

fattig – rik, gift - ogift och att dessa kategorier ingå i större organisatoriska sammanhang som 

har med både fördelning och värdesystem som demokrati att göra, tillträde till resurser 
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tillträde till arbete (och arbetets art) och så vidare. Detta innebär att en bestående ojämlik är 

institutionaliserad till sin natur. Tilly menar att kategorierna fungerar ojämlikt för att de 

utestänger, för att de exkluderar vissa kategorier och favoriserar andra kategorier. Detta sker, 

idag och tidigare i historien genom olika mekanismer. Begreppet relationella modeller är en 

möjlighet at tolka detta och Tillys analys är en relationell analys.    

Genom en relations analys ges vi möjlighet att se hur våra sociala relationer ingår i nätverk 

och hur dessa närverk ingår i organisationer och hur dessa är en del av staten och samhället.  

Tilly har en förmåga att genom att använda en relationell analys, se bakom ytan på kategoriel 

ojämlikheter. Om vi tar ett barns prestationer i skolan är det vanligt att vi ser på 

familjebakgrunden (klass, studievana miljöer etc.) men Tilly visar att lärares och 

skolförvaltningars kategoriella ”tänkande”/reaktioner sannolikt har än mer betydelse för 

elevers möjlighet att nå hög prestationsnivå. Kategorier är relationella, kvinna utestänger man 

och tvärtom, svart utestänger vita och tvärtom och mellan de båda finns en gränslinje utifrån 

vilken de olika aktörerna (man – kvinna) tillskrivs egenskaper, identitet etc. Etnicitet är ett 

typexempel på hur gränslinjer verkar för att stärka identitet (se Tilly s. 110 och ff.).   

 

 

 

 

 

 

Tilly använder begreppet generaliserade kategoriers ojämlikhet och säger att när väl 

kategorierna ”är på plats”, är konstruerade och i funktion, så är försöken till utjämning eller 

reducering av ojämlikhet svår. Kategoriel skiljelinje etablerar vad jag kallar en vertikal dialog, 

eller snarare ojämlikhet, mellan par och kategorier. Det är detta den egenhändiga figuren 

illustrerar 

Det är två viktiga faktorer i Tillys analys om vi skall förstå varför ojämlikhet. Den ena 

anledningen är den institutionaliserande och organiserade natur som utmärker ojämlikhet och 

ojämlikhetens föränderliga natur. Den andra är den kognitiva naturen i ojämlikhethet, vi 

tänker i kategorier och trots förändringar, förändrar vi inte vårt kognitiva, kategoriella 

tänkande. Det är företrädesvis här som socialarbetare kan medvetandegöra sig själv i 

förhållande till klienten och dennes livsvärld. Det är fråga om ett maktperspektiv och efter en 

läsning av Tilly ställer jag mig frågan, ”hur handskas man med det?” i ett socialarbetare-klient 

perspektiv. Medvetenhet är naturligtvis en öppning, men är den tillräcklig? 

I Bubers anda kan vi säga att nätverksledarna räcker ut en hand till alla och när de 

professionella verkar tappa tron, finns den hos det privata nätverket. På så vis blir mötet ett 

förhållningssätt. Seikula, Arnkil (2005), säger att vi måste gå bortom klientkontexten, 

Socicalsekreterare 

Klient
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problemkontexten och så att säga föra in vardagsliv och livsvärlden. Det är ett exempel på, anser 

jag att söka gå från klientskap till medmänniskoskap. 

Utöver medvetenhet finns det ytterligare en aspekt, en kraft för de som ingår i gruppen vilken 

har möjlighet att balansera maktaspekten mot en mer jämlik karaktär. Durkheim nämner 

vikten av kollektiva representationer och att vi har ett kollektivt medvetande som binder oss 

samman med i första hand med medlemmarna i en grupp och vidare med samhället (Lukes 

1988). Han använder även begreppet kollektiva representationer. När de olika aspekterna av 

dessa representationer ”lever sitt eget liv” producerar de nya representationer 

Mannheim säger att vi har ett gemensamt subjekt inom oss (1982). Detta kan visa på dynamik 

och bärkraft som finns i nätverksmöten, under tre timmar är vi på olika visa alla bärare av ett 

gemensamt subjekt, kalla det en kollektiv enhet, som stärker mötet, stärker sammanhållningen 

och genererar kraft (1982). Mannheim säger att om vi tittar på ett landskap, får vi en annorlunda 

bild från varje position vi intar nät tittar ifrån, vilket kan vara en metafor för mötets process. När 

det gäller mänskliga relationer måste vi vara rumsligt placerade och inta ett perspektivistiskt 

förhållningssätt. Då ökar graden av historier och förståelse i nätverksmöten.  Vad jag kommer att 

veta om den andre beror på hur denne framträder i vår relation och hur han gestaltar sig i denna 

relation.  

