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Sammanfattning 

Inledning: Personer i det utökade privata nätverket (PUPN) bjuds in till 
nätverksmöten runt en individ eller familj i syfte att vara till hjälp i en svår 
situation. Studier som undersöker hur PUPN själva påverkas av deltagande i 
nätverksmöten saknas i hög grad.  

Frågeställningar: Hur upplever PUPN att de har påverkats av deltagande i 

närståendes nätverksmöten? Hur upplever PUPN att deltagande i nätverksmöten 

påverkar möjligheten att vara till hjälp för närstående? Hur upplever PUPN sig 

som belastade av huvudpersonens/ernas problematik? 

Metod: Studien har gjorts med kvalitativ undersökningsmetod. Intervjuer med 6 

PUPN har genomförts. 

Resultat: Resultaten visar att PUPN fungerar som både praktiskt och 

känslomässigt stöd till närstående. Samtidigt upplever de sig själva som 

känslomässigt belastade av närståendes problematik.  Deltagande i närståendes 

nätverksmöten har lett till minskad känslomässig belastning för egen del, men det 

förekommer också till viss del oförändrad och delvis ökad belastning. I några fall 

har deltagande i nätverksmöten gett effekter mer fristående från de närståendes 

problem i form av känsla av ökad status, ökad självkänsla och förändrad 

upplevelse av relationen till den närstående. Det finns upplevelser hos 

intervjupersonerna av att ha kunnat vara till bättre hjälp för sina närstående efter 

deltagande i nätverksmöten. Några olika typer av hjälparidentitet har kunnat 

urskiljas bland intervjupersonerna. De mest kontrasterande typerna skiljer sig 

markant åt vad gäller upplevelse av egen belastning, möjlighet att vara till stöd och 

hjälp och inställning till nätverksmöten. 

Diskussion: PUPN med position mellan direkt berörda och yrkeshjälpare 

diskuteras som möjlig brobyggare mellan mikronivåer runt nätverksmötets 

huvudperson. Att nätverksmöten kan ge minskad belastning hos PUPN lyfts fram 

som en positiv bieffekt av arbete med nätverksmöten. 

Nyckelord: Socialt nätverk, nätverksmöten, belastning, privat nätverk, anhöriga, 

vänner 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

   

 

 

Abstract 

Introduction: Members of the extended private network (MEPNs) are invited to 
network meetings around an individual or a family in order to help in a difficult 
situation. There are very few studies that investigates how MEPN themselves are 
affected by their participation in network meetings.  

Research questions: How does participation in a closely related person’s (CRP’s) 

network meetings affect the MEPN? How does participation in network meetings 

influence how the MEPN can be of help for the CRP? In what ways do the 

MEPN experience burden of care related to the CRP’s problematic situation? 
Method: A qualitative research method has been used, and the study is based on 
interviews with 6 MEPNs. 
Results: The results shows that MEPNs give both practical and emotional 
support to their CRPs. At the same time MEPNs experience emotional burden 
related to the problematic situation of their friend or relative. Participation in the 
CRP’s network meetings has led to emotional relief, but there are also examples 
of partly unchanged or partly increased burden. In some cases participation in 
network meetings has given effects not directly related to the CRP’s problems, in 
the forms of feelings of increased social status, increased self confidence and 
changed relations to the CRP. There are experiences among the interviewed 
persons that they can be of better help for their friends and relatives after 
participation in network meetings. Different types of helpers have been identified 
among the interview persons. The most contrasting ones show differences in 
terms of experienced burden, ability to be of help and support and attitude 
towards network meetings. 
Discussion: The MEPN’s position between the suffering person/family and the 
professional network is discussed as possible bridges between microlevels around 
the CRP. The potential to bring relief to the MEPN is considered as a positive 
side effect of participation in network meetings.  
 

Keywords: Social network, network meetings, burden of care, private network, 

relatives, friends 
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1 Inledning 

Nätverksmöten används inom psykiatri och socialtjänst i syfte att mobilisera och 

ta hjälp av det sociala nätverket runt en familj eller individ som upplever ohälsa 

eller social problematik. Till ett nätverksmöte kan personer från såväl det 

professionella som det privata sociala nätverket bjudas in för att samverka och 

komma vidare i en svår situation. I eget arbete med nätverksmöten har intresset 

väckts för vad effekten av nätverksmötena blir i vardagen.  

 

I Sverige finns välutvecklade specialiserade samhällsinstitutioner med experter 

eller yrkeshjälpare som hjälp och stöd till människor med ohälsa och sociala 

problem. De traditionella stödsystemen i form av familj, släkt, vänner och 

grannskap blir inte lika synliggjorda (Seikkula, Arnkil & Eriksson, 2003). Samtidigt 

är personerna i det privata nätverket de som många gånger finns närmast de 

drabbade familjerna och individerna i vardagen.  Forskning visar att dessa 

närstående i hög grad kan både påverka och själva påverkas av ett bekymmer hos 

en närstående person eller familj (Copello, Templeton & Powell, 2010; Kogstad, 

Mönness & Sörensen, 2013). I nätverksmöten bjuds det privata nätverket in för 

den berörda individens eller familjens skull. Men hur upplever personer i det 

privata nätverket utanför den direkt berörda familjen, i det utökade privata 

nätverket, att de själva påverkas av erfarenheten att delta i en närståendes 

nätverksmöten? Ser dessa människor på sig själva i första hand som stöd till den 

närstående, eller kommer de till och från nätverksmötena med en känsla av att 

också själva vara belastade, i behov av hjälp eller hjälpta?  

 

Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om vad personer ur det 

utökade privata nätverket upplever för effekter av nätverksmöten för egen del. 

I studien kommer fortsättningsvis förkortningen PUPN användas för personer ur 

det utökade privata nätverket, det vill säga släktingar, vänner, arbetskamrater, 

grannar och personer ur föreningsliv. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Sociala nätverk 

Begreppet sociala nätverk kommer ursprungligen ur socialantropologin där 
människans beteende har studerats i relation till de sociala sammanhang som hen 
ingår i. Människor ses som förenade med varandra genom nätverk av relationer till 
andra människor, och en individ förstås i relation till de grupper som hen tillhör. 
Händelser i de närmaste sociala sammanhangen som familjen eller den lokala 
gruppen är de som berör individen mest, men även händelser i den yttre 
omgivningen ger ramar för och effekter på människors vardagsliv. Ett socialt 
nätverk kan förstås som de olika personer som en individ står i kontakt med, samt 
hur dessa kontakter ser ut. Vissa av personerna i nätverket har direktkontakter 
sinsemellan och andra är mer indirekt länkade. Frekvensen på möten mellan 
människor i nätverket kan variera, liksom kvaliteten på relationen mellan dem. En 
människas sociala nätverk kan delas in i professionellt och privat nätverk. Det 
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professionella nätverket avser personer till vilka relationen är formell, medan det 
privata, informella nätverket utgörs av familjemedlemmar, släkt, vänner, grannar, 
arbetskamrater och personer från föreningsliv (Bergerhed, Forsberg & Hultkrantz 
-Jeppsson, 1985; Klefbeck & Ogden, 2003). I det moderna samhället har det skett 
förändringar vad gäller det informella nätverkets roll. Socialt stöd och kontroll har 
i allt högre grad kommit att tas över av professionella experter i stället för som 
tidigare av lokalsamhället och det privata nätverket. Individualisering och 
specialisering har påverkat de traditionella kopplingarna i det sociala nätverket och 
skapat behov av gränsöverskridande möten mellan privata och professionella 
(Seikkula et al., 2003). 
 
Det sociala nätverkets betydelse för en persons utveckling kan förklaras utifrån 
system- och kommunikationsteoretiska grunder. Mänskliga system är öppna och 
agerar på inkommande information genom feedbackprocesser. Feedbacken kan 
vara negativ, vilket ger stabilitet och jämnvikt i systemet genom upprepning av 
redan kända mönster. Den kan också vara positiv, vilket är grund för förändring 
och utveckling. Input till systemet kan ge olika respons, mer beroende av 
processens natur, relationella aspekter och systemets sätt att fungera än av själva 
innehållsnivån i informationen (Watzlawick, Beavin Bavelas & Jackson, 2011). 
Den utvecklingsekologiska modellen beskriver människans utveckling som 
påverkad av den sociala kontexten genom hela livet. Det är inte bara individen 
som påverkas av sin sociala miljö, utan även den omgivande sociala kontexten 
som påverkas av individen. Anpassning sker åt båda hållen. Den mänskliga 
utvecklingen påverkas av de närmaste mikrosystemen där individen själv ingår (tex 
familj, släkt och skola), liksom av de mer indirekta exosystemen (tex förälders 
arbetsplats och skolledning) och de övergripande samhälleliga makrosystemen. En 
viktig roll i människans utveckling har enligt denna modell också mesonivån, 
vilken representerar relationerna mellan olika närmiljöer på mikronivå. Ett 
mesosystem med god kommunikation, positiv inställning, liknande mål och 
ömsesidig tillit mellan de olika mikrosystemen främjar individens utveckling, något 
som blir särskilt viktigt för barn, unga och utsatta människor (Andersson, 1986; 
Hedberg Eriksson, Tenerz, Ström & Moody Källberg, 2013). Nätverksterapi 
handlar ofta om att förbättra relationer och kommunikation på mesonivå, men 
även om exonivån där individens nätverk utökas genom möten med personer ur 
exosystem som tidigare inte kommit i direkt kontakt med personen i fråga 
(Svedhem, 1985). 
 

