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Sammanfattning    
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur nätverksarbetet inom socialtjänsten 
upplevdes ur ett brukarperspektiv i en medelstor kommun i Sverige. I den studerade 
kommunen användes nätverksarbete som en insats för barn och ungdomar aktuella inom 
socialtjänsten. Nätverksarbetet innebar en samverkan mellan de privata och de 
professionella aktörerna för att uppnå hållbara lösningar för ungdomarna och deras 
familjer. Studien genomfördes kvalitativt via åtta intervjuer med föräldrar till barn och 
ungdomar aktuella inom socialtjänsten där nätverksarbetet hade genomförts som en 
insats. I resultatredovisningen och analysen har systemteori och de salutogena 
perspektivets tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt 
empowerment används. Resultatet av föreliggande studie visade på att de föräldrar som 
deltagit i nätverksmöte hade en allmän positiv bild av nätverksarbetet. De slutsatser som 
påvisades var att nätverksarbete i denna kommun kunde förbättras genom bättre 
uppföljning samt flexiblare insatsförfarande.  
 
Nyckelord: nätverksarbete, salutogent perspektiv, socialtjänst, systemteori, 
brukarperspektiv. 
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Abstract  
 
The study was aimed to examine social network as method in social services and how it 
was perceived from a user perspective in a medium sized municipality in Sweden. 
Networking was offered by the social services as an intervention for parents and their 
children in need of social support. Networking is based on collaboration between the 
private and the professional actors to achieve sustainable solutions for adolescents and 
there family’s. The study was conducted through qualitative interviews with eight parents 
of children and adolescents who have participated in social network meetings. The 
empirical results were analyzed from a salutogenic perspective and the concepts 
comprehensibility, manageability, meaningfulness and empowerment. The results of this 
study showed that parents who participated in network meeting had a positive perception 
of networking. The conclusions that could be drawn from this study were that networking 
in this municipality could be improved by better follow-up and more flexible operational 
procedures in arranging network meetings. 
 
Keywords: networking, salutogenic perspective, social services, system theory, user 
perspective. 
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1. Introduktion 
 
I introduktionen beskriver vi nätverksarbetets bakgrund för att därefter närmare gå in på 
hur nätverksarbete bedrivs i socialt arbete. Bakgrunden leder fram till problemområdet 
och följs av studiens syfte och frågeställningar. Introduktionsavsnittet avslutas med 
avgränsningar samt en presentation av uppsatsens disposition i sin helhet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
De flesta individer är i behov av att ha ett fungerande nätverk för sin trygghet och 
utveckling. Individer påverkas och påverkar varandra ständigt i ett gemensamt 
sammanhang med utgångspunkt i det samspel som råder. Majoriteten av alla människor 
har ett socialt nätverk som består av viktiga personer, som släktingar, vänner till skol- 
eller arbetskamrater, dessa människor benämns som individers privata nätverk. I 
nätverket kan det dessutom finnas myndighetspersoner som med sin profession kan 
tillföra delar som det privata nätverket saknar eller har behov av. Myndighetspersoner 
kan vara läkare, lärare till handläggare och kontaktpersoner som varit involverade i 
individens ärende. Dessa betecknas som individers professionella nätverk. Vid 
individuella problem har människan över tid utnyttjat sitt nätverks resurser för att stärka 
och mobilisera strategier för att lösa problem. Detta har sett olika ut över tid beroende på 
vilken kontext i världen människor levt i (Elf & Garphult, 2003; Forkby, 2007). 
 
I Sverige är kommuner enligt Socialtjänstlagen (SoL) skyldiga att i nära samarbete med 
föräldrarna arbeta för att barn och ungdomar ska ha möjlighet att växa upp i goda och 
trygga förhållanden. Föräldrabalken (FB) ser till barnets bästa och ska vara avgörande för 
alla beslut rörande vårdnad, umgänge och boende, även barnets behov av en god och nära 
relation med föräldrarna. Dessa lagar speglar sig i FN:s barnkonvention som Sverige har 
skrivit under att följa, konventionen står för barns rättigheter. Barnkonventionens artiklar 
2, 3, 6 och 12 står för fyra huvudprinciper gällande barns rättigheter. Dessa rättigheter 
bör gälla alla barn i hela världen oavsett kultur och religion. Artikel 2 slår fast att alla 
barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 står för ”barnets bästa”, den 
fastställer att det är barnets bästa som ska komma först och främst gällande alla åtgärder 
som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Artikel 6 står 
för att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas, vilket innefattar barnets fysiska 
hälsa, den andliga, moraliska, psykiska samt den sociala utvecklingen. Artikel 12 står för 
barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem uppmärksammade i alla frågor som berör 
barnet. Barnets åsikter ska beaktas utifrån barnets ålder och mognad. Enligt 
barnkonvention är alla människor barn upp till 18 år, om inte han eller hon blir myndig 
tidigare enligt den rådande nationella lagstiftningen (Schiratzki, 2007). 
 
Nätverksarbete som metod syftar till att samla det professionella och det privata nätverket 
för att klarlägga problem och för att uppnå hållbara lösningar. Dessa grunder finns i 
nätverksterapi, som är en föregångare till nätverksarbete. Nätverksterapin utvecklades i 
USA på mitten av 1960-talet och expanderade sedan i USA under 1970-talet. Vid vilken 
tidpunkt terapeuter utvecklade ett vidare samarbete med myndigheterna i samhället, i 
återuppbyggnaden, stöttningen och utbyggnaden av omsorgen. Under 1980-talet kom 
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nätverksterapi till Europa och Sverige och bedrevs i Stockholms förorter med familjer 
som hade sociala problem. I det sociala arbetet idag talar de professionella i princip 
endast i termer av nätverksarbete, nätverksterapin benämns numera sällan. 
Nätverksarbete innebär samverkan mellan olika aktörer; myndigheter, det professionella 
och det privata nätverket samt att dessa deltagare har inflytande över process och beslut. 
(Elf & Garphult, 2003; Seikkula, Arnkil & Eriksson, 2003). 
 
Det empiriska materialet till denna uppsats har insamlats i en medelstor kommun i 
mellansverige. Kommunen skiljer sig inte nämnvärt från andra medelstora kommuner. 
Sedan ungefär ett års tid tillbaka hade kommunen använt närverksarbete som metod inom 
socialtjänstens arbete med familjer. Målgruppen var ungdomar placerade inom 
institutioner eller familjehem, konflikter i deras familjer, föräldrars bristande 
föräldraförmåga eller oro för ungdomens missbruk I nätverksarbetet har fyra personer 
varit engagerade, tre nätverksledare och en teamledare. Den studerade kommunens 
utvecklingsenhet hade tidigare genomfört en utvärdering gällande socialsekreteraren, som 
handlagt ärenden, upplevt nätverksarbete som insats, samt handläggarnas upplevelse av 
deras inflytande över process och beslut. I utvärderingen framkom det att handläggare 
inom socialtjänsten hade en allmänt positiv uppfattning om nätverksarbete. De ansåg 
vidare att nätverksarbetet hade ökat medvetenheten kring barns och ungdomars situation 
samt gjort både det professionella och det privata nätverket mer delaktiga. Kommunen 
hade inte tidigare systematiskt undersökt vad brukarna av insatsen nätverksarbete tyckte 
om inflytandet över process och beslut. Socialtjänsten inom kommunen har som intention 
att utveckla fungerande metoder och arbetar målinriktat med nätverksarbete. Vårt 
uppsatsarbete grundades därför i en förfrågan från kommunen gällande en studie av 
nätverksarbete med utgångspunkt i brukarens upplevelse. 
 
1:2 Problemområde 
 
Nätverksarbete har funnits inom landstingets psykiatrivård som arbetsmetod under en 
längre tid i Sverige. Metoden har i efterhand utvecklats och tillämpats inom den sociala 
sektorn i barn - och familjearbete. Det saknas systematiska utvärderingar om hur 
brukarna  upplever och uppfattar nätverksarbete. Brukarnas erfarenhets baserade kunskap 
är intressant, i syftet att nå en bättre kvalitet i det sociala arbetet samt för att utveckla 
metoden. 
 

1:3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka brukarperspektivet i nätverksarbete utifrån föräldrars 
upplevelser av att ha deltagit i nätverksarbete, där deras barn och ungdomar varit föremål 
för socialtjänstens insatser. Frågorna vi vill besvara är följande: 
 
 

- Hur upplever föräldrarna begripligheten i nätverksarbetet? 
 

- Hur upplever föräldrarna hanterbarheten i nätverksarbetet? 
 

- Hur upplever föräldrarna meningsfullheten i nätverksarbetet? 
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1:4 Avgränsningar 
 
När det gäller uppsatsens avgränsningar är avsikten att undersöka nätverksarbetet ur ett 
brukarperspektiv där föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av nätverksarbete är i 
fokus. Nätverksarbetet som vi undersökt i studien har riktat sig till föräldrar vars barn 
varit föremål för nätverksarbete. 
 
1:5 Disposition 
 
För att underlätta för läsaren presenteras uppsatsen i sin helhet; 

I avsnitt 2 redogörs begreppsdefinitioner för vår studie. I avsnitt 3 redogörs för tidigare 
forskning som kan kopplas till studien. I avsnitt 4 redogörs för teorier som används i 
studien. I avsnitt 5 beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet, som innehåller val av 
metod, urval, datainsamling och genomförande, databearbetning och analysmetod, 
validitet och reliabilitet samt etiska frågor. I avsnitt 6 redovisas de empiriska resultaten 
som framkommit i studien. Dessa resultat analyseras sedan i relation till bakgrund, 
tidigare forskning och teori. I avsnitt 7 summeras vår studie i en slutdiskussion. 

2. Begrepp 
 
För att underlätta läsningen i de avsnitt som följer vill vi definiera några viktiga och 
återkommande begrepp; nätverksarbete som metod samt begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Detta för att läsaren ska få en tydlig bild över vad vi har för 
utgångspunkter för vår studie. 

2:1 Nätverksarbete som metod 
 
Nätverksarbete som metod i socialt arbete med barn och deras familjer syftar till att samla 
hela nätverket och hitta lösningar, samt att mobilisera och länka ihop det privata och det 
professionella nätverket. Detta forum kallas nätverksmöte och är den centrala delen av 
nätverksarbete. Nätverksmötet involverar personer som barnet eller ungdomen och 
dennes föräldrar bjuder in till mötet. Inbjudna blir de personer som barnet/ungdomen och 
dennes föräldrar anser vara viktiga personer i det privata nätverket, samt de viktiga 
hjälparna i det professionella nätverket. Nätverksarbete är en insats som beslutas av 
socialtjänstens handläggare. I det sociala arbetet är nätverksarbetets primära uppgift att 
kartlägga och komma fram till vilken eller vilka insatser barnet/ungdomen har behov av. 
Även att se till inom vilka områden barnet/ungdomens privata nätverk har resurser eller 
eventuellt behov av externa insatser. Nätverksmötet hålls i en strukturerad form och leds 
alltid av nätverksledare med en opartisk roll. Ledarens roll är att hålla i mötet och se till 
att alla kommer till tals. Mötet pågår vanligtvis i tre till fyra timmar. Syftet med mötet är 
att klargöra samarbetet och planeringen av insatser mellan barnet/ungdomen, det privata 
och det professionella nätverket. Målet med mötet är alltid att komma fram till lösningar 
för att barnets eller ungdomens situation ska förbättras. Mötet avslutas med en 
sammanfattning av vad som framkommit och vem som ska ansvara för att uppgifter som 
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bestämts blir utförda. Nätverksledarna lyfter frågan om flera möten eller behovet av 
uppföljning (Forkby, 2007). 
 