Mannheim går vidare och hävdar att vi känner oss själva bara i den utsträckning vi ingår i en 

existentiell relation med andra.  Vi pratar här om en social existentiell relation. De upplevelser 

och erfarenheter vi delar och som är relaterade till den yttre verkligheten, är också de som vi 

för med oss in i det erfarenhetsfält (Erfahrungsraum) vi delar. När vi försöker återuppleva en 

upplevelse eller erfarenhet finner vi att "landskapet" har förändrats, likväl som vi själva och 

vår existentiella relation. I ett ögonblick har vi en instinktiv beröring med den andre, i ett 

senare ögonblick möter vi den andre såsom han då perspektivistiskt och existentiellt gestaltar 

sig för mig. Detta kan vi genom att närma oss och bli delaktiga (Mannheim 1982). Det 

innebär att jag tolkar Mannheim som att detta gemensamma subjekt bär en möjlighet för oss 

at nå och förstå olika nivåer (se Bateson nedan), samt inom ramen för nätverksarbete kunna 

urskilja och verka nivåhöjande. 

Mötet, deltagarnas egna emotioner, viljan eller oviljan och liknande är komponenter som 

driver fram berättelserna. Nätverksledarna är medvetna om detta och kan, om det inte blir 

kaotiskt lyssna, stanna upp och leda. Detta är en dynamisk verklighet och förändras i sitt 

innehåll. Om vi ser på nätverksledaren, som förutom har sin utbildning och kompetens, även har 

det gemensamma subjektet inom sig, i form av en kunskap som kanske inte alltid förmedlas i 

läro - eller metodböcker, då kan möjligheten till ett mötes dialog och komposition av berättelser 

för alla deltagare på nätverksmötet öka, oberoende av status och position. Jag menar inte att 

gränserna upphör eller att total jämställdhet råder, vad jag vill säga med Mannheim är att om 

nätverksledare är vaksam på detta dynamiska perspektiv vi alla intar underlättar detta 

möjligheten till att skapa möten, eller en samklang under mötesprocessen. Seikula, Arnkil 

uttrycker sig på ett liknande vis (2005: 87, deras kursivering). De säger  
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Gemensamt är också hjälpverksamheten knyts till ett vardagssammanhang, till klienternas och 

patienternas livsförhållanden, inte enbart till ett sammanhang och relationer som formas på 

institutioner 

Inom ramen för ett nätverksmöte finns det med andra ord beröringspunkter av vardaglig karaktär, 

i form av erfarenheter och kunskap, som går bortom våra roller och positioner. Dessa anser jag 

kan vara en utgångspunkt för att sätta igång processen, skapa en miljö där deltagarna känner ett 

behov i att berätta. Jag tänker inte fortsätta att beskriva och tolka processen, utan studera några 

teman som fungerar genererande för nätverksmötet. Det här kan också uttryckas i termer av 

dialogens horisontella natur.  

Tilly representerar den vertikala dialogens natur, på ett makroplan. När Börjeson (2008) ger 

olika exempel på alternativa försök att bryta den näst intill ortodoxa relationen mellan 

socialarbetare och klient, använder jag Tilly för att tolka detta (2000), vilket även Börjeson 

gör men lite annorlunda. Tillys begrepp kategoriella par och kategoriell skiljelinje är två av 

hans begrepp som mycket väl kan användas för att inse svårigheten att komma ur sin 

professionella roll, Börjeson kallar det för professionell blindhet, vilket försvårar för 

socialarbetaren att överskrida hinder för ojämlikhet och makt. 

 

Det pratas mycket om att lyssna, höra berättelsr, ibland verkar det svårt. Jag nämnde 

inledningsvis att jag deltog i ”Samforskning kring Nätverksmöten”, där jag närvarade. Det var 

ett möte där olika professionella deltog, som tillexempel skola och andra aktörer kring 

klienter i socialtjänsten. Om vi ser det här ur ett evidensbaserat perspektiv var den 

övervägande majoriteten professionella från olika enheter, Gavlegårdarna, BUP och skolan 

med flera. Det som saknas är någon från klienterna, vem för deras talan, var finns de, so i ett 

nätverksmöte hör till huvudaktörena? Det visar hus svårt det är att skapa en demokratisk 

jämlikhet och balans mellan tre aktörer, forskare, professionella och klienter. Här bör 

socialtjänsten i Gävle om man har ett forum för samforskning agera mer. Det är ett exempel 

på vad Börjesson (2008) menar med professionell blindhet, klienten tenderar att bli en 

konstruktion, snarare än en medmänniska. I exemplet om socionomen, fanns två olika 

versioner till ett möte som sprutade varandra fulla med rak crème (nedan) frågar jag generellt, 

arbetar man på ett sådant vis att klienten upplever en liknande respekt. Denna fråga är ställd 

utifrån hur man handskas med makt inte bara på ett nätverksmöte, men inim en vidare kontext 

inom socialtjänsten. 

När nu mötet diskuterats både på en mikro och både på en makronivå, har vi då svar på vad 

det är som fungerar, respektive inte fungerar i mötet? Till stor del har vi det. Det handlar om 

mötets innehåll, upplägg och process. En annan viktig faktor ar nätverksledarnas insatser. 

Forkby (2006) menar att det handlar mycket om att inge hopp, att för klienten göra framtiden 

möjlig och han definierar flera faktorer som gör nätverksmötet kraftfullt, speciellt när det 

handlar om de grupprocesser som uppstår. Det finns ett etiskt ansvar, att övertyga, snarare än 

att övertala och utifrån vad Börjeson (2008) och Tilly (2000) presenterar är det elementärt när 

har med utsatta personer och grupper att göra. Forkby poängterar också vad nätverksledarna i 
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Gävle berättar, vikten av att ge familjen kraft och att samordna med offentliga nätverk (2006: 

55). 