2.2 Nätverksterapi och nätverksmöten 

Nätverksterapi och nätverksmöten ingår i det som kallas för kvalificerat 

nätverksarbete och används bland annat inom socialtjänsten runt om i Sverige. 

Socialstyrelsen definierar nätverksterapi som en metod med syfte att förbättra för 

ett barn och dess familj genom att mobilisera och/eller intervenera i ett stöttande 

nätverk av släkt, vänner och yrkeshjälpare. Nätverksterapin utgår från en 

systemteoretisk och utvecklingsekologisk grundsyn, och baserar sig på tanken att 

barn och familj ingår i olika sociala system som har inflytande på och samverkar 

med varandra. Nätverksmöten definieras som planerade och strukturerade möten 
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som avser att påverka en människas situation genom att mobilisera och/eller 

intervenera i ett stöttande nätverk av vänner, släktingar och yrkeshjälpare.  Mötena 

leds oftast av en yrkesperson som inte ingår i huvudpersonens eget nätverk 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Under 1960-talet i USA började Speck och Attneave (1973) arbeta med 

nätverksmöten runt personer med psykisk ohälsa. I syfte att bygga relationer 

mellan människor och se till ett problems större sociala sammanhang bjöd de in 

familjer, släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater och professionella 

yrkeshjälpare till familjeterapi i nätverksmötesform. Speck och Attneave 

formulerade teorin om nätverkseffekten, en process i sex faser som det sociala 

nätverket tillsammans genomgår under mötet. Nätverkseffekten beskrivs som ett 

socialt fenomen som naturligt uppstår i gruppinteraktion vid kriser. 

Utgångspunkten är den så kallade retribaliseringen där människor återknyter sina 

band till varandra på ett konstruktivt sätt. För starkt knutna band löses upp en 

aning och lösa kontakter kopplas ihop tätare.  Härpå följer faser av polarisering 

och mobilisering vidare mot depression, därefter genombrott och hänförelse. 

Syftet med nätverksmötet är att få människor i nätverket att med hjälp av 

nätverkseffekten samla och nyttja sina gemensamma krafter under själva 

nätverksmötet, men också att stärka nätverkets kopplingar på ett sådant sätt att 

effekten fortgår även efter mötets slut.  Krishantering, problemlösning och 

läkande sker därmed i hög grad mellan själva nätverksmötena.  

 
Under 1970-talet kom nätverksterapin till Sverige, där nätverkseffekten kom att 
kallas för nätverksspiralen. Forsberg och Wallmark (2002) skriver om 
nätverksmöten utifrån denna nätverksspiral, och de tillför nya teoretiska grunder 
med så väl socialkonstruktionistiska som språksystemiska teorier. Världen är en 
social konstruktion där verkligheten hela tiden formas och omformas i samspelet 
och dialogen mellan människor. Terapeuten kan inte stå utanför ett system och 
från ett objektivt perspektiv påverka det, utan ses som en del av systemet med 
funktionen att underlätta ett samtal genom att låta många röster göra sig hörda 
och tillföra fler perspektiv. Det är uppdragsgivaren eller klienten som definierar 
sitt hjälpbehov och som väljer ut vilka som ska delta vid ett nätverksmöte. 
 
Seikkula och Arnkil (2005) beskriver att i Finland har arbetet med nätverksmöten 
utvecklats vidare i en språksystemisk anda till nätverksmöten enligt modellen 
öppna dialoger. I dialogiska nätverksmöten sätts tilltron till den läkande kraften i 
själva dialogen och det gemensamma meningsskapandet under mötet. 
Samtalsmetodik och relationer är av större vikt än nätverksmetoder i denna 
arbetsform, och ett centralt teoretiskt begrepp är coevolution eller samutveckling. 
Seikkula och Arnkil menar att det inte finns ett utan lika många problem som det 
finns deltagare i ett nätverksmöte. Var och en som berörs av exempelvis en 
persons psykiska ohälsa får själv någon form av eget bekymmer kopplat till detta. 
Syftet med nätverksmöten är att dela de olika perspektiven av problemet och att 
skapa förändring tillsammans genom dialogen. Hopfenbeck et al.(2015) beskriver 
hur nätverksmodellen ODIN som används i Norge bygger på öppna dialoger. 
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ODIN beskrivs som en holistisk och salutogen modell för nätverksmöten där 
brukarens egen kompetens, närståendes kompetens och de professionella 
fackpersonernas kompetens ses som likvärdiga och inte kan ersätta varandra när 
ett problem ska lösas.  Ett integrativt förhållningssätt har också kommit att 
tillämpas i Sverige, där nätverksmötets fasindelning förenas med strukturella, 
systemiska interventioner, de öppna dialogernas språksystemiska förhållningssätt 
och ett salutogent perspektiv (Hedberg Eriksson et al. 2013).  

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

3.1.1 Det sociala nätverkets betydelse för individen 

Holt-Lunstad, Smith och Layton (2010) har i en metaanalys undersökt hur sociala 

relationer påverkar människors dödlighet. Ett starkt socialt nätverk visar sig öka 

chansen till överlevnad med 50% över i genomsnitt 7,5 års uppföljningstid. 

Frånvaron av goda sociala relationer är därmed att likställa med andra välkända 

riskfaktorer för dödlighet så som exempelvis rökning, fetma och låg fysisk 

aktivitet. Kogstad et al.(2013) visar i en kvantitativ studie gjord i Norge att det 

privata nätverket är viktigt för personer med psykisk ohälsa. Släktingar, vänner 

och grannar visar sig kunna bidra till patienternas tillfrisknande på sätt som i 

många fall kan ersätta professionella insatser. Att ha tillgång till och förtroende för 

ett socialt nätverk bidrar också till möjligheten att etablera förtroende för och få 

goda erfarenheter av professionell hjälp  

 

När det gäller normbrytande beteende visar det sig i både kvalitativa och 

kvantitativa studier att dömda brottslingar med ett stöttande socialt nätverk har 

mindre risk för återfall i kriminalitet. Det privata nätverket motverkar återfall i 

kriminalitet genom att ge känsla av sammanhang och tillhörighet till unga 

kriminella. Framför allt familjen stöttar upp känslomässigt, motiverande och 

materiellt. Samtidigt kan orimliga krav från familjen eller lockelser i ett kriminellt 

kamratnätverk också utgöra risker för återfall (Cochran, 2013; Martinez & 

Abrams, 2013). 

 

3.1.2 Närståendes upplevelser av belastning 

En summering har gjorts av resultat av studier gjorda avseende negativ påverkan 
på familj och nätverk till personer med missbruk av alkohol och droger. Att 
anhöriga påverkas negativt av missbruket är väldokumenterat. Det saknas dock 
uppgifter kring hur många i nätverket som egentligen är lidande. Studier har 
främst gjorts avseende de närmast anhöriga, så som egna barn, föräldrar och 
sammanboende partners, och det saknas mycket kunskap vad gäller det utökade 
nätverket av släkt och vänner (Capello et al., 2010). En sammanfattning av 
forskning som gjorts avseende belastning hos nära familjemedlemmar till personer 
med schizofreni visar att familjemedlemmarna påverkas negativt av den anhöriges 
sjukdom utifrån sociala faktorer och egen hälsa. Det har visat sig att 
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familjebaserade interventioner är till hjälp i detta, men att sådana arbetsmetoder 
ändå används i låg omfattning (Awad & Voruganti, 2008).  
I Norge har två kvantitativa och en kvalitativ studie gjorts avseende belastning hos 
makar och anhöriga till personer med allvarlig psykisk ohälsa, depression och 
ångest. Studierna visar att släktingar känner belastning och att så väl deras hälsa 
och välbefinnande som känsla av sammanhang påverkas negativt. Med känsla av 
sammanhang avses här Antonovskys (1987) begrepp KASAM, innefattande 
känslor av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet vilka beskrivs påverka 
människors hälsa positivt. Släktingarna i de norska studierna upplever sig ha 
kunskap om den sjuka anhörige som skulle vara till nytta, men anser att de ändå 
inte involveras och efterfrågas av vårdpersonalen. Släktingarna anger att de lämnas 
med mycket ansvar och behov av stöd för egen del utifrån känslor som ensamhet, 
hopplöshet, oro, skuld, frustration och utmattning. Det är företrädesvis föräldrar 
samt en del syskon, partners och barn som har deltagit i dessa studier, och endast 
ett fåtal mer avlägsna släktingar (Idstad, Ask & Tambs, 2010; Weimand, Hedelin, 
Hall-Lord & Sällström, 2011; Weimand, Hedelin, Sällström & Hall-Lord, 2010).   
 

