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Förord

När den sista punkten är satt och det är dags att skriva förord är det plöts
ligt möjligt att tankemässigt omfatta den egna forskningsprocessen i sin 
helhet. Detta är en hissnande känsla, att ta steget från den vardags verklig
het som dagliga skrivandet med en text innebär, till att nästan helt utan 
förvarning upptäcka att min egen tanke och text har stelnat i en form som 
kallas färdig. Det som började med några trevande intervjuer på det då ny
startade Toraprojektet, har resulterat i två utvärderingsrapporter och en li
centiatuppsats. Nu är det trots en viss känsla av saknad, dags att gå vidare. 
Jag har en brinnande lust att fortsätta mitt forskningsarbete kring utsatta 
kvinnor och deras nätverksrelationer, en nyfikenhet och glädje jag har alla 
mammor på Tora att tacka för. Våra samtal och våra genemsamma stunder 
framför datorn har varit oerhört givande och era berättelser utgör stommen 
i mitt arbete hittills, men kommer även framledes att finnas som inre källa 
där jag kan hämta inspiration. Ett stort tack även till personalen vid Tora, 
för att ni tålmodigt delat med er av era gedigna kunskaper och det intresse 
ni visat för mitt skrivande. Ett speciellt tack till docent Yngve Mohlin, vars 
entusiasm för forskningen inte bara ledde mig till Toraprojektet utan också 
in på doktorandutbildningen.

Ett stort och innerligt tack också till mina handledare fil dr Klas Borell 
och professor Lennart Nygren, som erbjudit inte bara kloka synpunkter 
utan också förmedlat tillförsikt och tålamod. Tack fil dr Roine Johansson 
för din ambitiösa granskning av mitt manus och tack alla kollegor och dok
torander vid institutionen för socialt arbete i Östersund och Umeå, som på 
olika sätt hjälpt mig med värdefulla synpunkter och uppmuntrande heja- 
rop. Sist, men inte minst, ett stort tack till grabbarna framför andra i mitt üv, 
Sture, Jonas och Henrik.



Abstract

The purpose of this study is twofold. Firstly, to investigate to what extent 
and in what ways, mothers with children of pre-school age who are attending a 
therapeutic day care centre on a daily basis during one year, change their per
ception of their social network relations. Secondly, to explore the degree to 
which the Repertory Grid Technique is useful in heightening the perception of 
individuals’ mental constructions of their social network relations.

Participants were interviewed at the beginning and in the end of the interven
tion period. The findings reveal that the mothers’ networks, with few excep
tions, are characterised by two major changes. Firstly, by a shift in the composi
tion of the networks, in particular an increased emphasis on professional rela
tions; and secondly by a shift in their choice of mental constructions to ones 
related to the quality dimensions of social network relations.

The use of the Repertory Grid Technique confirms the importance of taking 
into account the respondents’ own mental constructions in social network 
analysis. However, the Repertory Grid Technique alone yields little information 
about the causes of the mothers’ preferences for different constructions at dif
ferent times. The Repertory Grid Technique must, therefore, be combined with 
and supplemented by semi-structured interviews in order to obtain a richer un
derstanding of the respondents’ beliefs about their own social networks. So
cial network issues related to the implementation of family intervention are dis
cussed as well as the implications for social network analysis and implications 
for the method of measurement.
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1 Introduktion
Samhällsvetenskaplig nätverksanalys har genomgått en närmast explosionsartad 
utveckling under senare år och betydande konsensus om begreppstillämpning 
och analytiska utgångspunkter har utvecklats (se t.ex. Milardo 1992; Borell & 
Johansson 1996). Kritiker, såväl inom som utanför nätverksforskningen, har 
emellertid understrukit att denna konsensus döljer väsentliga brister. Nätverks
analys har, för det första, ensidigt betonat nätverkens struktur och former på 
bekostnad av deras subjektiva dimensioner, dvs. till priset av hur de i nätverken 
ingående aktörerna själva betraktar sina nätverksrelationer (se t.ex. Tracy 1994; 
Borell & Johansson 1996). För det andra, menar kritikerna, har nätverksanalys 
kommit att få en statisk slagsida; nätverk har övervägande studerats vid en viss 
bestämd tidpunkt snarare än som sociala förändringsprocesser över tid (Starker 
m. fl. 1993; Suitor m. fl. 1997).