2:2 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
 

Vi har med inspiration från Aaron Antonvskys salutogena perspektiv (2001) valt att i vår 
undersökning använda oss av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I 
vår undersökning om nätverksarbetets betydelse ur ett brukarperspektiv lägger vi in 
följande betydelse i begreppen: 
 
Begriplighet innebär att föräldern förstår syftet med nätverksarbetet utifrån den situation 
föräldern tillsammans med sitt barn eller ungdom befinner sig i. 
Hanterbarhet innebär att föräldern ser nätverksarbetet som ett sätt att hitta lösningar för 
sitt barn eller ungdom. 
Meningsfullhet innebär att föräldern tycker att det är meningsfullt att försöka lösa 
situationen med nätverksarbete som metod, att nätverksarbetet är meningsfullt. 

3. Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt om tidigare forskning presenteras sex studier som är relevanta för vårt 
uppsatsarbete. Efter varje presentation redogör vi kort för varför vi finner respektive 
studie relevant för vår undersökning. Avsnittet tidigare forskning avslutas med en 
sammanfattning där vår studie kan vara relevant och fylla kunskapsluckor utifrån 
föräldrars upplevelser av nätverksarbete. 
 
Andersson och Bjerkman (1999) har gjort en undersökning av Family Group Conference-
modellen även kallad familjerådslag från Nya Zeeland som arbetsmetod inom det sociala 
arbetet i Sverige. Familjerådslag har mycket gemensamt med nätverksarbete men skiljer 
sig på så sätt att föräldrarna och andra viktiga vuxna skall framföra barnens åsikter, 
skildra barens berättelser och göra dessa begripliga för de övriga deltagarna i mötet. Det 
är föräldrarna som väljer om barnen skall delta vid familjerådslaget vilket inom 
nätverksarbetet är en given självklarhet att barnet är med. Tio kommuner deltog i studien 
där Andersson och Bjerkman studerade 19 familjerådslag där sammanlagt 28 barn deltog. 
Studien syftade till att undersöka hur familjer som lever med olika sociala problem samt 
samordnare som kan liknas med nätverksledare och socialtjänst upplevde arbetsmetoden. 
Andersson och Bjerkmans studie var kvalitativ och byggde på semistrukturerade 
intervjuer, fältstudier och observationer. Jürgen Habermas teori om system- och livsvärld, 
användes som utgångspunkt. Andersson och Bjerkman beskrev familjerådslaget som ett 
möte mellan system- och livsvärld. Livsvärlden fick ett större värde i familjerådslaget, till 
skillnad från i det traditionella mötet mellan myndighet och familj. Studiens resultat 
gällande familjerådslag visade på att barnen känt sig hörda och sedda, samt att de har 
känt sig delaktiga i processen. Barn och föräldrar bekräftade att de förstått att de fattade 
besluten var utifrån barnets bästa. Resultatet visade också att samordnaren och 
socialsekreterarens samarbetsförmåga var av stor betydelse samt att det krävdes stor 
skicklighet av samordnaren att leda ett familjerådslag. Resultatet visade även att de 
professionella som arbetade som samordnare behövde ett starkt stöd från sin organisation 
för att lyckas med familjerådslag som metod. Kopplingen mellan myndighet och familj i 
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denna studie anser vi vara relevant för vår studie därför att familjerådslag till stor del 
påminner om nätverksarbete. Andersson och Bjerkmans studie har dessutom fokuserat på 
vad barnen som deltagit i familjerådslag upplevt vilket är relevant för vår studie då vi 
fokuserat på föräldrarna upplevelser av nätverksarbete. 
 
Cederblad och Hansson (1996) har i sin studie belyst sambandet mellan känsla av 
sammanhang (KASAM) och ett antal mått på psykisk hälsa/ohälsa, vissa 
personlighetsvariabler samt familjeförhållanden. KASAM är en svensk översättning av 
Antonovskys begrepp Sense of Coherence (SOC). Cederblad och Hansson har undersökt 
tidigare forskning om KASAM och ett antal mått av psykisk hälsa/ohälsa och kommit 
fram till att de psykiskt friska individerna har det högsta KASAM-värdet. Cederblad och 
Hansson har sammanfattat resultat från två tidigare studier. Den ena studien omfattade 
148 personer i medelåldern som växt upp i högriskssituationer för psykisk ohälsa. Denna 
studie var kvalitativ då den byggde på intervjuer. Den andra studien omfattade 687 
slumpvis utvalda högstadieelever och var en kvantitativ studie som byggde på enkäter. 
Cederblad och Hansson använde sig av resultat från dessa två studier för att belysa olika 
familje- och individfaktorer. Båda studierna visade på samstämmiga resultat med tidigare 
forskning där det handlade om sambandet mellan KASAM och positiv psykisk hälsa, 
vissa personlighetsvariabler samt familjeförhållanden. 
Cederblad och Hanssons studie är relevant för vår studie då studien behandlar sambandet 
mellan KASAM och familjeförhållandens betydelse för god hälsa som också är viktig i 
vår uppsats. 
 
Forkby (2007) har i sin studie beskrivit och analyserat hur nätverksarbete bedrivs med 
målgruppen ungdomar i riskzon. Habermas idéer om system- och livsvärd utgjorde 
studiens utgångspunkt. Forkby identifierade fyra huvudformer av nätverksmöten, vilka 
han valde att uppmärksamma i sin studie: fullskaliga nätverksinterventioner, 
strukturerade nätverksmetoder, dialogmöten och multi systemic therapy metoden (MST- 
metoden). Forkby byggde sin studie på att nätverksarbete ofta ses som en 
empowermentstrategi, det vill säga att syftet är att jämna ut maktförhållandet mellan 
professionella och brukare och att stärka brukarens egen problemlösningskapacitet. 
Studien byggde på tre empiriska underlag; enkäter, intervjuer och observationer. Forkbys 
empiri bestod av två olika nätverksgrupper med nätverksledare dvs. de personer som 
håller i nätverksarbetet och de personer som varit föremål för nätverksarbete. Tre olika 
enkäter skickades ut till sammanlagt 233 personer, en till nätverksmötesdeltagarna, en till 
nätverksmötesledarna samt en till deltagarna vid skolklasser och arbetsplatser. 114 
enkäter besvarades, nio intervjuer med ett strategiskt urval genomfördes samt åtta 
nätverksmöten observerades. Resultatet av studien visade på att upplevelsen av 
nätverksarbetet vanligtvis var positiv. De flesta hävdade att de fått förtroende för 
nätverksledarna. Även socialsekreterarna hade en positiv bild av nätverksarbetet då de 
upplevde att de fick hjälp att dela ansvaret. En etisk vaksamhet krävdes för att 
nätverksmötena skulle bli så kraftfulla som möjligt genom att känsliga ämnen 
diskuterades och det främsta med nätverksarbetet var att hopp skapades. Resultaten 
sammanställdes och analyserades genom att de två olika grupperna jämförts med 
varandra samt genom jämförelse av resultaten från enkäter, intervjuer och observationer. 
Forkby förhåller sig kritisk till det empiriska underlaget, han såg inte bara möjligheterna 
utan även problemen med att ha intervjuer, enkäter och observationen i en och samma 
studie. Forkbys studie är relevant för vår studie då den delvis bygger på observationer av 
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nätverksmöten och innehåller en detaljerad beskrivning av ett nätverksmöte. Forkby ger 
en djup inblick i nätverksmötet, då vi inte haft möjligheten att observera ett nätverksmöte 
i vår studie. Studien beskriver och sammanfattar nätverksmöten och utvärderingar som 
tidigare gjorts på nätverksarbete. 
 
Lindström och Eriksson (2006) har gjort en studie som syftar till att undersöka den 
salutogena teorins betydelse inom ramen för folkhälsan och ett hälsofrämjande 
perspektiv. Lindström och Eriksson har studerat detta ur en global inriktning utifrån 
människans livssyn samt kontext och sammanfattat det salutogena synsättets betydelse 
för folkhälsan. Lindström och Eriksson betraktade folkhälsan historiskt inklusive 
historiens rådande hälsofrämjande metoder. Lindström och Eriksson analyserade detta 
gentemot den salutogena teorin ramar. En hermeneutisk ansats användes och resultatet 
visade att salutogenes var huvudkärnan i de hälsofrämjande faktorerna och var den 
process som ledde till livskvalitet. Lindström och Eriksson förhåller sig kritiskt till att det 
fanns många empiriska metoder utarbetade från den salutogena teorin. Men de saknade 
någon tidigare utvärdering eller undersökning att jämföra sin undersökning med gällande 
den salutogena teorins betydelse. Lindström och Eriksson beskrev och lyfte fram det 
salutogena perspektivet i sin helhet. Vi ansåg att denna studie är relevant för att kunna 
förstå betydelsen av livskvalitet utifrån de hälsofrämjande faktorerna, som är en stor 
resurs i nätverksarbetet. 
 

Seikkula, Arnkil och Eriksson (2003) har i sin studie undersökt betydelsen av dialogen 
eller kommunikationen i psykosocialt arbete. Dialogen och kommunikationen som metod 
syftar till att människor skall föra en dialog med varandra. Dialogen är en av de fyra 
byggstenar som nätverksterapi bygger på. Nätverksterapi har i sin tur inspirerat till 
nätverksarbete. Seikkula, Arnkil och Eriksson har även diskuterat dialogens 
konsekvenser för expertisen. Studien syftar till en integration av psykiatriska och sociala 
välfärdssystem som baseras på nätverksterapi för att utveckla en naturlig syn på dialog i 
olika miljöer. Seikkula, Arnkil och Eriksson har använt sig av Michel Foucaults teori där 
professionella som arbetar inom psykiatri, socialpsykiatri eller med socialt arbete 
utvecklar en normaliseringsblick som upptäcker avvikelser. De använder sig även av 
Pierre Bourdieus teori om att nyutexaminerade yrkesutövare försöker att erövra områden, 
genom att demonstrera mot de rådande reglerna på dessa fält som beskrivs vara 
föråldrade. Seikkula, Arnkil och Eriksson använder sig av en kvalitativ metod där de har 
samlat in och sammanställt data från tidigare utförda studier. Resultat som framkom i 
Seikkula, Arnkil och Erikssons sammanställda undersökning är att Antecipation 
Dialogues (AD) och Open Dialogues (OP) är dialogiska och nätverksorienterade 
metoder. Dessa metoder är på ytan nästan varandras motsatser och omdiskuterades av 
expertisen. OP är som man kan höra i namnet öppen, AD är inte öppen utan väldigt 
strukturerad. Det som är påfallande enligt Seikkula, Arnkil och Eriksson är att AD är 
olämplig i krissituationer då OP fungerar som bäst. Omvänt så ger AD den bästa 
avkastningen i öppenvårdens dramatiska förändringar, där OP inte anses sig lämplig. 
Seikkula, Arnkil och Eriksson förhåller sig kritiska till det empiriska underlaget i studien 
då studien baseras på tidigare undersökningar. Seikkula, Arnkil och Erikssons studie är 
relevant för vår studie då den berör kommunikationen som är ett centralt inslag i 
nätverksarbetet. 
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Wärmegård (2005) beskriver i sin studie nätverksarbetet på en LVM-institution (Lagen 
om vård av missbrukare). Wärmegård undersökte hur nätverksarbetet kunde involveras i 
behandling samt vid utsluss och eftervård. Wärmegård presenterar utgångspunkterna i sin 
undersökning; nätverksarbete rörande kvinnliga LVM-klienter och hur man arbetade med 
vårdkedjemodeller på institutionen. Wärmegårds studie byggde på en undersökning av ett 
utvecklingsprojekt som bedrevs under åren 2000-2002 där metoden var kvalitativ. 
Trettiofem respondenter ingick i projektet och i undersökningen samt deltog i 
nätverksarbetet under sin vård enligt LVM. De relevanta teoretiska utgångspunkterna för 
utvecklandet av nätverksarbetet var systemteori, anknytningsteori, salutogent tänkande 
samt lösningsorienterat synsätt. Resultatet av studien visade att då nätverksarbete 
inkluderas i klientens behandlingstid blir behandlingen inte enbart kortsiktig, utan även 
början på en mer långsiktig strategi. Då klientens privata och professionella nätverk 
sammanfördes blev behandlingsbehovet tydligare. Studiens resultat visade även på att 
klientens eventuella problematik med nätverket ofta berodde på konsekvenser av 
missbruket samt att nätverksarbetet gynnade klientens relation till det privata nätverket, 
och nätverket kunde bli en kraftfull resurs för klienten. Genom att sammanföra det 
privata och det professionella nätverket genererades goda förutsättningar för bra 
behandlingsresultat, då många av LVM-klienterna även bar på en psykisk diagnos. 
Wärmegård betonade att studiens resultat till stor del består av klienter med ett skört 
psykiskt tillstånd. 
Vi ser att denna studie är relevant för vår studie då den förespråkar nätverksarbete såväl 
under placering som efter placering, vilket ligger nära vår studies undersökning då det 
nätverksarbete vi studerat bland annat bedrivs i anslutning till institutionsplacering. 
 