3.1.3 Effekter av nätverksmöten för berörd familj/individ 

Kvantitativa studier visar att nätverksmöten enligt modellen öppna dialoger har 
hjälpt schizofrenipatienter i Finland genom kris och minskat återfallsfrekvensen i 
psykisk ohälsa. Tiden till en första vårdkontakt har minskat, längden på 
sjukhusvistelserna har blivit kortare och användning av neuroleptika har minskat 
där man har använt sig av arbetsmetoden med nätverksmöten (Seikkula, Alakare 
& Altonen, 2011; Seikkula & Arnkil, 2005). I en norsk, kvantitativ studie 
framkommer att patienter med psykisk ohälsa som har deltagit i nätverksmöten 
enligt modellen öppna dialoger upplever att de efter mötena har fått en ökad 
livskvalitet och lättare att hantera sina problem än tidigare (Holloway, 2009). En 
rapport baserad på två kvalitativa studier med fokus på mobiliseringsprocessen i 
nätverksmöten i förortskommuner till Stockholm redogör för nätverksmötets 
betydelse för i första hand berörda barn och familjer. Många tycker att 
nätverksprocessen har varit viktig, att den har gett tydlighet och praktisk 
förändring. Några familjemedlemmar uttrycker att de har förändrat sin syn på 
problematiken och att de har upplevt lättnad av att prata om problemen i mötet. I 
rapporten framkommer att personer ur det privata nätverket kommer till 
nätverksmöten i första hand för att kunna vara till hjälp, men att det också kan 
förekomma en förväntan om att få information. Rapporten framhåller vikten av 
mobiliseringsarbetet innan nätverksmöte samt beskriver hur enigheten kring 
nätverksmötets syfte samvarierar med hur mötet har upplevts (Bons & Nyberg, 
2013). En studie av nätverksmöten runt ungdomar i riskzon för att utveckla 
kriminalitet har gjorts i Göteborg. Studien bygger på observationer, enkäter och 
kvalitativa intervjuer med yrkeshjälpare, skolelever och föräldrar. Här 
framkommer att nätverksmötena upplevts som övervägande positiva och att de 
har gett hopp framåt. En tredjedel av de tillfrågade menar samtidigt att den 
planering som gjorts på mötena varit otillräcklig och att det funnits oro för hur 
det ska fungera i vardagen. I studien har inte gått att se några entydiga resultat vad 
gäller förändrad livssituation för den unge. Oron har efter nätverksmöte till någon 
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del ändrat karaktär till att handla mindre om familjesituation och mer om drog- 
eller skolrelaterade frågor. I studien förespråkas ett mer kontinuerligt och 
kvalificerat nätverksarbete för att nå längre i förändringsarbete (Forkby, 2006). 

 

3.1.4 Effekter av nätverksmöten för personer ur privat nätverk  

Svenska studier som undersöker effekter av nätverksmöten för det privata 

nätverket utanför direkt berörd familj har varit svårt att hitta. I Norge har en 

kvantitativ studie gjorts avseende effekter av nätverksmöten enligt modell öppna 

dialoger runt patienter inom psykiatrin. De professionella som deltagit vid 

nätverksmötena anser att både patienterna och deras privata nätverk påverkats på 

ett mycket positivt sätt av att delta i nätverksmöten. Här framkommer att 80% 

anser att patienten och det privata nätverket har ökat sin förmåga till att prata med 

varandra om svåra saker, 77% anser att patienten genom nätverksmötena får mer 

hjälp av sitt privata nätverk och 58% menar att det privata nätverkets belastning 

har minskat. Personer ur det privata nätverket som har deltagit i studien beskriver 

att deltagandet i nätverksmöten lett till ökad insikt i den närståendes problem 

(75%), bättre relation till den närstående (60%), ökad förmåga att hantera nya 

problem (58%) och ökad kommunikation (50%). Med privat nätverk avses i den 

här studien utan inbördes särskillnad familj, vänner, grannar, arbetskamrater m fl. 

(Holloway, 2009).  

Hopfenbeck et al. (2015) menar att det i ett längre perspektiv kan antas finnas en 

betydande kostnadseffektivitet i att arbeta med nätverksterapi, utifrån hur 

närstående runt en person med problem också påverkas negativt av detta.  

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Hedberg Eriksson et al. (2013) har genom sin mångåriga praktik med 

nätverksmöten gjort olika typer av utvärderingar som fått dem att dra slutsatser 

kring effekten av nätverksmöten. De nämner bland annat hur nätverksmöten ökar 

engagemanget för den individ eller familj som mötet handlar om, och hur det 

skapas ett bättre samarbete mellan det privata och det professionella nätverket. 

Nätverksmöten kan öka tilltron till att en förändring är möjlig genom att hjälparna 

får förståelse för den rådande situationen och kan bidra med hjälp och stöd. För 

huvudpersonen/erna ökar möjligheten till delaktighet, att få säga sitt och bli hörd.  

 

4 Frågeställningar 

 

 Hur upplever PUPN att de har påverkats av deltagande i närståendes 

nätverksmöten? 

 Hur upplever PUPN att deltagande i nätverksmöten påverkar möjligheten 

att vara till hjälp för närstående? 

 Hur upplever PUPN sig som belastade av huvudpersonens/ernas 

problematik? 
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5 Metod 

En kvalitativ undersökningsmetod har använts då syftet med studien är att 

undersöka subjektiva erfarenheter av deltagande i en närståendes nätverksmöten 

hos PUPN. Studien gör inte anspråk på att göra statistiskt valida jämförelser, till 

vilket det hade krävts en mer kvantitativ metodik och ett större antal 

intervjupersoner. En kvalitativ studie har istället som utgångspunkt att skapa 

förståelse och se på mönster som kan förekomma (Trost, 2010). 

Reliabilitet och validitet, det vill säga tillförlitlighet och giltighet i studien, får 

begränsad tillämplighet när det gäller kvalitativ forskningsmetod. Här handlar det 

främst om att beskriva hur datainsamling och databearbetning har genomförts på 

ett relevant och trovärdigt sätt (Trost, 2010). Genom att noggrant beskriva de 

olika forskningsmetodiska stegen i denna studie möjliggörs en insyn i 

tillvägagångssätt och studiens relevans i relation till liknande studier kan bedömas. 

Att upprepa studien exakt är varken möjligt eller eftersträvansvärt, bland annat på 

grund av de öppna frågorna i intervjuguiden och föränderligheten i människors 

uppfattning utifrån specifik kontext. 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Till studien har sex PUPN intervjuats. PUPN definieras som människor i det 

privata nätverket som i vardagen inte lever och bor i det familjesystem där 

huvudpersonen för ett nätverksmöte finns. De som bor med huvudpersonen, t ex 

makar och sambos, hemmaboende barn, biologiska föräldrar, styvföräldrar, 

syskon som bor i familjen eller familjehem där barnet bor, definieras här som 

direkt berörda och omfattas inte av studiens frågeställningar. Orsak till 

avgränsningen är att de direkt berörda familjemedlemmarna har uppmärksammats 

mer i tidigare studier av både anhörigas påverkan och effekter av nätverksmöten, 

och att det därför blir mer intressant att här fokusera enbart på det utökade 

privata nätverket. 

  

I kvalitativa studier är det ofta önskvärt att ha ett urval med så stor variation som 

möjligt inom givna ramar, i syfte att få syn på olikheter (Miles & Huberman, 1994; 

Trost, 2010). Till denna studie har därför personer ur olika nätverksprocesser i 

olika nätverkslagsverksamheter och med olika roller i relation till mötenas 

huvudpersoner intervjuats. Intervjupersonerna i studien har deltagit i ett till fyra 

nätverksmöten ledda av Linköpings eller Norrköpings nätverkslag. De har rollerna 

farförälder, syskon till förälder, ej biologisk farförälder, gudmor och vän till 

familjen. Samtliga nätverksmöten har handlat om mångåriga och komplexa 

psykosociala problem i barnfamiljer, och i mötena har såväl privat som 

professionellt nätverk funnits representerat. Intervjupersonerna har varit med på 

nätverksmöten med grund i nätverksspiralen och med influenser från öppna 

dialoger. Nätverksledarna i såväl Linköpings som Norrköpings nätverkslag har 

nätverkslagsutbildningar med denna teoretiska grund. Kriterier för urvalet har 

varit att intervjupersonerna ska komma från det utökade privata nätverket och att 

de ska ha deltagit i nätverksmöten under 2014. Endast en person från en och 
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samma nätverksprocess har tillfrågats om deltagande. Ett annat kriterium har varit 

att intervjuaren inte ska ha någon tidigare relation till de intervjuade. Det har 

också varit önskvärt men inte nödvändigt att intervjupersonerna har medverkat i 

flera nätverksmöten runt samma person eller familj, samt att de representerar 

olika delar av det utökade privata nätverket. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer använts i syfte att få förståelse 

för intervjupersonernas subjektiva erfarenheter och föreställningar. Intervjuerna 