För socialt arbete är de aspekter som den etablerade nätverksforskningen för
summar, dvs. innehåll och förändring, av särskilt intresse, inte minst genom att 
de personliga relationernas innehållsliga kvaliteter ofta betraktas som viktiga 
förändringsvillkor i det sociala arbetet (se t. ex. Morén 1992). Denna försum
melse inom nätverksforskningen kan möjligen förklara varför forskning om soci
ala nätverk inom socialt arbete är förhållandevis blygsam, åtminstone i Skandi
navien (Hessle 1991), trots den generella betoning som ofta görs på de sociala 
nätverkens förebyggande och rehabiliterande funktioner.

Om social nätverksforskning tänjs i riktning mot en delvis ny betoning på ak
törers subjektiva bedömning av sina relationer och dessa relationers förändring 
över tid, närmar man sig den sociala supportforskningens intresse för sociala 
stödfunktioner och här - i mötet mellan nätverk och supportforskning - öppnas 
intressanta angreppspunkter för socialt arbete.

Som Hessle (1991) förtjänstfullt framhåller, innebär ett sådant möte att beto
ningen förflyttas från egenskapsbrister hos individer till relationsproblem, och 
vidare, från en betoning på professionella förändringsinsatser till mobilisering av 
informella nätverkskontakter. Denna perspektivförskjutning får också följder för 
själva biståndsprocessen (ibid), som mer kommer att handla om hur man skall 
förmedla adekvat bistånd till skillnad från vad man skall erbjuda för form av in
satser (jfr. här Moréns 1992, distinktioner mellan anpassande och omgestaltande 
biståndsinsatser).

Studiens bakgrund
Intresset för att studera innehåll och förändring i sociala nätverksrelationer rela
terat till det sociala arbetets praktik, väcktes i samband med ett utvärderings
uppdrag som jag erhöll från socialstyrelsen 1993. Uppdraget gällde en projekt
verksamhet inom barnomsorgen i Östersunds kommun, Toraprojektet, som rikta
de sin verksamhet till familjer med späd- och förskolebarn med behov av särskilt 
stöd i föräldraskapet.

I takt med att jag blev mer och mer insatt i de anställdas sätt att utveckla arbe
tet ökade min nyfikenhet på hur Toras relationsinriktade behandlingsmodell 
skulle komma att påverka familjernas relationer till det egna sociala nätverket. 
En tanke var att de möten som skulle komma att äga rum på Tora -  mellan mam
mor och mammor och mellan mammor och de anställda -  sannolikt skulle komma
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att påverka och utveckla mammornas relationer till medlemmarna i det egna so
ciala nätverket. Även om en sådan nätverksanalys låg utanför själva utvärde
ringsuppdraget, bestämde jag mig tidigt i utvärderingsprocessen för att parallellt 
med uppdraget att utvärdera verksamheten också studera mammornas sociala 
nätverksrelationer.

Utvärderingen av Tora färdigställdes 1995 och finns dokumenterad i två se
parata rapporter (Espwall 1994, 1995). I denna studie redovisas, med några un
dantag, endast resultaten från nämnda nätverksstudie. Eftersom nätverksanaly
sen i flera avseenden kommer att relateras till projektets arbetsmetoder och resul
tat, finns det dock skäl att inledningsvis kortfattat presentera projektverksamhe
ten och några av de resultat som utvärderingen avtäckte.

Behandlingsarbetet på Tora byggde på förskolepedagogiska metoder och 
psykosociala behandlingsmodeller med avsikten att forma insatser med ut
gångspunkt från varje familjs specifika behov och resurser. Detta innebar att 
man arbetade med barnet, med modern och med mor-barn relationen. Arbetet 
med dessa tre olika men också överlappande målgrupper, krävde delvis skilda 
teoretiska referensramar. Inledningsvis blev psykoanalytisk utvecklingsteori, 
objektrelationsteori, familjeteori och teorier som rör barns lek, motorik och språk 
vägledande för projektets metodutveckling, men allteftersom verksamheten ut
vecklades växte behovet av nya teoretiska hållpunkter, företrädesvis inom två 
områden. Det första gällde samspelet mellan mor och bam. I den psykoanalytis
ka teorin avgränsar man sig till de intrapsykiska processerna och i objektrela- 
tionsteorin ses barnet företrädesvis i relation till modem. Sökandet efter en 
brygga mellan dessa olika teorier ledde arbetsgruppen till Daniel Stems (1991) 
teorier om barns utveckling av ett själv. Det andra området tog fasta på familjer
nas förutsättningar och delaktighet i Toras verksamhet, där man så småningom 
kom att hämta inspiration från Petitt & Olssons (1992) modell för samman- 
hangsmarkeringar, som teoretiskt hör hemma inom det interaktionistiska fältet.