Trots denna studie av nätverksarbete, finns det vita fläckar, vet vi verkligen vad som 

fungerar? En socionom med erfarenhet av behandling berättar om ett gräl med en klient. Det 

upplöstes på ett skämtsamt vis att då de båda sprayar ned varandra med rakkräm och skrattar. 

Några år senare träffar socialarbetaren sin klient och de pratar om hur det går. Socionomen 

frågar, nyfiket, ”vad är det som gör att det blev ett sådant fint möte mellan oss?”. Själv tänker 

han på den absurda situationen med rakkrämskriget. Den tidigare klienten förvånar och säger, 

”nej det har inget alls med det att göra, jag litar på dig och du respekterar mig som den jag 

är!”. Denna lilla anekdot visar på att det finns en diskrepans mellan professionella och klienter 

i ett möte som detta, när det gäller vad som fungerar, det handlar om ett möte, det handlar om 

en dialog. Anekdoten visar inte bara på diskrepans mellan socialarbetare och klient, men att 

det öppnades en lucka i ojämlikheten, i makten. Socialarbetaren trodde det berodde på att de 

släppte kontrollen och sin professionella identitet. Klienten säger att det var närvaron av 

respekt, att bli accepterad som den man är, utan krav att bli någon annan än den han är. 

 

Analys 

Användandet av Durkheim och Mannheim är inte enbart en aspekt som eventuellt kan 

generera mer jämlikhet, inte heller eliminera den makt som Tilly tydligt visar, med hjälp av 

sin begreppsappartart. Tilly visar på att vi tänker kategoriellt och att det inte kommer ifrån, 

innehåll och sammanhang ändras, men ojämlikheten är beständig är hans tes 

 

Hos Durkheim och Mannheim, fokuseras i något skilda sammanhang vad som förenar och 

villkoren som kan generera en grupp och skapa stabilitet. Sambandet mellan detta påstående 

är att de är en förutsättning för möte och dialog. De fungerar också som en inledning till 

analysen där Bateson´s teori om kommunikation. Bateson hävdar att normal kommunikation, 

förutsätter att det finns något att jämföra med, vilket är svårt när kommunikationen inte 

fungerar. Mina referenser till Durkheim och Mannheim utgör en grund för att vi ur ett socialt 

sammanhang kan närma oss en normal kommunikation och i nätverksmötet existerar en 

möjlighet till detta.  

 

En anledning till att jag använder mig av Bateson och inte Bronfenbrenner (2012), är att 

Bateson utvecklar en kommunikationsteori. Vi kan prata om frågetecken som rätas ut genom 

dialog, spridning av information, pusselbitar som faller på plats, på grund av att i den enskilde 

deltagarens livsvärld har de befunnit sig på olika nivåer, blivit felaktigt tolkade eller 

kommunikationen har misstolkats. 

 

Vad är en normal kommunikation, en patologisk kommunikation och hur går man till väga för 

att förändra. Bateson analys har likheter med den intention som finns i nätverksmöten. Han är 

också inriktad på feedback, som kan komplettera varandra och kan generera 

inlärningsmönster. Han började dessa studier med sin förutvarande hustru Margaret Mead 
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under 1930-talet och använde bland annat film för att dokumentera unga flickors dans, som ett 

led i deras socialisation i det Balinesiska samhället. 

 

Efter andra världskriget får Bateson tillfälle att studera patienter på ett veteransjukhus. Det är 

en koppling mellan icke fungerande familjerelationer och psykisk ohälsa, samt alkoholism. 

För Bateson (1972) spelar kommunikation en central roll, samt hur den tolkas eller 

misstolkas. Hans begrepp double-bind visar på detta, vilket är, säger Bateson, en patologisk 

kommunikation.  Bateson menar att för att en kommunikation skall kunna kallas normal, 

måste den kunna jämföras med något. Han menar att ingen kommunikation egentligen kan 

definieras eller helt förstås på den nivå den sker. Det finns olika sammanhang och subsystem 

och kommunikationen som sker kan då förstås utifrån en metakommunikativ nivå. En 

tolkning av Bateson´s kommunikationsteori i detta sammanhang är att det sker en 

sammanblandning av nivåer, innebörder och att sammanhanget inte upplevs på rätt nivå 

(Parker 1997). 

 

Ett vis att föra samman Bateson´s kommunikationsteori med nätverksmöte är att det inte 

existerar en gemensam diskussion, klienten kan ha ett dåligt självförtroende och låg grad av 

att kontext analys, det vill säga sätt in en dialog i ett större sammanhang. Intentionerna i de 

olika parterna berättelser och kommunikation når inte varandra, man är inte på samma nivå, 

deras respektive sammanhang är olika 

Det är då viktigt att i detta sammanhang ytterligare diskutera kommunikation. Det är främst 

två teoretiker som lyft fram den kommunikativa aspekten i personlighetsförändring, dess 

oförmåga att förstå, samt söka förstå vad som händer den drabbade. Den ene är Bateson 

(1972), som utvecklat en systemteoretisk modell kring schizofreni och alkoholism. Han 

använder begreppet double-bind, för att förklara en cirkelgång, man är själv problemet och 

kan inte lösa det själv. Wilden (1980) förklarar och vidareutvecklar Bateson’s teoretiska 

tankegångar. Bateson pratar i termer av en patologisk kommunikation vilken han även menar 

gäller för den sjuke alkoholisten i samhället. Wilden uttrycker det på följande vis 

The double-bind theory of schizophrenia evolved out of research into the 

schizophrenic relation in the family, rather than ‘into’ the so-called schizophrenic, 

and took as its starting-point the phenomenology of communication. A 

phenomenological approach to communication implicitly or explicitly assumes that 

all behavior is communication. As a result, the schizophrenic (relation) can no longer 

be described as the product of ‘disease’ or ‘illness or ‘institutional conflict of 

‘intrapersonal conflict’; it can only be described as a product and a form of 

PATHOLOGICAL COMMUNICATION (1980: 110). 