har varit fokuserade men öppna, det vill säga de har haft fokusområden utifrån 

studiens syfte och frågeställningar men intervjufrågorna i sig har varit 

övergripande och öppna utan givna svarsalternativ. En intervjuguide med elva 

övergripande frågeområden har upprättats och använts (se Bilaga 1). Vid samtliga 

intervjuer har alla övergripande frågor i guiden ställts på ett likartat sätt, men 

följdfrågorna har varierat och följt intervjupersonernas olika svar. De 

övergripande frågorna har täckt in områdena relation till huvudperson, antal 

nätverksmöten, mötessyfte, orsak till deltagande, upplevd belastning av 

närståendes problem, upplevelse av nätverksmöten, påverkan av nätverksmöten 

samt aspekter av att vara till hjälp och själv bli hjälpt relaterat till deltagande i 

nätverksmöten.  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

De transkriberade intervjuerna har bearbetats genom en kvalitativ tematisk analys 

med stöd av kodlista och intervjusammanfattningar (Langemar, 2008; Miles & 

Huberman, 1994). Innan databearbetningen påbörjats har samtliga intervjuer 

genomförts och transkriberats. Därefter har var och en av intervjuerna lästs 

igenom flera gånger för att skapa en övergripande helhetsbild så som Langemar 

(2008) förespråkar. En kodlista (se Bilaga 2) har sedan upprättats med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar, detta för att skapa struktur och hålla kvar 

fokus på studiens syfte under bearbetningen av intervjumaterialet. Miles & 

Huberman (1994) beskriver hur det i den tidiga delen av analysen utan en sådan 

struktur kan vara svårt att begränsa sin analys av data och istället drabbas av 

informationsöverbelastning. Kodning av materialet innebär att intervjuerna gås 

igenom och för studien relevanta textpartier markeras och får en identifieringskod 

(Langemar, 2008; Miles & Huberman, 1994). Kodning av intervjuerna har i den 

här studien gjorts utifrån kodlistan, varvid upptäckter av relevanta områden med 

koppling till studiens syfte har genererat nya koder och förfining av koder.  

Utifrån kodningen har materialet sedan tematiserats. Tematisering innebär som 

Langemar (2008) beskriver det att textdelar/nyckelord som kodats sorteras in 

under mer övergripande områden och då utgör preliminära teman. I den här 

studien har tematisering gjorts och sammanställts i kortfattade 

intervjusammanfattningar rubricerade med preliminära tema (se Bilaga 3). 

Intervjusammanfattningarna möjliggör en överblick av så väl de enskilda 

intervjuerna för sig som materialet i sin helhet (Miles & Huberman, 1994).  
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5.4 Genomförande 

Under hösten 2014 ombads nätverksledare i Linköpings respektive Norrköpings 

nätverkslag söka intervjupersoner till studien. Efter avstämning av urvalskriterier 

ombads nätverksledarna kontakta de tilltänkta personerna med förfrågan om att 

delta i studien. De som sade sig intresserade att delta fick ett informationsbrev av 

nätverksledaren (se Bilaga 4), därefter kontaktades de per telefon för ytterligare 

information om studiens syfte och frågeställningar, möjlighet att ställa frågor samt 

tidsbokning för intervju. Intervjuerna genomfördes under januari – februari 2015. 

Plats för intervjuerna har intervjupersonerna själva fått välja. I samtliga fall har de 

skett i en miljö med avskildhet, antingen i deras egna hem eller i Nätverkslaget 

Linköpings lokaler. I det personliga mötet vid intervjutillfället har genomgång av 

studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet och möjlighet att avbryta deltagandet än 

en gång gjorts.  Intervjuerna har varat mellan 38 och 53 minuter och de har 

spelats in med hjälp av mobiltelefon.  

Efter transkribering har intervjumaterialet bearbetats genom kvalitativ tematisk 

analys. De slutgiltiga temana från analysen utgör resultatdelens rubriksystem. 

Temana är exemplifierade med citat ur intervjuerna. Delar av resultaten visas i 

form av tabeller och bild för att skapa en tydlig översikt över data. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

I Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) framgår 
att forskning ska ske med respekt för människovärdet och utan risk för 
människors hälsa och integritet. Frågor om information och samtycke ska ägnas 
särskild uppmärksamhet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav för 
forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Informationskravet innebär att 
information ska ges avseende villkor för deltagande såsom frivillighet och 
möjlighet att avbryta medverkan. Samtyckeskravet innebär att samtycke ska 
inhämtas från deltagare vid medverkan i en forskningstudie. Konfientialitetskravet 
handlar om skydd av deltagarnas konfidentialitet och nyttjandekravet om hur det 
insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte.  

Informationskravet uppfylls i den här studien genom att information till 
intervjupersoner om deltagandet har getts vid flera tillfällen - genom 
nätverksledare, informationsbrev och telefonsamtal, liksom i direkt samband med 
intervjuer. I informationen har studiens syfte presenterats, liksom frivilligheten i 
deltagandet, hur studien kommer att användas och offentliggöras, samt hur 
intervjupersonernas integritet kommer att skyddas. Intervjupersonerna har 
samtliga lämnat sitt muntliga samtycke till deltagande i studien till intervjuaren. 
Vad gäller konfidentialitetskravet så gäller i denna studie inte full anonymitet 
utifrån att nätverksledarna och intervjuaren har känt till de deltagande 
intervjupersonernas namn och kontaktuppgifter. Intervjupersonerna är dock 
garanterade konfidentialitet på så sätt att intervjuaren inte kommer att föra vidare 
personuppgifter eller information från intervjuerna på något sådant sätt att 
informanternas identitet kan koppas till materialet. I studien är intervjumaterialet 
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avidentifierat så det inte ska gå att koppla samman de redovisade resultaten med 
de faktiska personer som har deltagit i intervjuerna, eller någon av deras anhöriga. 
Materialet från intervjuerna kommer heller inte att användas på något sätt som 
strider mot vetenskapsrådets nyttjandekrav. 

Att göra intervjuer med närstående till personer som lever med psykiska eller 

sociala problem innebär att olika egna tankar, känslor och minnen kan väckas till 

liv hos informanterna. Inför intervjuerna i denna studie har det funnits en 

medvetenhet om detta och en beredskap för att möta upp känslomässiga 

reaktioner i intervjusituationen. Efter varje intervju har intervjuperson fått frågan 

om hur det varit för dem att bli intervjuade. Om större behov utanför samtalet i 

intervjusituationen eller önskemål om eget stöd skulle framkomma har möjlighet 

funnits att hänvisa vidare till lättillgängligt samtalsstöd. Flera av 

intervjupersonerna berördes känslomässigt av intervjuerna, men behov av något 

ytterligare stöd än det de redan på olika sätt hade till sin hjälp uttrycktes inte. 

 

7 Resultat 

Efter analys av materialet från intervjuerna framkom följande teman: Att delta på 

nätverksmöten, påverkan av nätverksmöten, inblandad eller lite vid sidan av, att 

vara till hjälp, att hjälpa efter nätverksmöten, uttryck för belastning, avlastning 

efter nätverksmöten, ökad belastning efter nätverksmöten, synen på de 

professionella hjälparna samt hjälparidentitet i relation till upplevd belastning. 

 

7.1 Att delta på nätverksmöten 

Intervjupersonerna beskriver en över lag positiv upplevelse av deltagande i 

nätverksmöten. Det förekommer också några negativa erfarenheter som handlar 

om innehållsnivån i samtalen, en svårighet i att veta vad man kan säga inför 

närstående och andra i mötet samt besvikelse över uteblivna förväntade resultat. 

Att nätverksmöten är positivt men borde genomföras i tidigare skede efter 

upptäckten av en komplex problemsituation är också en synpunkt som uttrycks. 

En sammanfattning av upplevelser av deltagande i nätverksmöten visas i Tabell 1. 

 

7.2 Påverkan av nätverksmöten  

Intervjupersonerna är tydliga med att nätverksmötena de har varit på har varit till 

för de närståendes skull, inte för dem själva. Att PUPN som deltagare i 

närståendes nätverksmöten också själva påverkas framkommer samtidigt. 

Intervjupersonerna beskriver olika typer av påverkan för egen del, från upplevd 

besvikelse till större lugn och ökad självkänsla. Påverkan kan här delas in i två 

undergrupper – påverkan i relation till närståendes problem och mer fristående 

påverkan. Påverkan i relation till närståendes problem förekommer och redovisas 

för under rubrikerna 7.7 Avlastning efter nätverksmöten och 7.8 Ökad belastning 

efter nätverksmöten. Påverkan mer fristående från närståendes problem 

förekommer också i studien. En person beskriver hur deltagande i nätverksmöten 

gett hen både högre status och bättre självkänsla. 
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”Det har jag märkt att har man fått vara med på såna här möten så har man på nåt sätt nått 

en högre nivå, alltså man blir värderad på ett annat sätt helt plötsligt, av hela samhället… Jag 

har bättre självkänsla för möten, inte denna skräck som man haft innan”             

 

Det förekommer också beskrivningar av hur deltagande i nätverksmöten har 

synliggjort aspekter av relationen mellan intervjupersonen och den närstående. 

Här finns upplevelser av att i och med mötena ha fått syn på att man inte står så 

nära som man hade önskat, liksom känslan av att nätverksmöten har lett till en 

starkare relation. 