Sammanfattning där vår studie kan vara relevant 

Seikkula, Arnkil & Eriksson (2003) beskriver dialogens vikt inom det sociala arbetet, att 
föra en dialog människor emellan är av stor vikt då beslut skall fattas, detta är en 
betydande del av det nätverksarbete som vår studie handlar om. Vår studie kan därför 
vara relevant då det inte bara krävs en dialog vid nätverksarbete utan det är av vikt att 
denna dialog leder fram till lösningar och att dialogen medför en positiv känsla för 
föräldrarna som deltar i nätverksarbetet. Dialogens betydelse utifrån den tidigare 
forskningen vet vi är viktig, vår ambition är att vår studie även skall tillföra och 
förtydliga på vilket sätt föräldrarna upplever denna dialog i nätverksarbetet. Andersson & 
Bjerkman (1999) beskriver familjerådslag utifrån hur barn och ungdomar upplever sin 
medverkan. Föräldrarna och andra viktiga vuxna för barnen är en stor del av 
familjerådslaget, men deras upplevelse framkommer inte i denna studie. Vår ambition är 
att vår studie skall tillföra föräldrarnas upplevelse av nätverksarbete. Cederblad & 
Hansson (1996) redovisar i sin studie att individers KASAM-värde kan kopplas till 
familjeförhållanden. Nätverksarbetet vi undersökt syftar bland annat till att stärka 
familjemedlemmarnas förhållande till varandra samt utforska vilka resurser det privata 
nätverket besitter. För att nätverksarbete skall kunna bidra till att stärka medlemmarnas 
KASAM krävs det enligt enligt vår bedömning att deltagarna kan uppleva känsla av 
sammanhang i nätverksarbetet. Även Lindström & Eriksson (2006) beskriver i sin studie 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inom KASAM. Vår 
förväntning är att vår uppsatts blir relevant i detta avseende då vi valt att fördjupa oss i 
föräldrarnas upplevelser med hjälp av KASAM perspektivet. Vi har för avsikt att 
undersöka om föräldrarna upplever känslan av sammanhang med nätverksarbete.  Vår 
strävan är att vår studie skall tillföra föräldrarnas upplevelser av dessa komponenter och 
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skildra känsla av sammanhang i nätverksarbete. Wärmegård (2005) beskriver i sin studie 
vikten av nätverksarbetet för de individer som insatsen berör, i detta fall de inskrivna på 
LVM-kliniken. Nätverksarbetet har enligt Wärmegård stor betydelse för de individer som 
det är meningen att hjälpa. Wärmegård beskriver dock inte hur nätverksarbetet upplevs 
av de övriga deltagarna. Vår strävan är att genom föräldrarnas upplevelser av 
nätverksarbete framföra vikten av nätverksarbete för deras del. Forkby (2007) har i sin 
studie genomfört en utvärdering av två olika nätverkslag och deras nätverkarbete. 
Nätverksarbetet utgår ifrån samma principer med skiljer sig dock mellan kommunerna då 
lokalerna är annorlunda samt att de mänskliga faktorerna spelar in. Detta då varje 
kommun har sina egna nätverksledare och visioner. Vår ambition är att vår studie skall 
framhäva föräldrarnas upplevelse av just denna kommuns nätverksarbete. 

4. Teori 
 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp som använts för att 
analysera empirin i denna studie. Vi har med utgångspunkt i de valda teorierna arbetat 
abduktivt, vilket innebär att vi rört oss mellan empiri och teori och successivt fördjupat 
förståelsen (Larsson, 2005). 
 

4:1 Systemteoretiskt perspektiv 
 
Vi har valt ett systemteoretiskt perspektiv som ett övergripande synsätt för en fördjupad 
förståelse i analysen. Systemteoretiskt perspektiv innebär att se till helheten av i detta fall 
förälderns och barnets eller ungdomens kontext. Vi kopplar detta till det 
utvecklingsekologiska perspektivet som belyser systemens påverkan på barnets trygghet 
och utveckling. 
 
Enligt Öquist (2003) innebär systemteoretiskt tänkande att se världen som helhet. 
Systemteorin fokuserar på nuet och lägger ingen större vikt på det som har varit. Teorin 
fokuserar på människans förmåga att hitta nya vägar till förändring av sin situation. 
Människan måste betraktas i sitt totala sammanhang och hänsyn tas till hela systemet där 
människan befinner sig i för att förstå hennes beteende. Detta kan förklaras som att 
människans system är organiserad som en spiral med olika plan av kretslopp. Enskilda 
individer formas av hierarkin inom det privata nätverket, såsom familj, släkt och 
arbetskamrater. Det finns en större chans att ändra handlingar om man koncentrerar sig 
på att ändra hierarkin uppifrån och ner. Att familjesystemet inte är intakt är en vanlig 
orsak till kaos och förvirring i familjer. För att familjen, vars system inte fungerar ska 
kunna repareras, krävs en öppenhet hos familjen, det vill säga att man blottar sitt system 
samt att det kan behövas ”grindvakter” från andra system, det vill säga att familjen 
accepterar hjälp från andra system, exempelvis socialtjänsten. 
 
 
Enligt Tetzchner (2005) bygger det utvecklingsekologiska synsättet på ett 
systemteoretiskt perspektiv. Tetzchner beskriver den amerikanske barnpsykologen Urie 
Bronfenbrenners teori utifrån att människan påverkas av familjens sociala och kulturella 
sammanhang som denne befinner sig i. Tetzchner beskriver det systemteoretiska synsättet 
i fyra relaterade system; mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. 
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Det som försiggår i ett system har samband och påverkas av det som försiggår i ett annat 
system. Det grundläggande systemet för barnet är samspelet med individerna i familjen 
(mikrosystemet). Familjen, eller mikrosystemet, påverkas av hur den samspelar med 
viktiga personer i närmiljön (mesosystemet), till exempel daghemspersonal, skolpersonal 
och vänner. Föräldrarnas arbetssituation, möjligheterna till ledighet samt stöd ifrån det 
egna nätverket har betydelse för hur familjen fungerar och för barnets omsorg och utgör 
exosystemet. Mikro- och mesosystemet samspelar med närmiljöns struktur som 
exosystemet ger form åt. Detta sker i relation med andra institutioner, med hur till 
exempel barnomsorgen är utformad och vilka stödfunktioner det finns för familjer, samt 
med den rådande socialpolitiken. Makrosystemet påverkar exosystemet som i sin tur 
påverkar föräldrars omsorgsförmåga och stress, vilket påverkar barnen. Enligt det 
utvecklingsekologiska synsättet är alla system viktiga för att förstå det enskilda barnets 
utveckling. Det är av stor betydelse i till exempel en barnavårdsutredning, som ska 
mynna ut i ett beslut, att inte enbart utreda barns och föräldrars samspel samt deras 
beteende mot varandra, utan även utreda de kontextuella faktorerna i barnets omvärld. 
Samhällets lagar, bestämmelser och hur dessa system samspelar och påverkar barnets 
utveckling följs därmed upp. 
 

4:2 Empowerment 
 
Empowermet har använts i vår studie för att analysera hur föräldrarnas resurser och 
maktpositioner kan stärkas genom nätverksarbete. 
 
Enligt Rönning (2007) är utgångspunkten i empowerment att stärka individer på ett sätt 
som innebär att de får stärkt förmåga att ändra de villkor som medfört att de befinner sig i 
en maktlös och svag position. Det innebär att individen får större kunskap och förmåga, 
bättre självbild och ökat självförtroende. Empowerment och brukarmedverkan har 
mycket gemensamt, framför allt syftar båda begreppen till att ge brukarna mer makt över 
sin situation. Skillnaden mellan begreppen är att brukarmedverkan definieras som 
brukare i förhållande till samhällets välfärdstjänster, medan empowerment även 
definieras som brukares förhållande till samhället mer allmänt. Empowerment syftar till 
att överföra makt, i nätverksarbete handlar det om att makt överförs från hjälpinsatser och 
experter till brukarna av tjänsterna. Enligt Follesö (2007) syftar empowermentstrategier i 
socialt arbete till att hjälpa och stärka människor som upplever att de är utan makt att 
återfå makten och kontrollen över sina liv. Det arbete som handlar om att stärka nätverket 
och förbättra förmågorna bedrivs genom att man söker, finner och bygger vidare på 
barnets och familjens resurser. Med hjälp av detta ska familjemedlemmarna till slut bli i 
stånd till att själva fatta de beslut som är bäst för familjen. Socialt arbete orienterat mot 
empowerment är inriktat på brukaren och dennes nätverk. Enligt Askheim & Starrin 
(2007) krävs det för att de som arbetar professionellt inom socialt arbete ska kunna arbeta 
enligt empowermentstrategierna att den professionelle då står upp för vad den anser kan 
vara sin klients bästa och att den professionelle inte ger vika för de strukturer som finns i 
samhället. Detta kan förklaras som att det krävs en viss olydnad från dem som bedriver 
socialt arbete för att empowermentstrategin ska kunna bedrivas. 
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4:3 Salutogent synsätt 
 
Vi har valt det salutogena synsättet och känslan av sammanhang (KASAM) för att 
analysera föräldrarnas upplevelser av nätverksarbetet och de hälsofrämjande faktorerna i 
nätverket. 
 
Antonovsky (1985), professor i medicinsk sociologi, utvecklade sitt salutogena synsätt 
med utgångspunkt i hälsans ursprung. Hans intresse väcktes då han funderade över hur 
vissa människor förblev friska trots enorma yttre påfrestningar. Han utvecklade utifrån 
detta det salutogena synsättet, som fokuserar på skyddsfaktorer som mildrar, dämpar eller 
undanröjer stress och stödjer hälsa. De yttre faktorer som påverkar människan kallar han 
för stressorer, vilka kan vara både positiva och negativa. Antonovsky menar att yttre 
stressorer leder till ett spänningstillstånd som människan är tvungen att hantera. Om det 
resulterar i hälsa eller sjukdom eller något mittemellan beror på hur pass framgångsrikt 
spänningen hanteras. Antonovsky menar att den motståndskraft som skyddar människan 
från dessa stressorer beror på människans känsla av sammanhang. För att människan ska 
uppleva en känsla av sammanhang i sin tillvaro måste individen för det första begripa och 
förstå den situation hon befinner sig i. För det andra tro att det kommer att finnas chans 
att hitta nycklar, så situationen kommer till en lösning, och till sist måste individen tycka 
att det är meningsfullt att försöka lösa situationen. Det salutogena synsättet lägger stor 
vikt vid de individuella positiva resurser människan bär med sig och det som fungerar i 
människans liv och fokuserar mindre på de faktorer som orsakar ohälsa för individen. 
 