Bateson och Wilden fokuserar på att ingen kommunikation egentligen kan definieras eller 

förstå på den nivå den sker. Det innebär att det finns både olika sammanhang och subsystem. 

Det innebär att kommunikationen som sker måste förstås utifrån ett metakommunikativt 

perspektiv, det vill säga en högre nivå, ett vidare sammanhang om de olika aktörerna skall 

kunna kommunicera. Det är intressant att Bateson och Wilden nämner vikten av olika 
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sammanhang och subsystem, därför det stämmer väl med sammansättningen av de olika 

deltagarna i ett nätverksmöte och hur dessa kan förenas under mötets gång. 

För att detta skall kunna ske inom ramen för ett nätverksmöte, behövs ytterlige 

kommunikatörer, såsom nätverksledare och i vissa fall professionella utanför 

familjenätverket, såsom från Grinden, dit barn med missbrukande föräldrar, eller föräldrar 

med andra problem. Nätverket är en del av att kommunikationen generera at fler nivåer blir 

synliga för deltagarna under mötet. I denna studie är nätverksledaren en sådan person som har 

förmågan att inleda en process, en rörelse mot lösning (men inte lösningen i sig). De övriga 

deltagarna är inte en del av det problem som ligger till grund för sammankallandet av 

nätverksmötet. Däremot kan de under processens gång öka förmågan hos nätverket att själva 

finna början till en lösning. Först då kan man se problem från en nivå vilken tidigare inte varit 

synlig till. Vi kan säga att cirkelformens karaktär till problem förändras och möjligheten att 

tolka problemet från en annan nivå möjliggörs. 

Bateson och Wilden menar att det finns både olika sammanhang och subsystem och 

kommunikationen som sker måste förstås utifrån en högre nivå, ett metakommunikativt 

perspektiv om de olika aktörerna skall kunna kommunicera.   

 

Wilden använder tecknaren Esher för att illustrera hur kommunikation är både ologiskt, 

paradoxal och upplevs som patologisk. Double-bind kan därför betraktas som delar av en 

sekvens och en olösbar erfarenhet, med moment av paradox. Om vi ser socialt arbete och 

nätverksarbete inom ramen för detta, kan vi säga att det inleds med ”en olösbar erfarenhet”, så 

till vida att närverksmötet i sig är att föra upp kommunikationen till en högre nivå. Det 

existerar nivåer och sammanhang, vilka kalibreras av nätverksledarna, det är skulle vi kunna 

säga kärnan i nätverksprocessen. Bateson hävdar för att detta skall kunna ske krävs en 

terapeutisk analys som ligger på en metakommunikativ karaktär. Det betyder att double-bind 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=veritasdomain.wordpress.com&url=http://www.wtsbooks.com/product-exec/product_id/1451/nm/Christian+Theistic+Evidences+(In+Defense+of+the+Faith,+Volume+6)+(Paperback)?utm_source=achoo&utm_medium=blogpartners&sref=http://veritasdomain.wordpress.com/2007/06/01/what-is-wrong-with-this-argument/
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kan liknas vid ett slags moment 22 nivå som yttrar sig på det viset att vad du än gör så blir det 

fel. 

Jag förstår att läsaren kan fundera över kopplingen mellan en patologisk kommunikation, 

normal och metakommunikativ nivå. Låt oss ta ett exempel, som är typisk för double bind. 

När vi pratar om patologisk kommunikation menar Wilden när han tolkar Bateson att hos den 

aktive alkoholisten finns problemet i flaskan, inte hos personen själv. Här kan vi närma oss en 

mer vardaglivserfarenhet och innebörden i double.bind. Hos alkoholisten finns en övertygelse, 

”den alkoholistiske stoltheten (Bateson, 1972)”. Ett exempel på detta är när alkoholisten har 

en monolog med flaskan, att jag är starkare än dig, jag kan ta ett glas om jag vill, jag har 

fortfarande i kontroll. Här menar jag att vi kan använda oss av den logik double-bind innebörd 

så till vida att det är en cirkelrörelse på samma nivå som problemet. Alkoholisten befinner sig 

på en arena där det finns personer som dricker. När alkoholisten inte dricker har han en 

stolthet, jag kan, tills han/hon börjar dricka igen, en double-mind monolog, eller dialog med 

flaskan.   