”Vissa bitar kände jag inte igen av [närstående] som de förklarade, och den personen vill jag 

också känna… jag saknar den kontakten som vi hade.”  

 

”Det är ju ganska intimt… det är nåt som har stärkts mellan [närstående] och mig, att vi 

känner att nånstans har vi fått ett bevis på att vi kan prata inför varandra om varandra.”  

 

 

Tabell 1: Upplevelser av deltagande i nätverksmöten 

 

UPPLEVELSER AV 

DELTAGANDE I 

NÄTVERKSMÖTEN 

 

Positivt 

 

Negativt 

 

 

 

 

Nätverksmöte generellt 

 

intressant, lärorikt, spännande, 

viktigt med samsyn och 

samarbete, att få lyssna och få 

berätta utan att bli avbruten, att 

få insyn, att följa upp, att göra 

grupparbeten, borde ske varje 

gång många myndigheter är 

inblandade 

för ytligt, kom inte åt 

problemet, fel syfte, 

svårt att veta vad jag 

kan säga, vad vet de 

andra?, borde ha skett 

tidigare för att 

förhindra lidande 

 

 

 

 

Resultat av nätverksmöte 

förbättrad situation för 

närstående, hoppfullt, bra saker 

började äntligen hända, 

närstående och hjälpare förstår 

behoven bättre, bättre samverkan 

problemen kvarstår till 

stor del, dörrar för 

samverkan i hela 

nätverket efter mötet 

hade behövt öppnas 

ännu mer 

 

Egen påverkan av 

deltagande 

synliggjort eller förbättrat relation 

till närstående, lugnare, ökad 

självkänsla, stärkt i egna åsikter 

och ageranden, högre social status 

hade hopp men blev 

besviken 

 

                                                                                                       

7.3 Inblandad eller lite vid sidan av  

I studien framkommer olika beskrivningar av den egna inblandningen i 

närståendes problematiska situation. Det finns intervjupersoner som uttrycker att 
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de inte kan stå vid sidan av problemet, de är så nära sina närstående att de också 

själva blir direkt berörda. 

 

”Som anhörig är man inte så belastad, man är mest inblandad tycker jag.”  

 

Upplevelser av att ha en något mer utomstående roll, att både vara i nära relation 

till närstående och samtidigt ha en friare position med möjlighet att exempelvis se 

saker ur ett annat perspektiv finns också. 

 

”Jag står ju utanför allting men ändå är jag involverad på nåt sätt.”  

 

Positionen som nära men ändå lite utomstående kan ge intervjupersonerna en 

specifik roll i och efter nätverksmötena, en roll som ligger någonstans mellan de 

drabbade och de professionella yrkeshjälparna. 

 

”Jag som utomstående har kunnat ge en tredje persons syn på hur familjen har det, kunnat 

styrka deras berättelse.”  

 

”När [närstående] beskriver för mig hur [hen] tycker och tänker så har jag det med mig och så 

kan jag samtidigt lyssna på myndigheterna, höra deras åsikt, så kan jag göra en utvärdering.” 

 

7.4 Att vara till hjälp 

I studien framkommer att intervjupersonerna på olika sätt är till stöd och hjälp för 

sina närstående. En del uttrycker att de skulle vilja vara till hjälp i ännu högre 

utsträckning än vad de har tid, förmåga och resurser till. Det går att skilja ut hjälp 

av mer praktisk karaktär och av mer känslomässig karaktär. Praktiskt stöd som 

beskrivs i intervjuerna är till exempel att passa, sköta och sysselsätta barn, ringa 

samtal, hjälpa med ekonomin, föra talan åt, minnas åt, ge råd till och vara 

bollplank i samtal åt.  

 

”Eftersom [närstående] haft dom här utbrändhetsymptomen så har [hen] fått problem med 

minnet. [Hen] brukar skoja och säga att jag är där som [hens] hjärna.”  

 

Stöd av mer känslomässig karaktär som beskrivs är sådant som att lugna, trösta, 

lyssna, trygga, bekräfta, skydda från kränkningar, ge andrum från problemen och 

vara en extra vuxen. 

 

”Även när jag inte har tid så tar jag mig tid när [hen] ringer och jag lyssnar… Jag försöker ge 

råd om jag kan eller stötta i [hens] beslut och försöker ge den lilla lugnande tröst som jag kan.”  

 

7.5 Att hjälpa efter nätverksmöten  

Deltagandet i nätverksmöten uppges ha gjort skillnad för hur man kan vara till 

stöd och hjälp för sina närstående. Det finns exempel på hur deltagande i 
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nätverksmöten inte gjort skillnad i sättet på vilket man kan vara till hjälp, men att 

man får lov att vara det över huvud taget. 

 

”Inte att jag är mer till stöd, jag har försökt vara det hela tiden. Det var bara att det var en 

period då när jag inte fick va till hjälp helt enkelt.”  

 

För en del intervjupersoner bidrog nätverksmötena till en möjlighet att vara till 

hjälp och stöd på ett bättre sätt än tidigare, till exempel genom hur ökad insyn ger 

större överblick av situationen:  

 

”Nu fick jag veta då att utredning skulle göras och vem som skulle göra det och kunna svara 

min [närstående], ja men vad skönt, äntligen fatta [hen] liksom. Innan var det lättare för oss 

att bara gnälla om den personen… jag har fått större förståelse för helheten kanske.”  

 

”Det har ju gett mycket bättre helhetsbild på hur myndigheterna tänker och mycket bättre 

möjlighet att lugna föräldrarna… hur myndigheterna tänker fast inte mamman förstår.”  

 

Det finns också erfarenhet av att deltagande i nätverksmöten inte har påverkat 

möjligheten att vara till stöd och hjälp, även om det hade varit en önskan att det 

kunde ha varit så. 

 

”Nej tyvärr tror jag inte det har hjälpt mig på det viset. Jag skulle väl kunna göra mer än jag 

gör men det är svårt att prata med dem ibland.. där har jag brister själv alltså, jag har alltid 

haft svårt att lägga mig i när det gäller att prata.” 

 

7.6 Uttryck för belastning 

Intervjupersonerna beskriver att de upplevt sig själva som belastade av de 

närståendes problem. Framför allt är det känslomässig belastning som beskrivs, i 

form av oro, sorg, ilska, negativa tankar, känsla av att vara tyngd samt 

skuldkänslor kopplade till att man inte hjälper till så mycket som man borde. Det 

förekommer upplevelse av så hög belastning relaterat till närståendes problematik 

att det har lett till psykisk ohälsa som påverkar vardagen i mycket hög grad. 

 

”Ja det är oro naturligtvis, oro och man blir deprimerad själv när det händer sånt här. Sina 

[närstående] vill man ju allt väl.”  

 

”Jag mår psykiskt dåligt, jag sover inte, gråter mycket. Det har tagit ut sin rätt nu, det är 

därför jag är sjukskriven.”  

 

För några har problemen lett till konflikter med närstående, antingen för att man 

själv har agerat för att hjälpa på sätt som inte har uppskattats eller för att man inte 

tycker att en annan närstående är till hjälp.  

 

”Det skar sig ju lite naturligtvis mellan mig och [närstående], eftersom jag tog hand om barnet.”  
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Det förekommer också beskrivning av motsatsen, det vill säga en avlastning för 

egen del genom de närståendes problem. Jämförelsen mellan den egna och 

närståendes situation gör att egna problem framstår som oväsentliga i jämförelse. 

 

”Du tycker du själv har det jobbigt och sen plötsligt möter en familj som har det mer än tre fyra 

gånger så jobbigt som dig själv, då struntar du i dessa bagateller som du har, börjar inrikta dig 

mer på vad som är bra, allt som man själv har som är positivt.”  

 

7.7 Avlastning efter nätverksmöten  

Intervjupersonerna beskriver att deras upplevda belastning har minskat i olika 

grad efter att deltagande i nätverksmöten. I Tabell 2 finns en sammanställning av 

upplevelser av belastning efter deltagande i nätverksmöten. Här beskrivs 

upplevelser av minskad oro, ilska och skuld, större glädje, mindre grubblande, 

återgång till normala relationer och en lättnad över att de närstående får hjälp. 

Några beskriver att belastningen i princip helt har upphört efter deltagandet i 

nätverksmöten. Hos andra finns en kvarstående belastning även om den delvis 

blivit lättare.  

 

”Det börjar lösa sig för barnet, det blev ett helt annat tonläge på föräldrarna, då blir man ju 

jätteglad och lättad. Och bitterheten försvann ju.”  

 

”Min [närstående] kan slappna av lite nu känner jag, och då kan nog jag slappna av lite, det 

blir liksom en dominoeffekt.”  

 

”Jag är kanske lite mindre [ledsen och arg] för jag vet att nåt är på gång hemma men jag är ju 

naturligtvis arg och frustrerad över att de inte fått hjälpen tidigare… jag är ganska långsint.”  

 

7.8 Ökad belastning efter nätverksmöten  

Några personer beskriver att deltagande i nätverksmöten kan leda till delvis ökad 

belastning genom att den ökade insynen skapar känslor av ledsamhet, 

otillräcklighet, saknad eller större oro. 