Med utgångspunkt från dessa teoretiska utgångspunkter utvecklades en be
handlingsmodell som utgår från de tre målgrupper som inledningsvis nämnts. 
Konkret innebär denna att se barnen när mammorna inte orkar, att få mammorna 
att växa och bli tillräckligt bra mammor för sina barn och slutligen, och kanske 
det mest viktiga, att stimulera ett gott samspel mellan mor och barn. Behand
lingsarbetet bedrevs i olika fora, med överensstämmande målsättningar men med 
olika inriktningar och metoder, som miljöterapeutiskt arbete, individuella samtal, 
familjesamtal, Marte Meo metod,1 och olika barn- och mammagrupper.

Genomgående i verksamheten fanns en ambition att, oavsett uppgift, hela ti
den arbeta med relationen som ett medel till förändring. Detta innebar en balans
gång mellan den professionella yrkesrollen och ett mer ömsesidigt förhållnings
sätt. Denna organisering av arbetet kunde medföra att den anställde ena stun
den befann sig i terapeutens roll, för att senare vara involverad i ett ”tjejsnack” 
kring den gemensamt tillagade måltiden. Mammorna beskrev omväxlande de 
anställda som kompisar, kontaktpersoner, behandlare och som ”stand in”- 
mammor. Detta visar att relationerna mellan de anställda och mammorna fyllde 
flera uppgifter, verkade på olika nivåer och utgjorde ett slags kitt i verksamhe
ten.

1 Marte Meo som betyder ”av egen kraft” är en metod som utvecklats i arbetet med omsorgssviktande 
föräldrar och innebär att behandlaren utgår från barnets reaktioner och signaler och hjälper föräldrarna att 
tolka dessa med hjälp av videoinspelningar (för en utförlig beskrivning se Macke 1996).
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Samverkan var en central tanke i projektets uppbyggnad och tänkt att ut
vecklas på tre nivåer; inom projektet mellan förskollärare och socionomer, utåt 
mot olika samarbetspartner och på en övergripande chefsnivå i form av en refe
rensgrupp. Utan att här gå in på detaljer, visade utvärderingen att det fanns mer 
att önska av samarbete på de två sistnämnda nivåerna, medan samarbetet mellan 
förskollärare och socionomer, genom en delvis smärtsam process, utvecklats till 
ett samarbete där skilda kompetenser utnyttjas för olika arbetsuppgifter samti
digt som helheten garanteras genom gemensamma förhållningssätt och teoretis
ka hållpunkter.

Vidare visar utvärderingen att tre av åtta mammor (vilket avser familjer som 
avslutat behandlingen vid Tora), förändrat sina tolknings- och handlingsstrate- 
gier. Mammorna hade lärt sig att i högre grad förstå och tillfredsställa barnens 
behov, de hade blivit säkrare i rollen som mamma och uttryckte en ökad livstill- 
fredsställelse, självaktning och hade också börjat förhålla sig till omgivningen på 
ett nytt sätt. För övriga fem familjer är resultaten inte lika entydiga.

Syfte, avgränsningar och empiriskt underlag

Studiens övergripande syfte är att studera hur biståndsmottagare -  under loppet 
av en viss intervention -  förändrar sin uppfattning om sina sociala nätverksrela- 
tioner. Det är således de subjektiva, kognitiva dimensionerna och deras föränd
ringar över tid som fokuseras.

Studien är i dubbel mening explorativ, eftersom såväl frågeställningar som me
tod saknar tidigare belysning och tillämpning inom området. Den ideala upp
byggnaden av denna typ av forskning är naturligtvis att i en första explorativ 
undersökning resa antaganden kring nätverksutveckling relaterat till behand- 
lingsinnehåll och sedan, i en mer omfattande studie, pröva dessa. Att studien här 
avgränsas till den explorativa undersökningen, handlar inte bara om svårigheter 
att konstanthålla behandlingsprogram och hitta socialt jämförbara familjer; det 
främsta argumentet är att forskningsintresset här primärt handlar om att försöka 
förstå de nätverksprocesser som uppstår och utvecklas som en konsekvens av 
familjeinriktat behandlingsarbete.