Härifrån kan vi gå vidare till nätverksmöten, även om personerna i fokus som kallat till möte 

inte är alkoholister, kan logiken vara densamma. Double-bind är en cirkelrörelse, mellan 

flaskan och alkoholisten som beskrivs ovan, man är en del av problemet och måste ha 

vägledning av en tredje part för att komma ur denna föreställning. Här finner jag likheten 

mellan nätverksmöten, problem, nivåer och nödvändigheten av nätverksdeltagarna som med 

sina kommentarer, sin oro, sin ängslan och sedan sin vilja till att sträcka ut sin han, ”nu förstår 

jag och jag vill hjälpa”. Det är utifrån detta senare perspektiv jag menar att Bateson i sin 

kommunikationsteori kan berika oss och teorin kan användas för att förstå den process som 

sätts i rörelse vi ett nätverksmöte. Denna uppgift vilar på nätverksledarna att initiera och 

ibland styra upp utan att presentera en lösning på problemet, snarare vara behjälpliga att nå en 

högre nivå(än problemet) där klienten, den hjälpsökande förmår att vidga sammanhanget och 

förändra en attityd. Här är, i denna fas, är gruppen sannolikt mer betydelsefull än 

nätverksledarna, de har satt processen i rörelse och litar utifrån erfarenhet at den utvecklas 

Bateson menar att double-bind i första hand är en fråga om något förtingligande. Det är inget 

som uteslutande har med medvetandet att göra, eftersom jag kräver säger han, ”a perception 

or transformation of a double-bind (197: 272)”.  Det räcker med andra ord inte enbart att jag 

upplever det, jag måste tro att den andre också gör det, här använder Bateson begreppet 

transkontextuellt. Det betyder, säger Bateson att ”We do not deal with a single syndrome but 

with a genus of syndromes, most of wich are not conventionally regarded as pathological 

(ibid)”. Vissa genus (i detta sammanhang har genus att göra med språksammansättning och 

språkegenskaper, inte maskulinitet och femininitet) av syndrom säger Bateson har en 

transkontextuell karaktär, en metafysisk möjlighet. Det innebär när det gäller nätverksmöten 

att mötesdeltagarna under processens gång kan uppleva olika perspektiv, från olika nivåer. 

Klienten inser hatt det finns problem, men sannolikt inte att det är han eller hon som är 

problemet i just denna stund, det är inledningen till en process, där kommunikation kan 

utvecklas till möjligheten att uppfatta fler nivåer och sammanhang. Klienten måste få en 

distans till det som upplevs motsägelsefullt, för att kunna närma sig gruppen och förstå de 
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olika aspekter och nivåer hos medlemmarna i nätverket, bland annat i form av oro, samt våga 

ta emot hjälp av gruppmedlemmarna.  Det blir en del av nätverksledarnas arbete, men även de 

övriga deltagarna då det sker en utveckling av dialogen, en utveckling där man får möjlighet 

att se det problem som diskuteras på rätt nivå, det gäller samtliga som deltar i mötet, klient, 

familj, vänner, professionella och övriga. Att inte kunna uppleva erfarenheter eller 

upplevelser på rätt nivå hindrar förmågan till kontextualisera och öka insikten om att det finns 

flera nivåer 

En form av horisontsammanslutning utvecklas emellertid under mötets gång och utveckling, 

de olika nivåerna i upplevelserna av paradoxer kommer att hamna på den nivå de hör hemma, 

i allt högre grad. Detta är en central aspekt av nätverksledarnas sätt att arbeta, genom att hålla 

tillbaka, ibland driva på, ”vad menar du?”, lyssna, inte presentera lösningar utan låta alternativ 

och deltagarnas egna initiativ växa fram. De kan i slutet av mötet ha en tillbakadragen roll om 

mötet skrider framåt. Seikula, Arnkil menar att det centrala inte är de enskilda personerna i 

mötet, utan hur de interagerar, Seikula, Arnkil (2005: 94) använder begreppet polyfon, för att 

visa på den mängd röster som existerar i en dialog. Det är dialogen som får mötet att växa, 

lägga grunden till förståelse och en vilja att deltagarna och hjälpa till 

Här gör Bateson en spännande slutsats i det han påstår att de som berikas genom 

transkontextuella gåvor och den som lider av transkontextuella förvrängningar, ”are all alike 

in one respect: for them there is always or often a ”double take”.  A fallen lief, the greeting of 

a friend or a”primrose by the rivers brim” is not just that and nothing more (1972: 272)”. Det 

är spännande att se hur Batson resonerar, båda den som har den transkontextuella insikten och 

för tillfället är i avsaknad av den står inför samma transkontextuella fenomen. Språket, 

kommunikationens kärna innehåller möjlighet till en transformerande potential. Double-bind 

begreppet karakteriserar upplevda motsägelser, till exempel mellan uppmaningar och 

beteende (som gest eller röstläge).   

Jag menar att ett nätverksmöte är representativt för av vad Bateson menar med double-bind, 

kommunikation och patologisk kommunikation. Det är olika grupper som Bateson och 

nätverksledarna arbetar med, men under en nätverksprocess är kärnpunkten kommunikation. 