 

”Det har snarare försvårat lite för mig, för jag kände ju efter mötet att jag vill va där mer än 

vad jag kan"  

 

”[Informationen] är både till hjälp och skapar mer oro, men det har varit mest till hjälp.”  
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Tabell 2: Belastning efter deltagande i nätverksmöte 

 

BELASTNING EFTER 

DELTAGANDE I 

NÄVERKSMÖTE 

 

Ökad         

 

Oförändrad 

 

Minskad 

Oro mer oro  lugnare 

 

Ilska  fortsatt arg mindre arg, ilskan 

borta 

Ledsenhet   gladare 

 

Betungande känsla   lättad, känns 

skönt 

 

Psykisk ohälsa 

sjukskriven, 

fler 

symptom 

  

 

 

Skuld/otillräcklighet 

 

borde hjälpa 

mer, oftare 

 minskad skuld, 

inte mitt ansvar, 

andra tycker det 

jag gör är bra 

 

 

Tankar/grubbel 

  tänker mer 

positivt 

 

 

Konflikt i nätverket 

 relationsproblem 

kvarstår 

mindre arg, ökad 

förståelse, hittat 

tillbaka till 

varandra 

 

 

7.9 Synen på de professionella hjälparna 

Att de närstående ska få den hjälp de behöver av olika samhällsinstanser är viktigt 

för intervjupersonerna. Egen belastning beskrivs tydligt som minskad just för att 

intervjupersonerna ser att andra finns till hjälp och stöd för de närstående. Synen 

på de professionella hjälparna varierar. Några av de intervjuade har en 

genomgående positiv och förtroendefull inställning till yrkeshjälparna. Andra 

uttrycker misstänksamhet mot professionella hjälpare och några är direkt 

ogillande. Efter deltagande i nätverksmöten beskrivs en mer nyanserad bild av det 

professionella hjälparna. Intervjupersonerna ger beskrivningar av hur de i 

nätverksmöten fått se att det finns god hjälp att få, att de har tilltro till hjälpen och 

att hjälpen äntligen kommit igång. 

 

”Man känner sig lugnare när man vet att de har bra stöd omkring sig.” 
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”Det var spännande att få höra, att [närstående] också får prata av sig och att det verkar som 

att den där kuratorn verkligen månar om [hen] så det ska gå framåt.”  

 

De som uttrycker sig negativt om det professionella nätverket anser att de agerar 

för långsamt, att de är rädda och osäkra, att de saknar förståelse för situationen 

eller att de framhåller sig själva som hjälpare på sätt som inte stämmer. 

 

”En del har framhållit sig själva hela tiden då. Det är så mycket de har gjort och dom har inte 

gjort hälften av vad dom pratar om.” 

 

”Jag såg också på väldigt många av dom som satt i cirkeln att många var så rädda och blyga 

och osäkra själva, på vad som skulle göras i denna situation.”  

 

7.10 Hjälparidentitet i relation till upplevd belastning 

Intervjupersonerna har alla sin unikt subjektiva upplevelse av hur de har påverkats 

av deltagande i en närståendes nätverksmöten. I deras respektive beskrivningar går 

det samtidigt att urskilja några olika typfall utifrån aspekterna att vara till hjälp och 

att själv vara belastad. I Figur 1 visas en modell över två huvudtyper med fyra 

olika undertyper. Huvudtyperna kan benämnas den otillräckliga hjälparen och den 

kompetenta hjälparen. De mest kontrasterande undertyperna i studien kan 

benämnas som den maktlöse hjälparen och den kompetensutvecklande hjälparen. 

Typerna skiljer sig i varför de agerar som hjälpare till närstående. Här finns de 

som utifrån sin roll som släkting eller vän beskriver det som ett krav eller en 

självklarhet att vara till hjälp. Att ställa upp och stötta en problemdrabbade 

närstående utifrån att man är släkt eller har en nära relation är förväntat och inte 

ifrågasatt, det är så man gör. En annan typ har på mer frivillig basis erbjudit sig 

själv som hjälpare. 

 

”Jag gjorde det man gör som familj, jag ställde upp för min [närstående].” 

 

”Jag frågade om de behövde hjälp för [hen] prata alltid om hur dystert allting var.”  

 

Den maktlöse hjälparen uttrycker en frustration över att i hög grad inte kunna rå 

på de rådande omständigheterna. Olika sätt att försöka agera på problemet leder 

ändå inte till någon lösning, det finns yttre hinder som omöjliggör att hjälp når 

fram. 

 

” [Närstående] behövde ju vårt stöd men vi fick inte ge… jag gjorde det man ska och det blev 

fel.” 

 

Den otillräcklige hjälparen anser sig kunna vara till stöd och hjälp på flera sätt, 

samtidigt som det förekommer känslor av otillräcklighet, oförmåga och skuld i 

olika grad. Den kompetente hjälparen beskriver sin insats som hjälpare som 

mycket välfungerande och ger inte uttryck för någon form av otillräcklighet i sin 
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funktion. De kunskaper som ligger till grund för det stöd som erbjuds och ges till 

närstående kommer ur egna livserfarenheter på olika sätt. 

 

”Jag har varit med mycket och stöttat om det är möten och så, för jag är ganska rutinerad med 

möten om man säger så.” 

 

”Jag sa åt dom att klä upp sig, att se mer anständiga ut och förklarade att om jag skriver ner 

det här på papper så har dom andra lättare att förstå er problematik.”  

 

Efter deltagande i nätverksmöten beskriver den maktlösa hjälparen en fortsatt 

känsla av att inte kunna påverka situationen, en låg tilltro till de andra hjälparna i 

nätverket och ett missnöje med nätverksmöten. Den kompetensutvecklande 

hjälparen beskriver en ökad självkänsla genom deltagande i nätverksmöten, en 

ökad tilltro till de andra hjälparna i nätverkets agerande samt en mycket positiv 

upplevelse av nätverksmöten. De andra två undertyperna befinner sig någonstans 

mellan dessa två kontraster. Här återfinns intervjupersoner med halvstor till stor 

självsäkerhet som hjälpare, med halvhög till hög tilltro till de andra hjälparna och 

med en över lag positiv upplevelse av nätverksmöten. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hjälpartyper 

Minst belastning för 

egen del, mycket 

nöjd med 

nätverksmöten 

Belastning finns, minskad 

efter nätverksmöten. 

Nöjd/mycket nöjd med 

nätverksmöten 

Upplevd förväntan på att vara till hjälp utifrån 

roll/relation till närstående 

Hjälpare på eget 

initiativ 

Otillräcklig hjälpare Kompetent hjälpare 

Maktlös, yttre 

hinder 

  

Delvis svårt att 

hjälpa, egna hinder 

  

Självsäker före 

och efter möten 

  

Självsäkerhet ökad 

efter möten 

 

HJÄLPARTYP RELATERAT TILL EGEN BELASTNING OCH 

UPPLEVELSER AV NÄTVERKSMÖTEN 

Störst belastning för 

egen del, missnöjd 

med nätverksmöten  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod med öppna intervjufrågor har möjliggjort en ökad 

förståelse för hur PUPN kan uppleva deltagande i nätverksmöten för egen del, 

vilket passade väl för studiens syfte. Metoden har visat på förekomst av olika 

uppfattningar som finns hos sex individer, men dessa kan inte ses som 

representativa för en större population. För att kunna ge mer generaliserbara 

resultat hade ett större antal deltagare behövts, och det hade då också kunnat vara 

till hjälp att använda en kvantitativ metod. Även med ett kvalitativt metodval hade 

det varit intressant att göra en mer omfattande undersökning med fler 

intervjupersoner för att kunna upptäcka fler variationer av erfarenheter. 

Exempelvis är den indelning i olika typer av hjälparidentitet som gjorts i denna 

studie ett sätt att synliggöra olikheter mellan i det här fallet ett mycket litet antal 

personer, och typerna här innefattar troligen inte alla olika variationer av 

hjälparidentiteter som kan hittas i den större populationen.  

Intervjupersonerna är inte slumpmässigt utvalda utan har tillfrågats om 

medverkan i studien av nätverksledare som hållit i de möten som 

intervjupersonerna deltagit på. Detta har varit ett nödvändigt sätt att etablera 

kontakt på, då anhöriga och vänner inte registreras på något systematiskt sätt i 

samband med nätverksmöten. Det finns en möjlighet att urvalet av 

intervjupersoner till studien har gjorts av nätverksledarna utifrån fler kriterier än 

enbart de angivna. Till exempel kan nätverksledare valt att kontakta personer som 

de uppfattar som särskilt samarbetsvilliga, eller som de anser har något speciellt 

insiktsfullt att bidra med. En medvetenhet om att de intervjuade kan ha särskilda 

egenskaper som inte varit specifikt önskvärda för studien bör finnas.  