Vägledande frågeställningar är: Vilka nätverksrelationer är de mest betydel
sefulla för mammorna på Tora? Hur benämner och förstår mammorna de in
nehållsliga aspekterna av sina nätverksrelationer? Sker det några strukturel
la och interaktionella förändringar i mammornas nätverk under tiden på  
Tora? Hurt i så fall, förhåller sig dessa förändringar till den utveckling som 
skett till följd av projektets behandlingsinsatser? Vilken betydelse kan nät- 
verksaspekten antas spela vid utvärdering av sociala program?

Ett underordnat syfte är metodiskt. Jag avser att sondera huruvida den kog
nitiva matristekniken (ursprungligen The Repertory Grid Technique) kan an
vändas för att spegla meningskonstruktioner av nätverk och sådana konstruk
tioners successiva förändringar.
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Rapportens disposition
Rapporten disponeras på följande sätt;

- Kapitel 2 omfattar en kortfattad exposé över den sociala nätverksforskningens 
mer relationsinriktade gren, relaterat till familjers och särskilt då utsatta familjers 
nätverksrelationer. Med utgångspunkt från aktuell nätverksforskning formule
ras en begreppsram för det fortsatta arbetet.

- Kapitel 3 inleds med en diskussion kring grundläggande metodfrågor inom 
nätverksforskningen. Därefter redogörs för undersökningsgrupp samt upplägg
ning och metod i denna studie, och framförallt då de speciella förutsättningar 
som gäller för den kognitiva matristekniken som metod för studier av nätverks- 
utveckling.

- 1 kapitel 4 presenteras resultaten av nätverksstudien mot bakgrund de föränd
ringar som skett i familjernas levnadsvillkor under tiden på Tora.

- 1 kapitel 5 diskuteras avslutningsvis studiens resultat med särskilt tonvikt på de 
förändringar som skett i nätverkens relationer, mammornas konstruktanvänd- 
ning, nätverksaspekter i familjebehandlingsarbete samt avslutningsvis några re- 
flektioner kring metodtillämpning.
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2 Sociala nätverk och social support - 
aktuell forskning och sammanfattande 
begreppsram

Den sociala nätverksforskningen har sedan sitt genombrott på 1950-talet (se 
t.ex. Bames 1954; Bott 1957; Mitchell 1969) kommit att utvecklas till ett omfat
tande och disciplinövergripande forskningsområde. Med en grov indelning av 
nätverksforskningen kan man skilja mellan två olika angreppspunkter. Den ena 
tar fasta på stora sociala system och huvudintresset ligger företrädesvis på nät- 
verksmönster och strukturella aspekter. Den andra inriktningen, som riktar in
tresset mer mot enskilda personers sociala nätverk, har en mer relationis- 
tisk/interaktionistisk utgångspunkt och sammanfaller begreppsmässigt delvis 
med den sociala supportforskningen2.

Det relationsinriktade forskningsfältet inspirerades inledningsvis av Mitchells 
(1969) utveckling av nätverksbegreppet på 1960-talet. Genom att presentera ett 
nytt synsätt på sociala nätverk, med intresse för relationernas natur och hur oli
ka livshändelser är relaterade till förändringar i det sociala nätverket och till de 
personliga relationerna, grundlade Mitchell, inte minst för socialt arbete, ett vik
tigt forskningsfält. Dock kom det att dröja fram till 1980-talet innan det verkliga 
genombrottet kom för denna forskningstradition och då genom de arbeten som 
presenterats av bland andra Bronfenbrenner (1979), Gottlieb (1981), Milardo 
(1982, 1988, 1992) och B0 (1989a, 1989 b).

I detta kapitel, i vilket jag i huvudsak tar fasta på den relationsinriktade forsk
ningsgrenen, är ambitionen att ge en introduktion till den forskning som studerar 
innehåll och förändringar i föräldrars sociala nätverk och att lyfta fram delar av 
den forskning som kommit att utgöra en begreppslig ram för mitt forskningsarbe
te.