Det är inte synonymt med vad Bateson menar som krävs för en metakommunikativ dialog 

som är beroende av terapeuter, utan av en kommunikation, en process som leder vidare till en 

dialog. Bateson anser är nödvändig för att gruppen rör sig från en double-bind till en 

metanivå. Samma logik, men annorlunda sammanhang och en större grupp gäller i 

nätverksmötet 

Det finns en fenomenologisk utgångspunkt här (Woodruff Smith 2007). Fenomenologi 

handlar om hur vi upplever erfarenheters meningsfulla strukturer, snarare än uttalade 

sensationer. Begreppet mening är centralt i detta sammanhang och som lyssnare och 

intervjuare är det just den mening deltagarna tillskriver sina erfarenheter i berättelserna jag 

söker nå. Det är också genom mening som erfarenheter och medvetande sammankopplas. På 

så vis kan jag som forskare både studera, reflektera och vara ett reflektivt objekt för den 

andre. Mina egna personliga erfarenheter, den mening jag tillskriver kan jag ha som en 

utgångspunkt för att förhandla mig fram till en ökad förståelse av deltagarnas berättelser. Vi 
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kan alltså säga att fenomenologi är en metod som verkar år båda hållen från berättaren till 

lyssnaren, från lyssnaren till berättaren (ibid). Internationalitet driver oss människor mot 

tillvarons skiftande horisontperspektiv. Hur skall vi tolka det? Vi kan förstå internationalitet 

som en kraft vilken driver oss till handlingar i en viss riktning, vilken också förser oss med 

tolkningsschema för våra handlingar. Vi kan med andra ord säga att internationalitet är en 

form av kraft som leder oss till erfarenheter av och förståelse för den livsvärld, det sociala 

kosmos vi lever i. 

Början till ett nätverksmöte är ett exempel på detta anser jag.  Vid ingången till den process 

som leder till ett nätverksmöte, kan det förekomma en kommuninaktion likt innebörden i 

double-bind. Lite förenklat kan vi säga att nätverksledarna möjliggör en metakommunikation 

så till vida att de står utanför (likt en terapeut) och kan upplösa double-bind. De möjliggör 

övergången från icke kommunikation eller missförstånd, till en så kallad normal 

kommunikation, genom att sätta igång en rörelse, en process, som till exempel vad jag skrivit 

tidigare, nämligen, ”varför har vi samlats här idag?” Frågan innehåller flera aspekter, den 

samlar gruppen i ett reflekterande, den skalar bort sådant som inte hör till problemet och den 

innehåller möjligheten till att problemet kommer att påverkas, att när mötet är slut, har det 

även skett en förändring hos deltagarna. De har sannolikt berikats med upptäcketen av fler 

nivåer, med allt vad det innebär.  

Vi vet en del idag vad en dialog är, att den sker på liknande villkor och är demokratisk till sin 

natur. Jag ger också en del indikationer ovan på detta, inspirerad av Mannheim (1982) av vi 

har ett gemensamt subjekt inom oss som grundas på kunskaper och erfarenheter av en 

gemensam natur. Inledningsvis refererade jag till Buber och hans definition av ett möte, att 

det sker utifrån att det finns ett jag och ett du som förenas. I en mer kunskapssociologisk 

kontext, finns det likheter mellan Mannheim och Buber, det finns också olikheter. Jag tänker 

inte utveckla Buber mer, han menar att dialogen förutsätter att det finns en gemenskap (1962) 

och i denna gemenskap finns det även meningsmotståndare. Utgångspunkten så här långt är 

att vi pratar om en dialog av horisontell karaktär, där flera kan komma till tals och villkoren är 

någorlunda snarlika. Seikula, Arnkil studerar och diskuterar dialogen i olika sammanhang och 

refererar till filosofer som skriver om dialog, bland annat Buber. De tittar närmare Bachtin 

och begreppet dialogisk relation (2005: 94). Det innebär att fokus är inte enbart på vad som 

sägs, utan på de interagerande personerna som har en relation, en dialog. De använder också 

begreppet polyfon, för att visa på den mängd röster som existerar i en dialog. Dialogen är för 

att tala med Bachtin (ibid: 96) flerspråkig och vi talar i detta sammanhang om ett socialt 

språk. ”Språket konstrueras alltid i en social kontext”(ibid). De för en diskussion om de olika 

sammanhang som dialogen förs, vilka aktörer som kan förekomma, skillnader mellan män 

och kvinnor, samt att dialogen genererar en förståelse. 

Diskussionen kring dialog och förståelsen av den är komplex. Börjeson (2008) visar på en 

svårighet när det gäller dialog mellan socialarbetare och klient. Det är företrädesvis villkoren för 

den typ av dialog han skärskådar. Det finns en del grundförutsättningar som gör att man kan 

prata om en vertikal natur i dialogen mellan två parter. En är att det är socialarbetaren som kallar 

till ett möte, klienten kan uppleva sig trängd. Mötet och dialogen sker ofta på 

socialförvaltningen, det vill säga socialarbetarens hemmaplan, vilken kan upplevas som 
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opersonligt, eller ett uttryck för makt. Börjeson (2008: 241) pratar om det svåra mötet och en 

aspekt av det är att klienten är definierad utifrån sitt problem eller avvikelse, synen på klienten 

blir då snäv och socialarbetare har en vilja till att förändra klienten. Det kallas för en 

professionell blindhet som Börjeson anser breder ut sig, speciellt i Stockholm. Han drar två 

slutsatser för denna blindhet. Det ena är att helhetssynen går förlorad, den andra att som är en 

fortsättning på den första är att de problem flera klienter har, så att säga letar sig in i hela deras 

existentiella natur och där förändringsarbetet blir svårt och komplicerat. Det är därför 

nätverksledarna med emfas menar att de inte skall producerar en lösning. Den som äger 

problemet, äger lösningen, det vill säga klienten, med stöd från sitt nätverk. 