 

Att den här undersökningen har gjorts av en person som själv arbetar med 

nätverksmöten har självklart betydelse för designen av denna studie. Valet av 

ämne och syfte kommer ur ett intresse väckt av egen erfarenhet och nyfikenhet, 

och en helt utomstående person hade kanske valt en annan ingång. En tilltro till 

arbetsmetoden med nätverksmöten och dess möjlighet att leda till positiv 

förändring har gjort det nödvändigt att vara extra uppmärksam på att bibehålla ett 

så öppet förhållningssätt inför materialet som möjligt. Målsättningen har varit att 

nogsamt söka och synliggöra olika aspekter av upplevelser av deltagande i 

nätverksmöten, positiva som neutrala och negativa. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att PUPN i den här studien i vardagen fungerar som 

både praktiskt och känslomässigt stöd till närstående i en djupt bekymmersam 

situation. Samtidigt upplever de också sig själva som känslomässigt belastade av 

närståendes problematik. Deltagande i närståendes nätverksmöten har lett till 

minskad känslomässig belastning för egen del, men det förekommer också till viss 

del oförändrad och delvis ökad belastning. Det förekommer också att deltagande i 
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nätverksmöten har gett effekter mer fristående från de närståendes problem i 

form av känsla av ökad status, ökad självkänsla och förändrad upplevelse av 

relationen till den närstående. Intervjupersoner upplever att de kunnat vara till 

bättre hjälp för sina närstående efter deltagande i nätverksmöten, bland annat på 

grund av att de fått större förståelse för helheten. Några olika typer av 

hjälparidentitet har kunnat urskiljas bland intervjupersonerna, där de mest 

kontrasterande typerna är den maktlöse hjälparen och den kompetensutvecklande 

hjälparen. De skiljer sig markant åt vad gäller upplevelse av egen belastning, 

möjlighet att vara till stöd och hjälp och inställning till nätverksmöten.  

 

8.2.1 Belastning och avlastning 

PUPN i denna studie upplever sig som känslomässigt belastade av de närståendes 

problematik, vilket är liknande resultat som tidigare studier har visat gälla för de 

närmaste familjemedlemmarna där psykisk ohälsa och sociala problem 

förekommer (Awad & Voruganti, 2008; Capello et al., 2010; Idstad et al., 2010; 

Weimand et al., 2011). Att de närståendes problem påverkar PUPN på olika sätt 

kan förstås utifrån Anderssons (1986)  utvecklingsekologiska modell, vilken 

beskriver hur individen och hens sociala kontext hela tiden påverkar varandra 

ömsesidigt. Resultatet kan också jämföras med Seikkula och Arnkils (2005) 

beskrivning av hur personer runt en problemdrabbad individ alla får någon form 

av eget problem relaterat till denna persons bekymmer. I den här studien skapar 

närståendes problem egen belastning hos PUPN främst i form av negativa 

känslor, symptom på psykisk ohälsa och inblandning i konflikter. Problem hos 

den ene föder problem hos den andre, och på motsvarande sätt kan hjälp och 

lugn till den närstående också ge ökad avlastning till PUPN. Att närståendes 

problem kan upplevas som avlastande och utvecklande för PUPN var ett mer 

oväntat resultat som förekom i denna studie. Här beskrivs hur PUPN kunnat 

använda närståendes problem för att hitta kraft och se på sin egen situation på ett 

mer positivt sätt, vilket är en helt annan konsekvens än att smittas av den 

närståendes problemfyllda upplevelse. 

 

8.2.2 Brobyggare i mellanposition 

I studien framkommer att det finns skillnader i upplevelser av hur involverad 

PUPN anser sig vara i den närståendes problem. Några uttrycker sig på så sätt att 

de uppfattas som själva nästan lika berörda av och indragna i problemet som de 

närstående. Här beskrivs också relationerna till de närstående som mycket nära. 

Andra beskriver sig mer som varande i mellanposition, involverade men samtidigt 

utanför. I denna mellanposition verkar de ha den unika möjligheten att kunna se 

på situationen ur ett perspektiv som befinner sig någonstans mellan de direkt 

berörda och de professionella yrkeshjälparna. De kan se och förstå båda sidor, 

och utifrån detta inta positioner som kan liknas vid både medlarens och tolkens 

roller. Ur ett utvecklingsekologiskt och nätverksterapeutiskt perspektiv där god 

kommunikation och samverkan mellan mikronivåer eftersträvas (Andersson, 

1986, Svedhem, 1985) skulle dessa personer i mellanposition kunna betraktas som 
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brobyggare på mesonivå, personer som kan bidra till att hjälpa upp samverkan 

mellan exempelvis en familj och deras yrkeshjälpare. Att flera intervjupersoner 

beskriver hur de återkommande diskuterar det som hänt på ett möte och 

inställningen till olika yrkeshjälpare efter nätverksmöten innebär att detta 

brobyggande kan fortgå som en effekt även efter nätverksmöten. Likaväl kan 

PUPN sannolikt bli vidmakthållare av negativa uppfattningar i vardagen, både i 

fall där de inte involveras och får möta sin närståendes yrkeshjälpare och där de 

själva är så berörda av problemen att de blir en del av ett problemdrabbat och 

negativt inställt system istället för en PUPN i mellanposition. Som Watzlawick et 

al. (2011) beskriver förändring i mänskliga system genom positiva 

feedbackprocesser på inkommande information så skulle PUPN som själv ingår i 

det problemdrabbade systemet kunna tänkas ha svårare att komma med ny 

information som utmanar systemet och dess invanda mönster. En mer 

utomstående yrkeshjälpare kan förvisso komma med ny input, men den kanske 

inte alltid kan tas emot av systemet utifrån för stor relationell eller kontextuell 

olikhet. Sannolikt har PUPN i mellanposition större möjlighet att komma med 

input av komplementär natur som samtidigt kan tas emot av det problemdrabbade 

systemet, just för att de står i närmre relation och känner det unika systemets sätt 

att fungera på ett bättre sätt än vad mer perifera yrkeshjälpare gör. Att involvera 

lagom inblandade PUPN med mellanposition i nätverksmöten skulle ur detta 

perspektiv vara önskvärt i syfte att kunna bidra till bättre möten mellan direkt 

berörda och yrkeshjälpare. 

 

8.2.3 Avlastning i det privata nätverket – en bieffekt 

Av den här studien framkommer att PUPN kan få med sig en ökad förmåga att 

hjälpa och stötta närstående efter deltagande i nätverksmöten, och att de också 

kan uppleva sig själva som mindre belastade.  Dessa resultat överensstämmer med 

vad som framkommer av Holloways (2009) studie där ökad förmåga att hantera 

nya problem och minskad belastning hos deltagare i det privata nätverket i hög 

grad beskrivs. Samtidigt kan deltagande i nätverksmöten också leda till delvis ökad 

belastning i de fall där den större insynen i problematiken leder till kunskaper som 

ökar egen oro eller skuld. Att PUPN kan uppleva avlastning och positiv påverkan 

för egen del efter deltagande i närståendes nätverksmöten är ett spännande 

resultat om man utgår från tanken att PUPN sannolikt bjuds in till nätverksmöten 

främst för att de ska vara till hjälp för den närstående, inte att nätverksmöten ska 

vara till hjälp för PUPN. Socialstyrelsens (2009) definition av nätverksterapi och 

nätverksmöten beskriver också att metodens syfte är att påverka och förbättra för 

en människa eller för ett barn och dess familj, inte vara till hjälp för ytterligare 

personer i nätverket. Så som deltagarna i den här studien beskriver resultat av 

nätverksmöten för egen del finns det dock anledning att påstå att nätverksmöten 

har potential att hjälpa fler av de inbjudna än den identifierade problembäraren, 

utifrån upplevd känslomässig och psykisk belastning. Detta är resultat som tyder 

på att nätverksmöten kan vara en kostnadseffektiv behandlingsmodell med 

möjlighet att ge hjälp och stöd till fler än bara nätverksmötets huvudperson, 

såsom Hopfenbeck et al. (2015) också anser vara sannolikt. Samtidigt finns i 
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studien exempel på när nätverksmöten inte har varit till hjälp för PUPN i någon 

högre omfattning, förklarat med att mötena hade felaktigt syfte och hölls på en 

alltför ytlig nivå. Här råder känslor av besvikelse och maktlöshet istället för 

känslomässig avlastning. Den erfarenheten går att jämföra med resultat i Bons och 

Nybergs (2013) rapport där just betydelsen av ett gemensamt mötessyfte framhålls 

som en viktig framgångsfaktor i nätverksmöten. Det går även att koppla denna 

upplevelse till Forkbys (2012) rapport som visar att nätverksmöten kan ha mindre 

effekt än önskat på vardagssituationen utifrån kvarstående oro och otillräcklig 

planering. Att inför nätverksmöten grunda för ett gemensamt mötessyfte för de 

olika deltagarna, samt att arbeta kvalificerat och med mer kontinuitet så som 

Forkby (2012) föreslår verkar vara relevant för det praktiska nätverksarbetet även 

utifrån denna studies resultat. 