Sociala nätverk
Det sociala nätverket representerar ingen teori i sig, utan skall snarare ses som ett 
begrepp eller ett analysredskap för att studera sociala relationer. Vad som avses 
med ett socialt nätverk kan följaktligen godtyckligt bestämmas av forskaren och 
vanligtvis kan man gå tillväga på två sätt; antingen genom att forskaren utgår 
från ett naturligt nätverk, exempelvis anställda på en viss arbetsplats, ett s.k. so- 
ciocentriskt nätverk. Eller, att vederbörande låter en individ själv definiera sitt 
eget sociala nätverk, som på motsvarande sätt benämns ett egocentriskt nätverk. 
Den sociocentriskt inriktade studien ser på detta sätt till nätverket i sin helhet 
medan den egocentriska utgår från en viss individ eller nod i nätverket. Oavsett 
vilken form av angreppssätt som väljs för studien, kan forskaren i nästa steg be
stämma sig för att ställa in sökljuset på nätverkets mer objektiva aspekter såsom 
form och kontext, eller de subjektiva som mer kommer att handla om innehåll 
och kvalitet. Som framgått av studiens syfte är det här fråga om egocentriska 
nätverk, dvs. det sociala nätverk som mammorna själva definierar och det är före
trädesvis de subjektiva dimensionerna som kommer att framhållas.

2 Till skillnad från supportforskningen, som har socialmedicinska och psykiatriska rötter, hör den struktu- 
ralistiskt betonade nätverkstraditionen framförallt hemma inom sociologin.
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Den frihet som funnits i användningen av det sociala nätverksbegreppet har 
även med en avgränsning till den egocentriska/subjektiva infallsvinkeln, innebu
rit ett spektrum av olika definitioner. Milardo (1992) har i en forskningsgenom- 
gång på området sammanfattat den skilda begreppsanvändning under fyra ru
briker: The network of significant others, Exchange network, The Interactive 
network och The global network. Milardo understryker betydelsen av att på 
detta sätt skilja mellan olika typer av nätverk, eftersom olika nätverk bär på skil- 
da strukturella och innehållsliga aspekter.

Hessle (1995) utgår i en studie av nätverksutveckling hos familjer på Barn
byn Skå, från Milardos definition och talar om psykologiskt nätverk (känslomäs
sigt och psykologiskt viktiga personer), supportnätverk (personer som erbjuder 
känslomässigt och materiellt utbyte), kontaktnätverk (personer som man in- 
teragerar med dagligen) och nätverkspopulation (den population ur vilket det 
personliga sociala nätverket rekryteras). Självklart blir det här i vissa fall fråga 
om överlappningar, eftersom de mest betydelsefulla relationerna också kan vara 
till de personer vi träffar dagligen, och de personer som erbjuder materiellt stöd 
också kan vara identiska med de personer som individen har den mest närstå
ende relationen till.

Wellman (1981) benämner de personliga nätverken personal communities 
och även han framhåller att relationerna till de ingående medlemmarna i nätver
ken ser olika ut. De skiljer sig åt bland annat genom olika grad av närhet, täthet, 
stabilitet osv., relationsegenskaper som i sin tur blir avgörande för vilket socialt 
stöd som finns att tillgå.

Oavsett vilka karaktäristika och benämningar vi nu ger de olika nätverken, 
finns det en tämligen stor enighet inom den relationsinriktade nätverksforsk
ningen om betydelsen av att se till såväl strukturella som interaktionella aspekter 
i studier av sociala nätverk. En återkommande referens är Mitchell (1969), som 
redan på slutet av 1960-talet definierade begreppet socialt nätverk på följande 
sätt:

A specific set of linkages among a defined set of persons, with the additional 
property that the characteristics of these linkages as a whole may be used to 
interpret the social behaviour of the persons involved (ibid s. 2).

1980-talet innebar ett genombrott för den relationsinriktade forskningen som 
också medförde ett närmande mellan social nätverksforskning och social sup
portforskning. De aktiviteter och transaktioner som företas mellan människor 
som är länkade till varandra, ofta i komplicerade mönster av sociala nätverk, 
hade länge benämnts social support. Men genom att den relationsinriktade nät
verksforskningens intresse för innehållsliga aspekter, växte behovet att göra 
åtskillnad mellan social support och övriga innehållsliga aspekter. Tidigare be
traktades de flesta relationer i ett nätverk som stödjande, bara genom den ge
menskap som relationerna medför och det fanns, vad man kan kalla för en över
tro på sociala relationer, som bland annat negligerade att nätverken också kunde 
bestå av ambivalenta och destruktiva relationer. Förekomsten av socialt stöd är 
givetvis kulturellt betingad, men i Wellmans (1981) studie visade sig att endast 
omkring 20 procent av alla nätverksrelationer förmedlar stöd, övriga relationer är 
mer att ses som umgänges- eller utbytesrelationer.