Antonovsky (2001) genomförde 51 stycken ostrukturerade djupintervjuer med olika 
individer som upplevt ett svårt trauma och där individerna ansåg sig ha klarat sig bra. 
Känsla av sammanhang (KASAM) bygger på tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Antonovsky har identifierat KASAM i höga respektive låga värden. 
Vilket innebär att individer som hade en hög KASAM hade höga värden på 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skarp kontrast till de 
individer som enligt hans bedömning hade en svag KASAM. 
Den första komponenten är begriplighet. Med begriplighet avses i vilken utsträckning 
individen upplever inre respektive yttre stimuli som begripliga när det gäller olika 
händelser och situationer individen konfronteras med. Individer som har höga värden av 
komponenten begriplighet, besitter förmågan att se framtida händelser och situationer 
som konfronterbara. Vare sig de är negativa eller positiva så anser individen att de går att 
förklara och ordna upp. De individer med ett högt KASAM-värde av begriplighet agerade 
mer stabilt och mer förnuftigt och kunde se motgångarna i sitt liv som en erfarenhet de 
kunde hantera. Den andra komponenten är hanterbarhet. Hanterbarheten avser individens 
uppfattning om de resurser den har att tillgå, såväl individens egna som det sociala 
nätverkets resurser. Om individen har en hög känsla av hanterbarhet och resurser att lita 
på, har hon större möjligheter att möta de inre och yttre påfrestningar som ske i våra liv. 
Detta innebär att individen med ett högt KASAM-värde när det gäller hanterbarhet inte 
kommer att känna sig som ett offer, utan accepterar att olyckliga saker händer i livet och 
hanterar detta och inte fastnar i ett stadium av till exempel sorg. Individer med ett lågt 
KASAM-värde tenderar att fastna i ett känslomässigt stadium. Den tredje komponenten 
är meningsfullhet och den kan betraktas som en motivationskomponent. Individer med ett 



11 
 

högt KASAM-värde av meningsfullhet fokuserar på områden i livet som är viktiga för 
dem, till exempel en plats, en sak, ett engagemang eller en situation som är känslomässigt 
eller kognitivt relaterad och av betydelse för individen. Individer med ett högt värde drar 
sig inte för att konfronteras med livets svårigheter utan söker meningen i livets 
påfrestningar och gör sitt bästa för att komma igenom dessa. Individer med ett lågt värde 
visade få tecken på att det fanns något i deras liv som betydde särskilt mycket för dem 
eller var av värde att kämpa för. Sammanfattningsvis är dessa komponenter inte 
nödvändigtvis beroende av varandra. En individ som har låga värden av en komponent 
kan ha höga värden av en annan komponent. 

5. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras den metod som valts samt tillvägagångssättet i 
genomförandet av studien. Avsnittet består av flera underrubriker. Under val av metod 
beskrivs vilken metod som valts och varför. Under urval beskrivs våra respondenter 
närmare. Under datainsamling och bearbetning, beskrivs tillvägagångssättet som använts 
för att samla in data. Under bearbetning och analysmetoder beskrivs hur bearbetning av 
insamlat material skett samt vilken analysmetod som använts. Under validitet och 
reliabilitet diskuteras dessa begrepp. Avslutningsvis redogörs för de etiska 
ställningstaganden som gjorts. 
 

5:1 Val av metod 
 
En kvalitativ metod valdes då studien intresserat sig för föräldrarnas upplevelser av 
nätverksarbete. En intervju ger mer beskrivande material än enkäter. I och med den 
kvalitativa metoden fanns möjlighet att ställa följdfrågor, vilket medförde att vi kunde gå 
djupare in i frågor och få ytterligare information som var viktiga för informanterna. Detta 
medförde ett omfattande material. Genom den kvalitativa metoden har det funnits 
möjligheter att ta del av föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av nätverksarbete 
(Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). 
 
Ett hermeneutiskt synsätt har använts i tolkningsarbetet för att successivt kunna öka och 
fördjupa förståelsen av det fenomen som undersökts. Förförståelsen av nätverksarbete 
bygger på våra tidigare anställningar inom psykiatri och institutionsvård, där vi på olika 
sätt medverkat i nätverksarbete. Den förförståelse vi besitter av nätverksarbete är att vi 
själva varit deltagare samt att vi sett de resultat som ett nätverksarbete kan ge. En 
tolkningsmodell som kallas den hermeneutiska spiralen har använts, där 
tolkningsprocessen pendlar mellan olika förståelsenivåer. Kesthely (2006) beskriver den 
hermeneutiska spiralen utifrån den modell Trankell använder i sin forskning. Data 
gällande föräldrarnas upplevelser av nätverksarbetet samlades in, som sedan 
kategoriserades i olika teman i förhållande till de centrala frågeområdena. På den första 
nivån söktes förståelse för hur föräldrarna upplevde nätverksarbetet.  I nästföljande steg 
prövades tolkningarna gentemot tidigare forskning och teorier för att få fördjupad 
förståelse. På den första analysnivån uppfattades vad föräldrarna upplevde, för att 
därefter leta vidare och hitta nya innebörder och meningar för att förstå föräldrarnas 
upplevelser på en djupare nivå. Därefter pendlade tolkningen mellan olika förstålelser 
som sedan prövades gentemot olika teorier. 
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5:2 Urval 

Åtta intervjuer har genomförts. Det första kravet vi hade på de föräldrar som skulle 
intervjuas var att de deltagit i minst ett nätverksmöte, detta då föräldrarnas egen 
erfarenhet var av betydelse för att vi skulle få svar på de frågor vi hade. Det andra kravet 
var att föräldrarna inte skulle vara aktiva i pågående nätverksarbete. Det kunde ha 
medfört ett etiskt dilemma om föräldrarna befann sig i en beroendeställning till det 
professionella nätverket då de står i centrum för ett pågående arbete, ett krav vi motiverat 
av etiska skäl. Nätverksmöten är sekretessbelagda och nätverksledarna kunde därför inte 
ge oss namn på de personer som deltagit i nätverksarbeten utan att först ha fått deras 
samtycke till att lämna ut namn och nummer till oss. Som en följd av detta hade vi till en 
början inte möjlighet att få ta del av uppgifter gällande föräldrar som deltagit i 
närverksarbeten. För att vi skulle kunna komma i kontakt med föräldrarna kontaktades de 
först av nätverksledarna där ett samtycke lämnades. Vi skrev på tystnadsplikt och 
sekretessdokument från kommunen, för att sedan kunna kontakta föräldrarna över 
telefon. Till en början var ambitionen att undersöka barn och ungdomars upplevelse av 
nätverksmöten. När ungdomarna kontaktades tackade majoriteten nej av olika 
anledningar. Ytterligare försök att få med ungdomar misslyckades och det praktiska ledde 
till att vi valde att enbart intervjua föräldrarna som deltagit i ett eller flera nätverksmöten. 
Barnen till föräldrarna som har intervjuats har varit mellan 13-18 år.  
 

5:3 Datainsamling och genomförande 
 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har använts för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. Den semistrukturerade intervjuguiden (bilaga 1) gav oss möjlighet att 
leda intervjun på ett sätt så att de känsligaste frågorna kom i mitten av intervjun. Detta för 
att föräldrarna skulle få chansen att känna sig så bekväma som möjligt i situationen innan 
dessa frågor ställdes. För att avslutningen på intervjun skulle ske på ett bra sätt 
formulerades en öppen fråga i slutet. Föräldrarna skulle därmed få möjlighet att få säga 
allt de ville säga innan intervjun avslutades. Den semistrukturerade intervjuguiden var ett 
verktyg som gav möjlighet att bevara den röda tråden i intervjun. Det gav utrymme för 
följdfrågor, vilket var av betydelse då studien intresserade sig för föräldrarnas upplevelser 
(Billinger, 2005). 
 
När kontakt togs med föräldrarna informerades de om syftet med studien. Vi framhöll att 
det var helt frivilligt att delta i studien och att alla uppgifter skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. Föräldrarna fick välja i vilken miljö de önskade träffa oss för intervju. 
Detta resulterade i att en del intervjuer har genomförts i kommunens lokaler, andra 
hemma hos respondenter samt på caféer. Intervjuguiden utarbetades utifrån våra 
forskningsfrågor och med inspiration från en enkät som tidigare utformats av kommunens 
utredningsenhet. Efter att intervjuguiden kommunicerades med samt godkändes av 
handledaren, testades den i provintervju med en person som arbetar inom landstinget och 
varit delaktig i nätverksarbete. Detta för att träna upp förmågan att intervjua samt att se 
hur intervjufrågorna fungerade. 
Ett missivbrev (bilaga 2) skrevs vars innehåll kommunicerades med föräldrarna innan 
intervjun påbörjades. Från början planerades att skicka ut missivbrevet i pappersform till 
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föräldrarna före intervjun, men då tiden var knapp och intervjuerna påbörjades relativt 
snart efter inbokning, skulle breven inte ha hunnit fram till alla. Därför valdes att 
kommunicera missivbrevet muntligt med samtliga respondenter. Sex intervjuer bandades 
med föräldrarnas samtycke. En förälder samtyckte inte till bandupptagning, men gick 
med på att minnesanteckningar fördes.  En av föräldrarna samtyckte inte till att 
minnesanteckningar fördes under själva intervjun vilket medförde att denna intervju 
sammanställdes efter avslutad intervju med hjälp av minnesbilder. Intervjuerna 
transkriberades direkt efter intervjun för att undvika att blanda ihop dem. Det var 
dessutom viktigt att skriva ner den intervju som vi inte fick anteckna på för att vi inte 
skulle glömma bort det som sagts under intervjun. Även den intervjun som vi skrev 
minnesanteckningar till renskrev vi ner direkt efter intervjutillfället för att få med det 
väsentligaste. 
 

5:4 Databearbetning och analysmetod 
 
Efter transkriberingen avlyssnades de bandade intervjuerna parallellt som utskrifterna 
lästes igenom. Datorns färgskala användes för att meningskategorisera det transkriberade 
materialet, sedan tematiserades det i förhållande till frågeställningarna. Materialet som 
framkom i intervjuerna behandlades konfidentiellt genom att personuppgifter, som namn 
och andra utmärkande uppgifter, tagits bort (Larsson, 2005). De citat vi valt att redovisa 
var de vi ansåg vara representativa, vi ansåg att dessa citat gav den mest målande bilden 
av upplevelserna. Samtliga citat är skrivna med kursivering.  I andra fall har föräldrarnas 
svar redovisats med författarnas ord. De resultat som framkommit i studien har 
analyserats genom den hermeneutiska modell som redovisats ovan, i analysen har 
empirin kopplats till tidigare forskning samt valda teorier. Ett hermeneutiskt synsätt har 
använts för att kunna analysera, tolka och förstå materialet (Alvesson & Sköldberg, 
2008). 
 

5:5 Validitet och reliabilitet 
 
Med hög validitet menas att svaren är grundade i frågeställningarna. Med hög reliabilitet 
menas att måttet är stabilt och därför inte påverkas av variationer såsom intervjuare, tid 
eller plats. För att på bästa sätt få en hög reliabilitet har vi tydligt formulerat frågorna, 
detta har även ökat validiteten då reliabilitet och validitet i detta fall hörde ihop genom att 
tydligt formulerade frågor ger bra svar (Elofsson, 2005; Lilja, 2005). 
 
För att öka validiteten och reliabiliteten i vår undersökning har diskussioner förts med 
nätverksledarna om intervjuguidens utformning för att på detta sätt kunna få med så 
mycket som möjligt och inte riskera att viktig information glömts bort från vår sida. Det 
kan dock poängteras att nätverksledarna fick intervjufrågorna presenterade, då 
intervjuguiden var färdigställd av oss författare. Detta för att inte kommunens intresse 
skulle prioriteras framför vårat som författares. Intervjuguiden har kommunicerats flera 
gånger med handledaren. På detta sätt kunde brister upptäckas i intervjustrategin samt 
intervjuguiden bearbetas utifrån kritiska synpunkter från handledaren. När intervjuguiden 
var färdigställd testades den med en provintervju för att öka validiteten. Reliabiliteten 
stärktes då utförliga svar i våra intervjuer erhölls. Reliabiliteten kan ha minskat då vi 
använde bandspelare under de flesta intervjuerna, föräldrarna kan ha känt sig hämmade 
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över att deras svar spelades in. Reliabiliteten kan även ha minskat under en del av 
intervjuerna då inte alla fick bandas. Vid ett tillfälle ville inte föräldern att anteckningar 
skulle föras, vilket kan ha minskat reliabiliteten. Med anledning av detta kan viktiga 
detaljer av föräldrarnas svar ha missats. Vi anser att validiteten i studien är hög då det 
som studien hade för avsikt att mäta har mätts. Frågorna i intervjuguiden var relevanta 
och medförde att studien hade möjlighet att besvara forskningsfrågorna. Reliabiliteten 
men även validiteten kan ha påverkat av att några föräldrar ansåg att det som berördes i 
intervjuerna var känsliga ämnen vilket kan ha påverkat deras svar. Med detta menar vi att 
de kan ha utlämnat eller delvis utelämnat information då de ansåg att det var för känsligt 
att svara på. 
 