 

8.2.4 Hanterbarhet och tilltro till professionella hjälpare 

I studien har gått att urskilja olika typer av hjälparidentiteter i relation till egen 

belastning och deltagande i nätverksmöten. Här syns en tydlig skillnad framför allt 

mellan två typer av PUPN – den maktlöse hjälparen och den 

kompetensutvecklande hjälparen. Skillnaderna i identitet som hjälpare skulle 

kunna förstås som upplevda krav eller önskan om att vara till hjälp kopplat till 

upplevd möjlighet att faktiskt kunna hantera problemsituationen. I de fall där egen 

belastning är som högst och tilltro till andra hjälpare och förändring av situationen 

som lägst råder känsla av låg möjlighet att påverka. I de fall där egen belastning är 

som lägst och upplevelsen att hjälp till positiv förändring finns att få är som störst 

finns istället känsla av stor möjlighet till påverkan. Weimand et al. (2010) visar i sin 

studie på hur anhöriga till personer med psykisk ohälsa påverkas negativt bland 

annat avseende känsla av sammanhang i Antonovskys (1987) mening. I känsla av 

sammanhang ingår känsla av hanterbarhet, en upplevelse av att de resurser som 

behövs för att klara den rådande situationen finns. Resurser skulle här kunna 

förstås både som PUPN:s egna och andra personer i nätverkets hjälpinsatser. Att 

tilltron till att andra hjälpare i nätverket ska kunna åstadkomma förändring är låg i 

kombination med liten egen möjlighet att påverka minskar sannolikt upplevelsen 

av hanterbarhet för den maktlöse. I den här studien har framkommit att det 

många gånger förekommer brist på tillit till närståendes professionella nätverk hos 

så väl problemdrabbade som hos PUPN, och att en förändrad, mer positiv syn på 

yrkeshjälparna är en av de effekter som kan uppstå hos PUPN genom deltagande i 

nätverksmöten. Hedberg Eriksson et al. (2013) beskriver hur de i sin 

nätverkspraktik gjort erfarenheten att hopp och tilltro till att förändring är möjligt 

kan öka för problemdrabbade genom deltagande i nätverksmöten. Det samma 

verkar enligt den här studien kunna vara fallet för PUPN. Att känna till och tro på 

att den närstående får hjälp av andra i nätverket kan ge avlastning för egen del i 

känslor av skuld och oro, och är också något som PUPN i vardagen utanför 

nätverksmötessituationen kan påminna den närstående om. Detta är aspekter av 

hur nätverksmöten kan ge kvarstående effekter även i vardagen utanför 

mötessituationen, så som Speck och Attneave (1973) beskriver att nätverksmöten 

med hjälp av nätverkseffekten har kraft att kunna göra. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån systemteoretiska tankar om ömsesidig påverkan vore det intressant att 

undersöka hur personer ur det professionella nätverket upplever påverkan av 

deltagande i nätverksmöten för egen del. Hur ser de på sig själva i rollen som 

hjälpare, och hur kompletterar deras insatser för stöd och hjälp dem som PUPN 

bistår med? Och, än mer intressant kanske, hur ser yrkeshjälparna på sig själva när 

det gäller egen personlig belastning i relation till en individ eller familjs 

problematik? Upplever även personer ur det professionella nätverket sig som 

känslomässigt avlastade för egen del av deltagande i nätverksmöten, och hur ser i 

så fall avlastningen ut för deras del jämfört med PUPN? 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Innan intervjun: presentation samt genomgång av studiens syfte, ljudupptagning, 

hantering av materialet, frivillighet att avbryta deltagande, anonymitet samt 

möjlighet till egna frågor innan intervjun påbörjas. 

 

 

1) Relation till nätverksmötets huvudperson/er? 

 

2) Hur många nätverksmöten har du varit med på? 

 

3) Huvudpersonens/ernas problem/bekymmer, syfte med nätverksmöten? 

 

4) Varför tror du att du har blivit inbjuden till nätverksmötena? 

 

5) Hur har huvudpersonens/ernas problem påverkat dig?  

 

6) Hur tycker du det har varit att delta på nätverksmöten? 

 

7) Hur har deltagande i nätverksmöten påverkat dig efter/mellan möten? (Ex i 

relation till huvudperson/er, för egen del) 

 

8)  På vilket sätt upplever du att du är till stöd och hjälp utifrån det aktuella 

problemet?  

 

9) Har medverkan i nätverksmötena förändrat din möjlighet att vara till stöd 

och hjälp? I så fall hur? 

  

10) Har deltagande i nätverksmöten hjälpt dig på något sätt? Hur? I relation till 

eventuell påverkan av huvudperson/ers problem? 

 

11) Annat som du tycker vore viktigt att berätta? 
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Bilaga 2 

KODLISTA 

ROLL Formell roll i huvudpersonen för mötets liv                                                                               

REL Relation till närstående, beskrivande                                                                                   

NVM- ST Antal nätverksmöten personen deltagit på 

  

PRO Närståendes problem 

PRO-BÄR Problembärare   

PRO-PÅV Påverkan av närståendes problem, mer allmänt 

PRO-BEL Belastning av närståendes problem 

PRO-BEL-O Belastning i form av oro 

PRO-BEL-I Belastning i form av ilska 

PRO-BEL-S Belastning i form av sorg 

PRO-BEL-OH Belastning i form av ohälsa 

PRO-BEL-T Belastning i form av tankar, grubbel 

PRO-BEL-K Belastning i form av konflikter 

PRO-BEL-M Belastning i form av känslor av maktlöshet 

PRO-BEL-E Ekonomisk belastning 

PRO-BEL-SKU Belastning i form av skuldkänslor 

PRO-BEL-ST Belastning i form av stress 

PRO-BEL-P Problem hos närstående blir positivt för intervjupersonen 

PRO-BEL-A Problem hos närstående leder till agens, förändringsfokus för 

intervjupersonen 

  

NVM-UPP Upplevelse av nätverksmöte, allmänt 

NVM-UPP-U Upplevelse under nätverksmöte 

NVM-UPP-E Upplevelse efter nätverksmöte 

NVM-SY Nätverksmötes syfte 

NVM-TYP Typ av nätverk, sammansättning av deltagare i nätverksmöte 

NVM-RES Resultat av nätverksmöte 

NVM-BID Intervjupersonens bidrag på nätverksmöte 

  

STÖD Att vara till stöd och hjälp för närstående 

STÖD-E Förändring i att vara till stöd och hjälp efter nätverksmöte 

STÖD-ID Hjälparidentitet, syn på sig själv som hjälpare 

STÖD-AND Synen på andra i nätverket, som hjälpare 

STÖD-AND-SY De andra hjälparnas syn på intervjupersonen, egen upplevelse 

STÖD-SVÅ Svårigheter i att vara till hjälp 

  

HJ Intervjupersonens behov av hjälp för egen del, i relation till närståendes 

problem 

HJ-FÅ Hjälp som intervjupersonen fått 

HJ-FÅ-NVM Hjälp som intervjupersonen fått genom deltagande i nätverksmöte 
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Bilaga 3 

MALL FÖR INTERVJUSAMMANFATTNINGAR 
 

- Roll i relation till nätverksmötens huvudperson 

- Beskrivning av relationen till nätverksmötens huvudperson 

- Beskrivning av problematik/orsak till nätverksmöten 

- Nätverksmötens syfte 

- Upplevelser av deltagande på nätverksmöten 

- Resultat av nätverksmöten 

- Andra som hjälpare 

- Hjälparidentitet 

- Att vara till hjälp 

- Hjälp efter nätverksmöten 

- Egen belastning 

- Belastning efter nätverksmöten 

- Hjälp för egen del  
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Bilaga 4 

Informationsbrev om forskningsstudie 

 

Hej! 

Jag heter Elisabeth Wahlgren och jag arbetar inom socialtjänsten som 

nätverksledare i Nätverkslaget Linköping. Jag studerar samtidigt på en 

legitimationsgrundande psykoterapeututbildning vid Ersta Sköndal högskola i 

Stockholm. Under den sista delen av utbildningen ingår det att göra en 

forskningsstudie. I min studie vill jag undersöka hur anhöriga och bekanta har 

upplevt det att vara med på en närståendes nätverksmöten. 

Du har fått det här brevet av en nätverksledare eftersom du tillhör den målgrupp 

som jag skulle vilja få kontakt med för att kunna göra studien. Jag kommer inom 

kort att kontakta dig på det sätt som du kommit överens med nätverksledaren om. 

När vi pratas vid får du mer information om intervjun och studien, och du då har 

möjlighet att ställa frågor. 

Deltagande i studien innebär att du tackar ja till att träffa mig för en intervju på 

30-45 minuter. Intervjun kommer att spelas in på ljudband. Så snart 

bearbetningen av det inspelade materialet är färdig så kommer banden att raderas. 

Allt intervjumaterial som används i studien kommer att avidentifieras, så det går 

inte att se att det är just du som har bidragit med informationen. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande. 

Den färdiga studien kommer att resultera i en examensuppsats som kommer att 

läsas av mina klasskamrater och lärare på Ersta Sköndal högskola, samt även 

publiceras på studentdatabasen DIVA.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elisabeth Wahlgren 

Nätverksledare och studerande på Psykoterapeutprogrammet 

 