 

Reflekterande samtal med nätverksledarna 

Vid mitt sista möte med nätverkslaget, samladas några av oss och pratade om manuskriptet 

såsom det ser ut nu. Rapporten avslutas reflektion från detta samtal.  

A. Jag tycker om den biten att du som betraktare, som antropolog, som inte kommer från vår 

disciplin, är jättespännande. Vi är så vana att prata och se på vårt sätt att se. Vi har just varit 

på en konferens, en konferens med likasinnande och vi pratar samma språk, därför tycker jag 

det är intressant att någon utanför som inte pratar vårt språk studerar vår nätverksmetod och 

företeelse eller annat och även de teorier du använder 

Till exempel de antropologiska teorier du använder är intressanta, eftersom det är vinklar man 

själv inte skulle komma på, till exempel hur man kan få in den drabbade eller exkluderande i 

gruppen 

Jag svarar: det är inte bara modeller och teorier utan även en kritik mot vårt 

slapphänta postmoderna samhälle, det finns många verktyg vi inte använder 

B. Det tycker jag är intressant, vi har ju mycket med oss. Man kommer upp och man och får 

en chans att ställa sig vid sidan om det man sysslar med. Jag menar inte man skall ta bort den, 

inte bekräfta den, den utgör en annan vinkel på saken, det är spännande 

Jag svarar: det är ju också att hela gruppen, gemenskapen måste vara där, 

resultater beror på allas närvaro, eftersom man är beroende av varandra, på ett annat sätt än i 

det postmoderna samhället.   

A. I vårt samhälle kan det vara individinriktat, man ger bland annan medicin istället för något 

annat 

C. Symtomen blir orsaken och det blir en ny berättelse när hela gruppen är med 

A. Vi vill ju tro att makten jämnas ut i ett nätverksmöte, att de svagas röst får komma fram, 

man kanske borde oroa sig mer för det, att vi bara är en del av samhällets apparat. Vi tror att 

vi gör det demokratsikt, att vi blir en del av det, vi inte lurar ”nu har ni fått vara med och 

tycka till om det här”. 
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B. Vi dämpar våra samveten och tror att vi är mer demokratiska om vi använder oss av 

nätverksmöten. Som förvaltning, det har ju att göra att vi måste finnas till utifrån en 

samhällsnorm, någon måste få den här apparaten att fungera. Denna samhällsnorm finns här i 

vårt hus, hos oss socionomer. Visst brister det, men vi man försöker jämna till lite, kanske om 

man vore i en annan kultur eller annat sammanhang hade det varit lättare eller oberoende 

nätverkslag. 

 Jag tycker mig se att nätverksmötet är en process från klientskapet mot 

medmännioskap, det är något som växer fram under grupprocessen. Det är viktigt att ta upp 

makt och status, samt att man är medveten om det. Bateson visar ju på det i sin 

kommunikationsteori att en tredje part måste in för att bryta en icke fungerande 

kommunikation, denna tredje part har ju också makt. 

A. Det går inte att tänka bort, vi har det, det är fakta som är en del av apparaten. Vi gör 

utredningar, vi tar beslut, det är en del av förvaltningen.  Om det skall ske några förändringar 

med kvalité som skall vara varaktiga för det här barnet, så är det bättre, har mer kvalité om de 

kommer från dem själva. Det är viktigt att vi skapar det utrymmer så att detta kan komma till 

stånd. 

C. Man kan ju också tänka på nätverkets makt, möjlighet och förmåga. I nätverket finns 

resurser, det finns möjligheter och då finns det ju också möjligheter att öka inflytande och 

makt i nätverket. Det kan ju också vara så att föräldrarna har problem. I svåra lägen behöver 

man omhänderta ett barn. Den makten går ju aldrig att ta bort. 

A. Det är det jag menar med att tydliggöra, det är mest ärligt att den här makten finns, det här 

skyddet för barn finns. Det finns också andra hjälpande krafter runt barnet, hur skall man gå 

tillväga? Vi vet ju ändå att samarbetet är A och O. Framförallt mellan det privata och det 

professionella och i Sverige är det ju så att föräldrarna är så viktiga. 

C. Är det så att man måste, att man tänker använda den här makten, där barnet måste placeras, 

mamman kan inte ta hand om barnet. Där kan man ha flera nätverksmöten och frågan lyfts 

upp och får då möjlighet att verka. Nätverket tar mer ansvar för den här frågan om vad som 

man måste göra med det här barnet. Det jobbas med en medvetenhet i nätverket som man 

ställer frågan: det här behöver ske och hur gör man och det blir en placeringen. Själva 

placeringsbeslutet har ju fått växa fram i nätverket, det stöder den här pojkens placering och 

de finns där som nätverkskontakter 

B. I nätverksboken säger de att när barnet blir placerade i sådana här nätverk så är det 

människor som kan, man motverkar och man skapar möjligheter, trots att man haft ett 

jättesvårt nätverksmöte, så motverkar man låsningar, splittringar och svåra lägen 