5:6 Etiska frågor 
 
Föresatsen var att i studien följa de fyra forskningsetiska principerna i enlighet med 
Kvale och Brinkmann (2009). Dessa fyra är: 
 
Informationskravet: Föräldrarna har informerats om att vi var socionomstuderande med 
syfte att skriva en C-uppsats. Föräldrarna har även informerats om studiens syfte samt 
tillvägagångssättet. Ett missivbrev skapades och dess innehåll kommunicerades med 
föräldrarna innan intervjun påbörjades. Syftet med detta var att informera föräldrarna om 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt att de fick möjlighet 
att tacka nej till intervjun efter informationen. 
 
Samtyckeskravet: Föräldrarna informerades om att deras deltagande var viktigt utifrån 
forskningen om nätverksarbetet. De informerades om att intervjun var frivillig och att de 
var anonyma samt att följdfrågan fortsatt intresse av att delta i intervjun fanns. De 
meddelades även att de, när som helst under intervjun, kunde välja att avbryta av vilken 
anledning som helst. Föräldrarna tillfrågades om samtycke till bandning eller 
minnesanteckningar vid intervjutillfället. 
 
Konfidentialitetskravet: Föräldrarna informerades om att deras identitet inte skulle 
komma att blottas och att utomstående inte heller skulle kunna identifiera dem. 
 
Nyttjandekravet: Föräldrarna informerades noggrant och detaljerat om vad intervjuerna 
skulle komma att användas till och vilket syfte som fanns med dessa, samt att de inte 
skulle komma att användas till någonting annat än det planerade syftet. De informerades 
om att resultatet av studien även skulle komma att lämnas till kommunen för att ligga till 
grund för vidareutveckling av nätverksarbetet. 
 
Då föräldrarna stod i beroendeställning till den verksamhet som skulle studeras kunde de 
känna sig obekväma eller trängda. Vi lyfte upp detta etiska dilemma och beslutade att 
föräldrarna som skulle medverka i studien inte skulle vara aktiva i något pågående 
nätverksarbete. Detta för att i största mån undvika att föräldrarna kände sig obekväma av 
att beskriva sina upplevelser av nätverksarbetet. Vi försäkrade oss om att föräldrarna 
kände till sina rättigheter gällande de fyra forskningsetiska principerna samt att de skulle 
vara anonyma i studien innan intervjuerna påbörjades. 
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6. Resultat och analys 
 
Här redovisas resultat och analys i form av flera temaområden. Vi har valt att tematisera i 
huvudteman med hänsyn till frågeställningarna. Varje huvudtema har sedan tematiserats i 
ytterligare underteman utifrån frågor som besvarats vid intervjun. Analys har därefter 
skett med hänsyn till varje huvudtema för att på detta sätt väva samman resultaten. 
Analysen av intervjusvaren fördjupas med hjälp av tidigare forskning, samt valda teorier. 
Det hermeneutiska synsättet har använts för att analysera, tolka och förstå våra resultat 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Att inte presentera föräldrarna vid namn och inte heller ge dem fingerade namn i studien 
har valts för att bevara deras anonymitet. De som har intervjuats har kallats föräldrar 
istället för respondenter. Vi har med detta velat försäkra oss om att inte föräldrarnas och 
barnens/ungdomarnas åsikter blandas ihop då föräldrarna talar om sina barn/ungdomar 
under intervjuerna. 
 

6:1 Hur upplever föräldrar begripligheten i nätverksarbetet? 
 
Detta huvudtema är uppdelat i tre underteman, Dessa är: anledningen till nätverksmötet, 
behov som förtydligades vid nätverksmötet samt betydelsen av att vara uppriktig på 

nätverksmötet. 
 

6:1:1 Anledningen till nätverksmötet 
 
Samtliga föräldrar förstår orsaken till insatsen nätverksarbete. De är medvetna om att 
omständigheterna i familjen då de informerades om nätverksarbetet var ohållbara och att 
det krävdes en förändring. En av föräldrarna uttrycker detta genom att säga: 

När vår socialsekreterare informerade mig om att det fanns en insats som kallades 

nätverksarbete och vad det innebär, kände jag mig lättad. Jag visste att det var omöjligt 

för mig att ta mig ur situationen själv, men jag hade aldrig tänkt tanken att ta hjälp av 

min gamla mamma, men det gick ju jättebra. 

Föräldrarna förstår att nätverksmötet är en del av nätverksarbetet som avser att fördela 
makt i form av auktoritet från det professionella nätverket till det privata nätverket. 
Föräldrarna är dessutom medvetna om att nätverksarbete är en insats där målet är att det 
professionella och det privata nätverket ska samarbeta för att på bästa sätt kunna hjälpa 
och stötta deras barn. En av föräldrarna säger: 

Jag informerades om att syftet med mötet var hur de alla skulle kunna få ungdomen på 

fötter och mobilisera alla resurser till det. 

 
Samtliga föräldrar har dessutom en klar bild över vilka omständigheter som låg till grund 
för att nätverksmöte som insats presenterades. Föräldrarna och ungdomarna var alla 
aktuella hos socialtjänsten av olika anledningar. En gemensam nämnare var att samspelet 
mellan föräldrar och ungdomar inte skulle kunna fungera utan någon form av insats. 
Orsakerna till nätverksarbete var att ungdomarna var institutions- eller familjehems 
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placerade, att det fanns konflikter i familjerna, att föräldrarna brast i föräldraförmågan 
eller att det fanns en oro för ungdomens missbruk. En förälder berättar: 

Sonen skulle flytta hem från ett familjehem och man ville se vad nätverket här hemma 

hade att komma med innan man bestämde sig för andra insatser runt honom. 

Samtliga föräldrar inser vikten av ett nätverksarbete för deras del. 

 

6:1:2 Behov som förtydligades vid nätverksmötet 
 
En av föräldrarna tycker inte att hans behov diskuterades på nätverksmötet. Han är 
besviken över detta då han anser att man kan hjälpa föräldrarna att hjälpa ungdomen. Han 
menar att nätverksmötet hade varit ett bra tillfälle att fråga föräldrarna hur nätverket kan 
hjälpa till att avlasta föräldrarna. Om man som förälder blir avlastad av nätverket när det 
gäller praktiska saker får man mera tid till sina barn. Denna tid menar föräldern kan vara 
avgörande för hur bra det kommer att gå för barnet. Föräldern utrycker detta genom att 
säga: 

Man kan hjälpa på så många olika sätt. Genom att hjälpa oss föräldrar hjälper man även 

barnen. Man hade kunnat ge oss tips och råd och kunnat erbjuda sig saker för att vi 

skulle fått mer tid och energi till vår son. 

 

En annan förälder minns inte om hans behov diskuterades under nätverksmötet eller inte. 
Socialtjänsten hade varit inblandad i familjen under en längre tid och han anser att 
nätverksmötet var ett möte av alla möten. Två andra föräldrar anser att deras behov 
diskuterades under nätverksmötet och att nätverksledarna fångade in dem och bekräftade 
dem. En av dem uttrycker detta på följande sätt: 

Det som kom fram av mina behov var att jag behöver egen tid och att jag borde kanske 

ringa och be om hjälp oftare för att bara vara hemma själv och inte bara när det just är 

något speciellt. Men det har jag svårt för. Det var tydligt hur jag försökte klara allt själv, 

och att jag får dåligt samvete om jag inte fixar det. 

 
Hälften av föräldrarna anser att deras behov diskuterades på nätverksmötet genom att 
deras barns behov diskuterades. De anser att deras behov var sammanlänkad med att 
deras barns behov lyftes fram och uppmärksammades. Till exempel: 

Nja min dotter och hennes behov låg ju i centrum men det kändes ändå som att mina 

behov diskuterades när hennes behov diskuterades, det är svårt att förklara men våra 

behov hörde liksom ihop med varandra. 

 
En annan förälder kan inte se begripligheten i de behov som diskuterades under 
nätverksmötet och en minns inte. Majoriteten av föräldrarna kan dock se begripligheten i 
de behov som diskuterades under nätverksmötet. 
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6:1:3 Betydelsen av att vara uppriktig vid nätverksmötet 
 
En av föräldrarna tycker att det var jobbigt och svårt att vara uppriktig på mötet. Det var 
många som deltog, i detta fall mellan 15-20 personer och det var mycket privata saker 
som diskuterades. Han säger detta: 
 
Nja helt ärlig var jag nog inte, man vill ju inte att alla ska veta vad man har för problem, 

du vet min före detta svärmor var ju där och så massa andra. 

 
Övriga föräldrar anser däremot inte att det var svårt att vara uppriktig. De anser att 
uppriktighet var en del av nätverksmötet. Om de inte hade varit uppriktiga gällande de 
problem och företeelser som lyftes och diskuterades på mötet, så skulle mötets funktion 
försvinna. De hade stora förhoppningar på att nätverksmötet skulle skapa gynnsammare 
förhållanden och ville inte äventyra detta genom att inte vara uppriktiga. En förälder 
uttrycker detta genom att säga: 

Nej jag tycker inte att man behöver ljuga på ett sådant där möte. Det finns liksom inget, 

det var inte sådana ämnen som kom upp så att man inte ens behövde hitta på en nödlögn. 

Det var inga problem att prata fritt annat än att det är jobbigt att tala inför 25 personer, 

det är det ju alltid. 

 
Samtliga föräldrar anser att de under nätverksmötet hade möjlighet att säga det de ville ha 
sagt. Mötet var strukturerat och nätverksledarna gav alla möjlighet att komma till tals och 
säga vad de ville utan att bli avbrutna. Föräldrarna anser att nätverksmötet var ett forum 
där deltagarna lyssnade på vad de övriga deltagarna hade att säga. En av föräldrarna 
uttrycker sig på följande sätt: 
 
Ja visst lyssnade de och det kändes bra, jag fick prata utan att bli avbruten för en gångs 

skull. 
 
Majoriteten av föräldrarna ser betydelsen av uppriktighet på nätverksmötet, endast en 
förälder kände att han inte kunde vara helt uppriktig. 

 

6:1:4 Analys 
 
I resultatet framkom det att föräldrarna upplevde och förstod orsaken till nätverksmötena. 
De hade informerats om detta i förväg. Vi har uppfattat att det är viktigt för föräldrarna 
och för situationen i sin helhet att alla, både det privata och det professionella nätverket 
runt deras barn, är delaktiga i nätverksarbetet. Enligt Antonovsky (2001) är 
begripligheten av stor vikt och ligger till grund för hur människan upplever och kommer 
att konfrontera olika händelser och situationer. Detta är ett av de tre kriterierna för att 
kunna uppleva känslan av sammanhang (KASAM) med utgångspunkt i det salutogena 
synsättet . 
 
I studien framkom det att majoriteten av föräldrarna ansåg att deras behov diskuterades 
under nätverksmötet. Hälften av föräldrarna kunde se begripligheten för deras eget behov 
då deras barns behov diskuterades på nätverksmötet. Dessa föräldrar tyckte att deras 
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behov var att barnets behov diskuteras. Detta förklarar Elf och Garphult (2003, s. 7) 
genom att beskriva hur människor ”påverkas av och påverkar varandra i ett ständigt 

samspel i ett gemensamt sammanhang”. Detta kan analyseras enligt Tetzchner (2005), 
med utgångspunkt i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, där alla systemen är 
viktiga för att begripa det sammanhang som är gällande för just denna förälder och 
dennes ungdom. Andersson och Bjerkman (1999) beskriver att de vuxna dvs. föräldrar 
samt nätverket kan skildra barnets berättelser på ett sätt som gör det lättare för 
utomstående att förstå situationen. Vi har tolkat det som att majoriteten av föräldrarna har 
förstått de beslut som fattades i mötet utifrån barnets bästa. Det fanns dock en förälder 
som inte kunde se begripligheten i de behov som diskuterades på mötet samt att en av 
föräldrarna inte mindes vilka behov som diskuterades. Resultatet visade att samtliga 
föräldrar, även de som var mindre positiva, ansåg att de blev lyssnade till på 
nätverksmötet. Majoriteten av föräldrarna med undantag av en upplevde inga svårigheter 
med att vara uppriktiga samt att de förstod vikten av att vara uppriktig under 
nätverksmötet. Detta kan beskrivas med stöd i Forkby (2007), som menar att 
nätverksarbete är en empowermentstrategi. Askhiem (2007) menar att empowerment ska 
stärka individers självförtroende för att höja individens maktställning. Genom att 
majoriteten av föräldrarna inte såg några problem med att vara uppriktiga tolkade vi att 
det talar för att empowermentstrategin fungerar i sådana fall. Det som talade emot att 
empowermentstrategin fungerar var att en förälder upplevde att det var svårt att vara helt 
uppriktig på nätverksmötet då det fanns inbjudna personer där som han hade svårt att vara 
uppriktig mot på grund av tidigare konflikter dem emellan. 
 
 

6:2 Hur upplever föräldrarna hanterbarheten i nätverksarbetet? 
 

Detta huvudtema kommer att delas upp i tre underteman; valmöjligheten till 
nätverksmötet, inbjudan till nätverksmötet samt förändring inför ett nytt nätverksmöte. 
 

6:2:1 Valmöjligheten till nätverksmötet 

 

Samtliga föräldrar beskriver att de deltog på nätverksmötena av fri vilja. De hade blivit 
informerade om att nätverksarbete fanns som en insats att tillgå och de hade sedan själva 
fått bestämma om ett nätverksmöte skulle hållas eller inte. En förälder uttrycker: 

Jag fick själv bestämma om det skulle hållas ett möte, jag kände att varför inte. 

Föräldrarna samtyckte till nätverksmötet men entusiasmen till att påbörja ett 
nätverksarbete varierade. Tre föräldrar var mycket positiva och fem av föräldrarna ansåg 
att det var värt att prova metoden. Nätverksarbetet var något nytt de tidigare inte hade 
prövat. Att samla det professionella och privata nätverket för att gemensamt utveckla 
strategier, tyckte föräldrarna lät bra. Föräldrarna kunde även se det långsiktiga i 
nätverksarbetet då det privata nätverket kommer att bli mer bestående än det 
professionella. 
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Tre av föräldrarna ansåg, efter att de har fått information om vad ett nätverksmöte 
innebar och vilka som skulle bjudas in, att detta skulle vara det optimala för deras familj. 
En av föräldrarna skildrar detta genom att säga: 

Efter att ha hört talas om nätverksarbete ställde jag det som krav. 

Samtliga föräldrar kan se hanterbarheten i nätverksarbete via valmöjligheten att påverka 
vilka som skulle bjudas in samt att själva få avgöra om de ville använda nätverksarbete 
som en insats eller inte. 

 

6:2:2 Inbjudan till nätverksmötet 
 
Samtliga föräldrar och sju ungdomar hade möjligheten att påverka vilka som skulle 
bjudas in till nätverksmötet genom att själva få välja vilka de ville bjuda in. Föräldrarna 
hade ett eget möte tillsammans med nätverksledarna där de fick tillverka nätverkskartor. 
De fick sedan själva välja vilka på nätverkskartan som skulle bjudas in. Ungdomarna fick 
också göra egna nätverkskartor tillsammans med nätverksledarna och välja vilka av dem 
på nätverkskartan som skulle bjudas in. En av ungdomarna hade inte möjlighet att bjuda 
in personer på nätverkmötet på grund av placering i annan kommun, där var det 
föräldrarna som valde vilka som skulle bjudas in. I fem av fallen var föräldrar och 
ungdomar överens om vilka som skulle bjudas in. En av föräldrarna beskriver detta på 
följande vis: 

Jag satt själv på ett möte tillsammans med nätverksledarna och gjorde en nätverkskarta 

där jag fick välja vilka jag ville skulle bjudas in. Sen gjorde min dotter samma procedur, 

och de som bjöds in var sedan en sammanställning av de personer som fanns på våra 

nätverkskartor. 

 

I två av fallen tog ungdomen bort personer som föräldern ville skulle bjudas in.  
Föräldrarna tycker dock inte att dessa personers frånvaro påverkade nätverksmötets 
utgång. En förälder sa: 

Min son tog då bort vissa personer som jag tyckte skulle vara med, men det var hans 

beslut som gällde, han fick bestämma! 

 

Samtliga föräldrar kan se hanterbarheten i nätverksarbetet genom att de fick vara med att 
påverka inbjudan till nätverksmötet samt att deras ungdomar fick framföra sina åsikter. 

 

6:2:3 Förändring inför ett nytt nätverksmöte 

 
De flesta föräldrar är positiva till det eller de nätverksmöten de har haft, dock skulle två 
av föräldrarna inte vilja ha ett möte till. Orsaken är att de tycker att nätverksmötet var 
jobbigt och påfrestande. De är glada över att de har genomfört nätverksmötet och skulle 
inte vilja ha det ogjort men de hoppas att de inte kommer att behöva genomgå ett till. En 
av föräldrarna hade velat ta bort ett moment i nätverksmötet. Han beskriver att 
nätverksledarna sammanfattade mötet med att göra ett ”teaterframträdande” på vad som 
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sagts under mötet. Detta moment upplever föräldern som konstlat och han skulle vilja att 
det togs bort om det skulle vara ett nytt möte. 
Sex föräldrar tycker att själva nätverksmötet var så pass bra att de inte skulle vilja ändra 
på någonting. En av dessa föräldrar uttrycker det på följande sätt: 
 
Jag tycker att det var bra med denna mötesform att sätta ihop och diskutera 

grundproblematiken för att sedan följa upp det i ett uppföljningsmöte och se vad som 

hänt. För mig känns detta lagom med dessa två möten. 

 
Det visar sig också att fyra av föräldrarna skulle vilja bjuda in fler personer om de skulle 
ha ytterligare ett nätverksmöte och tre av föräldrarna skulle vilja ta bort några av de 
inbjudna mötesdeltagarna. Detta då de upplever att dessa människor inte hållit vad de 
lovade under mötet. En av föräldrarna säger: 
 

De som satt där på mötet och lovade att allting skulle bli så bra och de skulle hjälpa till 

på alla sätt och vis och efter mötet bara försvann, dom skulle jag inte vilja bjuda in igen. 

 

Endast tre av föräldrarna har tillsammans med mötesdeltagarna på nätverksmötet haft ett 
uppföljningsmöte. Det anser de var bra och skulle inte vilja vara utan detta 
uppföljningsmöte. De anser att det som bestämts under det första mötet följdes upp på 
uppföljningsmötet. Tre andra föräldrar skulle vilja att de hade haft ett uppföljningsmöte. 
Detta för att kunna följa upp det som bestämts på nätverksmötet men även för att fånga 
upp de deltagare som inte lyckades hålla det de lovade under mötet. Uppföljningsmötena 
har inte kommit till pågrund av att det professionella nätverket inte påkallat detta. 
 
Samtliga föräldrar upplever hanterbarhet i nätverksarbetet, då de anser att de kunnat 
bestämma och ändra om och hur de skulle vilja ha ett nytt möte. Två av föräldrarna skulle 
inte vilja uppleva och befinna sig i en ny nätverksmötessituation. Men trots detta är 
föräldrarna relativt nöjda med nätverksmötet de har haft och kan också se vad de i så fall 
skulle vilja förändra om det skulle bli ett nytt möte. 
 

6:2:4 Analys 

 
Det visade sig i resultatet att samtliga föräldrar varit positiva till att pröva ett 
nätverksmöte, när de förstod att nätverksarbetes avsikt var att hitta lösningar för 
problematiska situationer. Det visade sig att föräldrar hade möjligheten att välja om de 
ville delta eller inte delta i nätverksmötet. De kunde således bestämma själva om 
nätverksmöte var en insats som passade dem. Enligt Rönning (2007) syftar de 
empowerment orienterade metoderna till att ge brukarna större makt över sin situation. 
Föräldrarna fick således större inflytande över hur familjesituationen skulle hanteras 
redan i början av nätverksarbetet. De gavs möjligheter att välja om och hur de ville eller 
inte ville delta i ett nätverksmöte. Antonovsky (2001) menar att hanterbarheten syftar på 
hur individen uppfattar de resurser som finns att tillgå samt hur uppfattas och hanteras 
situationer utifrån individens egna resurser. Hanterbarheten kan ses utifrån att föräldern 
kan se och lita på de resurser som finns att ta vara på i nätverket och kan utifrån detta 
hantera livets svårigheter. Att uppleva trygghet är ett av kriterierna för att kunna uppleva 
KASAM. I det här fallet kan nätverket stå för trygghet, föräldern inte är ensam, det finns 
flera som har uppfattat problemet. Med hjälp av det salutogena synsättet kan vi således 
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förstå hur nätverkets resurser kan hjälpa föräldrarna att hantera sin situation bättre. Det är 
den process som kan leda till bättre hälsa och livskvalitet för föräldrar och barn. Studiens 
resultat har också analyserats med utgångspunkt i systemteorin som beskriver hur 
människan, i detta fall föräldrar och ungdomar, måste betraktas i sitt totala sammanhang 
samt att hänsyn måste tas till hela processen för att förstå föräldrarnas beteende och 
nätverksresursens betydelse. Liksom Öquist (2003) kom vi också fram till att 
systemteorin hjälper oss att förstå hur varje liten del samverkar till den helhet som växer 
fram. 
 
I resultatet framkom att föräldrarna fick vara med och påverka vilka som skulle bjudas in 
till nätverksmötena vilket de var positiva till. Det kan ha påverkat hanterbarheten i deras 
situation. Follesö (2007) beskriver i sin rapport denna påverkan med hänsyn till 
empowerment. Föräldern blir delaktig i att se sina egna resurser samt sina 
nätverksresurser då de själva bjuder in och påverkar vilka som ska bli inbjudna. Det 
stärker förälderns självkänsla och leder till att man hittar och bygger vidare på 
föräldrarnas och nätverkets resurser. Wärmegård (2005) har i sin rapport beskrivit att 
nätverksarbete är en långsiktig insats. Nätverksarbete är ett sätt att hitta hållbara lösningar 
som bevaras även efter att socialtjänsten har klivit åt sidan, och det privata nätverket 
består. 
 
Det visade sig att majoriteten av föräldrarna inte ville förändra någonting om de skulle ha 
ett nätverksmöte till. De föräldrar som ändå skulle vilja förändra någonting, ville att 
några mötesdeltagare inte hade bjudits in. En tolkning av detta är att föräldrarna ansåg att 
mötesdeltagarna inte har hållit det de hade lovat vid mötet. En förälder ville att ett 
moment, som föräldern beskriver som ”teaterföreställning” skulle tas bort. 
Nätverksarbetet hade således varit ett sätt för föräldrarna att hitta lösningar på olika 
problem. Detta beskrivs också av Seikkula, Arnkil och Eriksson (2003) som menar att 
Open Dialogues (OP) som är en typ av samtalsmetod, är en lösning som fungerar 
optimalt i krissituationer. 
 
De mindre positiva aspekterna var att föräldrarna upplevde nätverksmötet som långt och 
jobbigt med mycket folk och känsliga samtalsämnen. Två av föräldrarna upplevde 
nätverksmötet så pass jobbigt att de inte skulle vilja ha ett nätverksmöte till. De 
poängterade dock att det var situationen vid nätverksmötet som var jobbig men själva 
nätverksarbetet har hjälpt familjen att ta sig ur den svåra situationen. 
 
 

6:3 Hur upplever föräldrarna meningsfullheten i nätverksarbetet? 
 