Menar du (jag får frågan) att den här kritiken mot det postmoderna samhället, är det 

expertisen, man kommer bort från familjen egna erfarenheter och dess kultur och experterna 

tar över. Det är ju så vi gör här att vi placerar människor i samma rum och vi gör mer än sätter 

dem i samma rum. Det är ju så vi gör och forumet som sådant är ju inte naturligt längre 
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 Ja bland annat man kan ju inte diskutera problemet om man själv är problemet 

som Bateson säger. Jag diskuterade med en mamma om detta och det som var problem som 

fördes en dialog kring i nätverksmötena. Idag finns viktigare prioriteringar för den placerade 

pojken. Mamman får också en bekräftelse i sitt beslut 

Det kommer en diskussion där nätverksledarna vill att jag skall använda mig mer av mina 

betraktelser, mina intervjuer och samtal, det är ju något som inte kommer till 

socialsekreterarna eller nätverksledarnas kännedom, samt koppla dessa till teorierna. Jag 

håller med och försvara mig lite med att vissa intervjuer är svåra, med barn till exempel, det 

finns en genusaspekt, männen är mer tysta, samt om jag närvarat vid mötet eller inte 

A.det är ju det som är svårt med ett nätverksmöte, det är ju inte bara det som sägs, det är ju 

det som känns och upplevs och det är ju lättare att skriva om det man varit med att uppleva 

och söka tolka 

 Ja, de tenderar att bli lite tunnare och trevande 

C. … det är ju också det att man behövs ju inte säga vem man är och vad man gör, det är en 

annan närvaro 

B. Vill prata om det här med alkohol du sade förut i samband med män och att de inte säger så 

mycket, den kan ju ha att göra med att männen sitter med känsla av skuld, mest skuldsatta 

mest skuldsatta. Vanan att ta hjälp kan vara lägre i denna typ av samtal. 

A, B, C lösningarna kommer ofta efteråt, den här situationen mellan socialarbetare och klient 

du berättade om. Detta är processmöten utan vi sätter igång rörelser, vi sätter igång rörelser. 

Många förväntar sig beslut. Syftet är ju att släktgruppen och/eller nätverket skall komma in 

och ta mer ansvar. 

A. När du ser oss och skriver ned empiri, skulle gärna vilja att du tog med mer teori i dessa 

sammanhang, det ger mer. 

B. Viktigt att ta fram att du under mötet tar fram att nu tillhör du den här gruppen, vilket du 

beskriver med Turners teori. 

C. Gränserna, ansvaret och skyldigheterna är tydligare, i Sverige, när personer, familjer från 

andra länder kommer hit fungerar inte detta. 

B. Vad är den största bilden du har idag av nätverksmöten idag och den du hade vid det första, 

vilken är den största skillnaden? 

 Jag kunde inte föreställa mig att det skulle hända något speciellt under mötet. 

Trodde mer att ni skulle komma med en lösning. Det var en överraskning att förändringarna 

under mötet skulle vara så påtaglig, det var en upplevelse att se det, känna det växa fram och 

det har varit detsamma under andra möten. Det är säkert inte så lätt att komma dit. Inom 

ramen på tre timmar växer vilja att sträcka ut en hjälpande hand, det var en överraskning. 

B. det är gott att höra dig säga att det går så fort och att det fungerar 
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Vi fortsätter om och prata om att sitta utanför ringen och inte i ringen och 

allmänt om möten där roller och rand är betydelse. Jag nämner hur jag uppmärksammade 

redan vid mötets öppning hur gruppen sätts rörelse, jag ser på gester och i stämningen i 

rummet, blickar att något händer, men inte kommit till konkret kommunikation. 

Avi uppskattar du bjöd in oss på det högre seminariet, det gav oss mycket att höra hur ni 

diskuterade och argumenterade, det sätter ljuset på den form vi arbetar med 
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Bilaga (utsänt  av Anna T och Britt) 

Inbjudan till nätverksmöte 

Tommys mamma, Margaretha och pappa Johan vill tillsammans med familjerätten bjuda in dig till ett 

nätverksmöte. Just nu pågår en vårdnadsutredning kring Tommy på familjerätten där handläggarna xx och xx ska 

utreda frågor som rör boende, vårdnad och umgänge. Margaretha och Johan är inte överens kring dessa frågor. 

Meningen med mötet är i första hand att lyfta fram Tommy och prata om hans situation här och nu och 

framåt. Tanken är att de som känner Tommy ska få möjlighet att ge sin bild av hur hans tillvaro ser ut hemma 

och i skolan. Syftet är också att de som är viktiga för Tommy får höra samma saker och kanske kan få en bredare 

bild av hur det blir för Tommy när mamma och pappa inte kommer överens.   

Mötet kommer att ledas av två nätverksledare. Vår uppgift är att se till att alla som vill kommer till tals och att vi 

pratar om rätt saker. Vi avsätter 3 timmar för mötet men tar en paus för fika.  

Datum: 9 december 

Tid: 13-16 

Plats: N. Skeppargatan 15 A, Gävle   

Du är en viktig person på det här mötet och ingen kan komma i ditt ställe. Om du inte har möjlighet att komma 

kan du ändå framföra dina tankar till oss innan mötet via telefon eller e-post så ser vi till att förmedla detta. 

 

yyyy, nätverksledare                                              cccc nätverksledare 

@gavle.se                                                              @gavle.se 

Tfn 026-                                                                 Tfn 026-  

Välkomna! 

Inbjudna 

Linda, bonusförälder till Tommy, Ulrik, bonusförälder till Tommy 

http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm-2012-10.21
http://faculty.weber.edu/tlday/human.development/ecological.htm-2012-10.21
mailto:%20n@gavle.se
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