Detta huvudtema kommer att delas upp i tre underteman; meningsfullheten i 

nätverksmötet, meningsfullheten inför situationen samt meningsfullheten i metoden. 
 

6:3:1 Meningsfullheten i nätverksmötet 
 
Två föräldrar tycker att nätverksmötet var meningsfullt men långt, dock anser de att 
denna tid var nödvändig för att hinna diskutera allt som behövdes. En förälder säger 
följande: 
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Långt, 4 timmar, det var imponerande då dottern klarade hela tiden trots att hon på 

slutet var så trött att hon låg på golvet i ringen av människor. 

 
Två andra föräldrar tycker att nätverksmötet var meningsfullt men jobbigt, det var 
mycket folk, mycket information att ta in. Dessa föräldrar anser att viktiga personer i 
ungdomens nätverk uteblev. En av dem säger: 

Det som kändes mycket tråkigt och tungt för mig var att pappan inte var med och delade 

föräldraansvaret med mig. 

 
Samtliga föräldrar med undantag av en anser att nätverksmötet var meningsfullt när så 
många samlades utifrån ett gemensamt mål. Föräldrarna fick ett uppvaknande när de såg 
alla människor som har samlats för att i bästa mån hjälpa dem. Föräldrarna uttrycker att 
stödet var stort och att samarbetet mellan det privata och det professionella nätverket blev 
uppenbart i nätverksmötet. Detta uttrycks av en förälder på följande sätt: 

Jag fick se hur otroligt många människor det är som bryr sig om mig och min dotter. Jag 

fick verkligen veta vilka jag kunde ta hjälp av i vilka situationer. 

Några av dessa föräldrar upplever att nätverksmötet väckte blandade känslor men att den 
positiva känslan var den som övervägde. De upplever även att de i och med 
nätverksmötet fick insikt i att de inte var ensamma i situationen de befann sig i. De 
upptäckte för första gången hur otroligt många människor det fanns runt omkring dem. Så 
här sa en av föräldrarna: 
 
Lättande, jag fick verkligen upp ögonen för att jag inte var själv med min dotter. Det 

kändes dock lite jobbigt att erkänna att jag inte klarar det här helt själv och att jag inte 

är tillräckligt stark när det gäller att säga nej. 
 
Den föräldern som inte upplevde att nätverksmötet var meningsfullt, tycker att det var 
påfrestande för det var mycket undanhållna sanningar som fördes fram i ljuset. Han 
uttryckte det så här: 

Känslan av att erkänna att man som förälder brister i sin föräldraroll var förskräckligt 

jobbigt. 

Sex föräldrar hade positiva känslor efter nätverksmötet. De anser att nätverksarbetet har 
medfört stora förändringar i den rådande situationen och strukturen i deras liv har blivit 
tydligare. Nätverksmötet har haft lugnade effekt på dem som föräldrar, de vet att de inte 
är ensamma och de vet vilka resurser nätverket har. En förälder anser följande: 
 
Jag var nöjd efter mötet. Jag kände mig mycket lugnare med att min dotter skulle bo hos 

mig igen. Dessutom visste jag nu exakt vilka jag skulle be om hjälp i specifika situationer. 
 
En av föräldrarna upplever dock att människorna som befann sig på nätverksmötet inte 
höll det de lovade efter mötet. Samma sak uttrycktes också av den förälder som inte såg 
meningsfullheten i nätverksarbetet. Han säger bl.a.: 
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Dött. 80 procent av dem som var på mötet försvann direkt efter och höll inte det de 

lovade under mötet. Det kändes som ett spel för galleriet. Nätverksledarna hade kunnat 

fånga upp deltagarna efter mötet. 

 

Majoriteten av föräldrarna anser att mötesdeltagarna skulle ha fångats upp i ett 
uppföljningsmöte för att känna nätverksarbetet som meningsfullt samt för att sätta press 
på det privata och professionella nätverket att fullfölja de som bestämts på nätverksmötet. 
 
 

6:3:2 Meningsfullheten inför situation 
 

Sex föräldrar anser att nätverksmötet har påverkat dem positivt och två föräldrar ser inte 
en sådan påverkan. De positiva föräldrarna uttrycker att de har fått en större förståelse för 
sin situation samt att de berättar att de nu vet vilka som faktiskt finns som stöd. 
Föräldrarna har uttryckt att mötet påverkat dem positivt samt varit givande i deras 
föräldraroll. En av dem säger: 

Jag känner mig lugnare nu när jag inser att inte allt hänger på mig. 

Fem av dessa föräldrar anser att nätverksarbetet har medfört större sammanhållning i 
familjen. Föräldrarna inbördes kommunicerar med varandra samt med sina barn på ett 
annat sätt nu. Detta gäller också inom det professionella och det privata nätverket. 
Föräldrarna säger att både de själva och barnen har fått den hjälp de är i behov av. 
Nätverket har ett bättre samarbete och nya insatser som lyftes fram på mötet har 
tillkommit. En av föräldrarna säger följande: 

Ja min dotter mår bättre. Hon har fått en ADHD diagnos, liten grupp i skolan och vi får 

gå på samtal. Mitt barn har flyttat hem. 

En annan förälder säger: 

Numera lyssnar vi på varandra och försöker förstå vad den andra menar. 

De två föräldrarna som anser att nätverksmötet inte påverkat dem personligen var dock 
positiva till mötesstrukturen. De kunde dock inte se någon direkt förändring i 
familjesituationen efter nätverksmötet. Inga nya insatser har kommit igång och de har 
heller inte upplevt att nätverket har påverkats. En av föräldrarna har inte sett betydelsen 
av nätverksmötet då sonen ännu inte har flyttat hem från sin familjehemsplacering. De 
som fanns med på nätverksmötet fanns där även innan säger en av föräldrarna.             
En förälder säger följande: 

Nej det har inte påverkat mig som person inte heller vår situation i stort. Jag tycker 

nätverksmötet var bra att ha för att alla berörda är samlade och hör exakt samma saker, 

det var även positivt för min son att se att så många bryr sig. Vi diskuterade inte några 

fortsatta insatser, och det har i dagsläget inte kommit igång några heller. 

Majoriteten så när som på två föräldrar anser att nätverksarbetet har påverkat situationen 
för familjen på ett positivt sätt. De övriga två föräldrarna anser att familjesituationen är 
oförändrad efter nätverksarbetet. 
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6:3:3 Meningsfullheten i metoden 
 
 

Samtliga föräldrar utom en, ser nätverksarbetet som meningsfull metod och anser att den 
ska kvarstå nätverksarbetet har varit till hjälp för dem. Tre av dessa föräldrar nämner att 
nätverksmötena skulle ha ett öppet intag utan bistånd för att fler familjer skulle ha 
möjligheten att ha nätverksmöte. En av dem säger: 
 
Jag är jättepositiv till nätverksarbetet, det måste man fortsätta med. Det man skulle 

kunna göra är att man gör det mer lättillgängligt. 

 
En av föräldrarna anser att nätverksarbete som metod inte var meningsfullt då han anser 
att det inte lett till några förändringar. 
 
Samtliga föräldrar tycker att nätverkmötet som metod var bra då det lyftes fram så 
mycket positiv respons gentemot ungdomen. Nätverksmötet skiljde sig från andra möten i 
och med att man inte bara fokuserade på det negativa. En förälder uttrycker följande: 
 
Vi har haft mycket möten med olika personer men det som gör att ja minns nätverksmötet 

är att man fokuserade på det positiva under mötet, det var jättebra tyckte jag. 

 

De flesta av föräldrarna kände sig trygga med att nätverksledarna höll i mötet och anser 
att de var professionella. En förälder uttryckte följande: 
 
Det känns tryggt att ha dessa proffsiga nätverksledare som inte dömde mig eller kom med 

pekpinnen. 

 

Samtliga föräldrar utom en anser att nätverksarbete är en meningsfull metod som ger 
resultat. Den andre föräldern kan dock inte se att nätverksarbete som metod gett några 
resultat. 
 

6:3:4 Analys 
 
Resultatet visar på att majoriteten av föräldrarna inte hade velat vara utan nätverksmötet 
och att det var meningsfullt för föräldrarna att delta i mötet för att hitta lösningar. Som 
Tetzchner (2005) beskriver med utgångspunkt i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
synsätt; alla system är viktiga för det enskilda barnets utveckling. Det privata och det 
professionella nätverket blir genom nätverksmötet en viktig del i detta sammanhang. 
Detta är av stor vikt för att åskådliggöra för situationens innebörd för att rätt beslut ska 
fattas för barnet. Genom Bronfenbrenners teori, som belyser samspelet i de olika 
systemen, kan vi se att föräldrarna sett betydelsen av och förstått samspelet i 
nätverksmötena. Detta leder i sin tur till att mötet är viktigt både för föräldrar och barn. 

Studiens resultat visar att de flesta av föräldrarna upplevde att nätverksmötet har påverkat 
dem positivt och därför har det blivit meningsfullt för dem. Antonovsky (1985) menar 
med sitt salutogena synsätt att skyddsfaktorer mildrar, dämpar och undanröjer stress. Att 
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som förälder bli medveten om att det finns människor runt om kring som kan hjälpa och 
stötta dem, kan vara en av dessa skyddsfaktorer. Genom att göra föräldrarna och 
ungdomen medvetna om nätverkets resurser kan man på detta sätt påverka stressen 
positivt, vilket kan leda till att nätverksmötena upplevs som meningsfulla. Dessa 
skyddsfaktorer hjälper till att främja den psykiska hälsan hos föräldrarna vilket Cederblad 
och Hansson (1996) menar höjer deras KASAM. Lindström och Eriksson (2006) påpekar 
i sin studie att KASAM-värdet i sin tur leder till livskvalitet. Antonovsky (2001) menar 
att meningsfullhet är den viktigaste faktorn i KASAM då den innebär att människan, och 
i detta fall föräldrarna, upplever nätverksmötet som meningsfullt. Vi kan dock se att de 
föräldrar som inte ansåg att deras situation förändrades av nätverksarbetet, kan ändå se 
meningsfullheten i att de själva har förändrats och vet vilka resurser som finns där för 
dem. Detta kan man också se i Andersson och Bjerkmans (1999) studie om 
familjerådslagen. 

 

6:4 Resultat sammanställning 
 

Tabell 1. Sammanfattande redovisning, brukares upplevelse av nätverksarbete 

Förälder 

 
 
Meningsfullt 

Inte 
meningsfullt 

Begripligt Inte 
begripligt 

Hanterbart Inte 
hanterbart 

Vill ha 
fortsättning 

1  X  X  X Nej 

2 X  X  X  Nej 

3 X   X X  Ja 

4 X  X  X  Ja 

5 X  X  X  Ja 

6 X  X  X  Ja 

7 X  X  X  Ja 

8 X  X  X  Ja 

 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att föräldrarna med få undantag upplevde att 
nätverksmötena var meningsfulla, begripliga och hanterbara. Förälder nummer ett 
avviker i samtliga resultat, detta kan sammanfattas med att nätverksarbete inte passade 
denna förälders behov och situationen. Förälder nummer två kan utifrån resultatet visa att 
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denne upplevde nätverksmötena meningsfulla, begripliga och hanterbara, men föräldern 
vill inte medverka i fler möten. Förälder nummer tre kan utifrån resultatet visa att denne 
upplevde nätverksmötena meningsfulla och hanterbara men gällande begripligheten där 
förälderns behov studerades så mins inte föräldern om dennes behov framkom under 
mötet. Majoriteten av föräldrarna har en positiv inställning till nätverksarbete. Detta 
styrks också av de resultat som Forkby (2007) visar i sin studie, där en övervägande 
majoritet har en positiv inställning till nätverksarbete. 

7. Slutdiskussion 
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka brukarperspektivet i nätverksarbetet utifrån 
föräldrars upplevelser av att ha deltagit i nätverksarbete där deras barn och ungdomar 
varit föremål för socialtjänstens insatser. 
 
Svaret på den första frågeställningen om hur föräldrarna upplevde begripligheten i 
nätverksarbetet kan sammanfattas med att majoriteten av föräldrarna upplevde 
begripligheten i nätverksarbetet. De förstod orsaken till nätverksarbetet utifrån att kunna 
hitta lösningar för sitt barn i den rådande situationen. Det framkom att flertalet föräldrar 
påtalade vikten av att ha uppföljningsmöten för att följa upp nätverkets resurser samt för 
att se så att arbetet fortgår. Det skulle sätta mer press på nätverket att fullfölja de beslut 
som fattades. Svaret på den andra frågeställningen om hur föräldrarna upplevde 
hanterbarheten i nätverksarbetet kan sammanfattas med att majoriteten av föräldrarna 
upplevde hanterbarhet i nätverksarbetet. Samtliga föräldrar hade valmöjlighet till 
nätverksarbete som insats. Det fanns dock föräldrar som upplevde nätverksarbetet mycket 
påfrestande på grund av längd och innehåll. De föräldrar som var separerade ville även 
lyfta fram problematiken som kan uppstå i nätverksarbetet när det finns konflikter mellan 
föräldrarna vilket kan försvåra situationen för barnet. Föräldrar som var separerade 
föreslog att nätverksarbete bör beakta och ta hand om eventuella konflikter som 
separerade föräldrarna kan bära på. Svaret på den tredje frågeställningen om hur 
föräldrarna upplevde meningsfullheten i nätverksarbetet kan sammanfattas med att 
majoriteten av föräldrarna upplevde meningsfullheten men på olika sätt. Resultatet visar 
på att de föräldrar som haft uppföljningsmöte, upplever en djupare känsla av 
meningsfullhet av nätverksarbetet. En del föräldrar tyckte att nätverksarbetet var mer 
givande än andra föräldrar, men alla var positiva till nätverksarbetet som insats. Då 
studien är genomförd på endast åtta föräldrar kan vi dock inte generalisera 
nätverksarbetets betydelse. Våra frågeställningar har besvarats med utgångspunkt av 
föräldrarnas erfarenheter och upplevelser 

När det gäller den tidigare forskningen hade vi vissa svårigheter att hitta aktuell forskning 
som var relevant för vår uppsatts. Vi upplevde att det fanns få svenska studier som 
fokuserade på vårt valda uppsatsområde. Den tidigare forskningen vi beslutade att ta med 
i uppsatsarbetet visade sig vara betydelsefulla och viktiga instrument för vår studie. Vi 
märkte att det fanns många teorier att tillämpa på studiens valda ämne vilket resulterade i 
att vi hade svårt att begränsa oss. Det som skulle kunnat göras annorlunda var att vi bara 
valt två teorier och en annan utformning av frågeställningen. Vi valde att utforma 
studiens frågeställningar utifrån KASAM perspektivet; begripligheten, hanterbarheten 
och meningsfullheten. Denna utformning har vi upplevt varit till stor hjälp både i 
resultatredovisningen och i analysen då den återgivet föräldrarnas känslor med ord. 
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Denna utformning kan även upplevas som komplicerad, då vi använder teoretiska 
begrepp i frågeställningen och samma teoretiska begrepp som analysredskap och 
tolkningsram. Vi tycker att vi kunnat återkoppla till de valda teorierna igenom hela 
studien och dessa hjälpt oss att förstå och att fördjupa vår kunskap gällande 
nätverksarbetets betydelse för föräldrarna. När det gällde urvalet, ändrades det, som 
tidigare nämnts, under studiens gång. Till en början hade vi tänkt intervjua ungdomar 
som deltagit i nätverksarbete. Detta fick revideras till att intervjua deras föräldrar. I 
studiens undersökning hade föräldrarna kommit olika långt med nätverksarbetet. Vissa 
föräldrar hade svårt att uttrycka hur situationen förändrats, då nätverkets resurser ännu 
inte sattes på prov. Det som skulle kunnat göras annorlunda i urvalet var att vi fokuserat 
på föräldrar som haft fler uppföljningsmöten för att undersöka nätverksarbetets betydelse 
över tid. Föräldrarnas åsikter har fångats upp med hjälp av de kvalitativa intervjuerna 
som varit betydelsefulla, då de har fångat föräldrarnas tankar och åsikter om vårt valda 
område. Intervjuerna avslutades med att fråga föräldrarna om de hade någonting att 
tillägga, i och med detta har upplevelser tillförts som vi inte tänkt på att återge. 
Beträffande reliabilitet och validitet är vi medvetna om att vi kan förbigått viktiga 
faktorer, tolkat föräldrarnas uttalanden felaktigt eller gjort andra osystematiska fel. Vi har 
dock undersökt det som studien syftat till att undersöka och vi har använt oss av relevanta 
mätinstrument där av betraktar vi att studien har ett vist mått av tillförlitlighet. 

Studiens resultat har visat på att nätverksarbete har betydelse för denna begränsade grupp 
föräldrar till ungdomar aktuella inom socialtjänsten. Resultatet har även påvisat att 
föräldrarnas upplevelse av att nätverksarbetet fört med sig olika former av nytta och 
förändring. Vi kan se att det skulle behövas mer resurser för stöd och råd till ungdomar 
och föräldrar. I dagsläget är det oftast socialsekreteraren som måste fatta beslut om 
nätverksarbete som insats innan möjlighet att delta ges. För att bli aktualiserad hos 
socialtjänsten måste det redan ha hänt någonting allvarligt kring ungdomen. Viljan från 
de sociala myndigheternas sida att engagera och samarbeta med det privata nätverket för 
individer i behov av hjälp, lägger en grund som teoretiskt sett bör leda till hållbara och 
långsiktiga och lösningar. På det sättet utvecklas ett samarbete mellan myndighet och 
familj vilket skapar en ömsesidig förståelse för situationen i sin helhet. Målet med 
nätverksarbetet är att hitta och nå hållbara och långsiktiga lösningarna 

Det finns dock frågetecken gällande de långsiktiga lösningarna som nätverksarbete 
skapar. Med långsiktighet menar vi att nätverksarbetet följs upp. I en del fall där 
nätverksarbete bedrivits fanns brister i långsiktigheten. Uppföljningsmötena har i flertal 
fall inte kommit till på grund av att det professionella nätverket inte påkallat detta. 
Utifrån den tidigare forskningen samt teorierna i vår studie anses nätverksarbetet i de 
flesta fall vara en gynnsam insats, som leder till lösningar på kort sikt. Men frågan om 
långsiktigheten består. En del av långsiktigheten med nätverksarbete är uppföljning, 
vilken kan ses vara bristfällig och kan behöva utvecklas samt utvärderas. 
 
Framtida idéer 

Utifrån studiens resultat kan vi se att nätverksarbetet skulle kunna ha ett öppet intag där 
ungdomen själv eller nätverket har möjlighet att ta kontakt med nätverksledarna redan 
innan det har gått så pass långt att ungdomen blivit föremål för socialtjänstens utredning. 
Med hjälp av ett mer lättillgängligt nätverksarbete kan man stärka upp nätverket runt 
barnet eller ungdomen innan det går för långt. Nätverksledarna kan då få möjligheten att 
hjälpa ungdomen så att den inte behöver aktualiseras hos socialtjänsten. Även väntetiden 



28 
 

för insatsen kan kortas ned. Vi anser att ett öppet intag skulle vara bra på individ-, grupp- 
och samhällsnivå, inte minst ur ett förebyggande syfte i det sociala arbetet. Med detta 
menar vi att ungdomen kan få hjälp fortare, resurserna i det privata och professionella 
nätverket kan mobiliseras och ungdomens situation kan tidigare förbättras. Något vi 
tycker skulle vara intressant att forska vidare på är hur barn och ungdomar som 
nätverksmötet kretsar kring upplever nätverksarbetet. Detta ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv. Det vore intressant att ta reda på om barn och ungdomar upplever 
nätverksarbete som en bra metod.  Det skulle också vara intressant att jämföra hur barn 
och ungdomar samt deras föräldrar upplever nätverksarbetet. Vi skulle även finna det 
intressant att göra en studie, där man tittade på alla delarna i nätverksarbetet för att 
kartlägga metodens betydelse på individ-, grupp- och samhällsnivå. Skulle det kunna 
minska andelen placeringar och tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar, skulle 
nätverksarbetet medföra effektiviseringar gällande ärendegångens förfarande, och vinster 
i förebyggande syfte, hur skulle detta i så fall påverka organisationen och 
samhällsekonomin? 
 
. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Vi inleder med att presentera oss själva, vår utbildning och hur intervjun kommer att 

användas. Muntligen berättar vi även om de forskningsetiska principerna, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet.  

Vi frågar om tillstånd att banda intervjun, vid godkännande informerar vi om när 

bandupptagningen startar.  

Denna intervjuguide är ramen för att få svar på våra frågeställningar, vi kommer att ställa 

dessa följdfrågor för att undersöka så mycket som möjligt.  

Följdfrågor: Vad menar du med det?/ På vilket sätt?/ Kan du utveckla ditt svar?/ 

Intervjufrågor  

1. Kan du berätta om hur du informerades inför det första nätverksmötet? – På vilket 

sätt? Och vad var orsaken till mötet? (mening och förståelse) 

2. Hade du någon valmöjlighet när det gäller att delta i mötet? – på vilket sätt? 

(hanterbarhet, delaktighet) 

3. Berätta om hur bestämdes det vilka som skulle bjudas in? – har du kunnat 

påverka? - om inte, hur kändes det för dig? (hanterbarhet, delaktighet)  

4. Hur var nätverksmötet för dig? – berätta! – vad hade du för känslor under och 

efter mötet? (begriplighet, meningsfullhet) 

5. Diskuterades dina behov under mötet?  – På vilket sätt? – hur har ni pratat? – 

berätta! (mening och förståelse) 

6. Kunde du ärligt säga vad du tyckte? – hur var det för dig?  Lyssnade de på vad du 

hade att säga? (delaktighet, begriplighet) 

7. Har nätverksmötet påverkat dig på något sätt? – hur? (meningsfullhet) 

8. Har nätverksmötet påverkat din situation på något sätt? – hur?(meningsfullhet) 

9. Vad skulle du vilja förändra om du skulle ha ett nätverksmöte till? (hanterbarhet, 

delaktighet) 

10. Finns det något annat du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

Vi avslutar med frågan: Får vi återkomma om vi behöver komplettera frågorna?  



 
 

Bilaga 2. Missivbrev 
 

Hjälp oss att bli bättre!  

Vi vill ta reda på vad du förälder tycker om att ha deltagit i nätverksmöte.  

Dina synpunkter viktiga för oss och nätverkslagets utveckling.  

Vi är två socionomstudenter från Mälardalens Högskola som fått i uppdrag av 

Arbetsmarknads och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun att utvärdera 

nätverkslagets verksamhet utifrån ungdomar och föräldrars upplevelse av nätverksmötet.  

Ni kommer att vara helt anonyma och registreras inte i något register, deltagandet är 

frivilligt. Vi hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss genom att delta vid ett 

intervjutillfälle som tar ca 30-40 minuter där det passar dig bäst, t.ex. hemma, på något 

fik, över en lunch eller i nätverkslagets lokaler på Kungsgatan 68 . Du väljer vad som 

passar dig! Vi bjuder på fika eller lunchen. 

Alla svar kommer att sammanställas av oss socionomstudenter, dvs. endast vi hör vad 

som sägs vid intervjun. Intervjuerna kommer att ingå i vår C-uppsats.  Därefter får 

nätverkslaget och Arbetsmarknads och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun en 

presentation av det sammanställda materialet som består av ca 8 intervjuer som är 

tilltänkt att ligga till grund för nätverkslagets utveckling.  

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Har du frågor så kontakta oss gärna. 

Linda Göransson, lgn07002@student.mdh.se, tfn. 070-366 48 60 

Camilla Nyström-Onodi, cno07001@student.mdh.se, tfn. 070-278 76 63 

 

Eller  

Karolina Gilljam, Nätverkslaget, Arbetsmarknads och familjeförvaltningen tfn. 016-710 

18 98, 073-950 67 05.  

 
 
 
 