Trots att forskningen klargjort betydelsen av att se till såväl innehåll som 
struktur, underbetonas fortfarande nätverkens innehållsliga aspekter till förmån 
för struktur och former. Så sent som i mitten av 1990-talet efterlyser Tracy &
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Abell (1994) kvalitativa och innehållsliga aspekter i nätverksanalysen. Även 
inom sociologisk nätverksforskning, som av tradition har en mer strukturalistisk 
inriktning, betonas betydelsen av att se till nätverkens relationsaspekter (Emir- 
bayer & Goodwin 1994, Borell & Johansson 1996). Borell och Johansson tar 
vidare avstånd från nätverksanalysen som en strukturalistisk teori och menar att 
nätverksanalys snarare skall ses som en givande infallsvinkel i all samhällsveten
skaplig teoriutveckling.

De nätverk vi ingår i utgör förvisso begränsade och möjliggörande strukturer. Men vi är 
inte dessa strukturers fångar. Samhället är inte bara nätverk, och människorna är något 
mer än summan av sina nätverksrelationer. Vi kan reflektera över våra sociala relationer 
och vi kan i viss mån ändra dem, träda ur dem och inträda i nya. En ensidig strukturalism 
skulle därmed egentligen drabba nätverksforskningen som sådan, där den mest spännande 
utmaningen ligger i att fånga det dynamiska förhållandet mellan nätverksstrukturernas 
ramar och den handlande och tänkande människans försök att övervinna dem (Borell & 
Johansson 1996:146).

En annan ofta förbisedd aspekt av sociala nätverk rör nätverkens dynamik, dvs. 
deras successiva förändringar över tid. Överhuvudtaget finns det mycket få lon
gitudinella studier av personliga nätverk. Som en inledning till ett temanummer 
kring nätverksförändringar i tidskriften Social Network, skriver Suitor et al. 
(1997);

During the past 20 years scholars have provided an increasingly complex image of indivi
duals' social networks, using a variety of theoretical and methodological approaches to 
show that such networks are major providers of sociability, support, information, and a 
sense of belonging. One feature common to almost all of this work on ‘personal commu
nities* is that it has provided a picture of the ties that exist at only one time. Although the 
limitations of such a single snapshot approach have been recognized, financial and orga
nizational constraints have limited efforts to study the inevitable change that occur in net
works over time (ibid s. 1).

En anledning till att nätverkens förändringsaspekter förbisetts är enligt Starker 
et al. (1993), att den sociala nätverksforskningen misslyckats med att se sam
banden mellan enskilda relationer å ena sidan och det sociala nätverket i sin hel
het å den andra. Självklart finns det här processer, menar författarna, som ömse
sidigt påverkar varandra. Och visst är det rimligt att tänka sig att en individ som 
söker förändringar i en specifik relation samtidigt kan eftersträva stabilitet i 
övergripande nätverket, eller tvärtom, att stora förändringar i det totala nätver
ket kan innebära en önskan om att konstanthålla vissa enskilda relationer.
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Social support
Den sociala supportforskningen, som har en kortare historia jämfört med nät
verksforskningen, har framförallt sitt ursprung i Caplans (1974)3 Cassels (1976)4 
och Cobbs (1976)5 arbeten om psykosociala processer och stress. En rad studier 
stödjer dessa arbeten och visar att människor med relationer till familjemedlem
mar, vänner och övriga som erbjuder stöd, har en bättre fysisk och psykisk hälsa 
och en ökad förmåga att hantera stressfulla händelser i livet (se t.ex. Berkman 
1984; Kessler et al. 1985; Tracy & Whittaker 1987).

Social support översätts vanligen med det svenska begreppet socialt stöd. 
Hessle (1991) diskuterar och ifrågasätter i en forskningssammanställning denna 
översättning och menar att den svenska översättningen inte fångar begreppets 
djupare innebörd. Eftersom den forskning som jag här har för avsikt att referera 
huvudsakligen utgår från social supportbegreppet, kommer jag i enlighet med de 
argument Hessle framför, att fortsättningsvis i huvudsak använda begreppet so
cial support. I de fall socialt stöd används är detta av mer ”stilistiska skäl” och 
skall då betraktas som synonymt med social supportbegreppet.

Social support förmedlas genom vissa länkar i det social nätverket. Det kan 
handla om materiell hjälp, information, råd, uppmuntran, känslomässigt stöd etc. 
Vanligtvis rör det sig om ett ömsesidigt utbyte som sker informellt mellan famil
jemedlemmar, vänner, grannar eller släktingar. Men social support kan också 
vara utformat som en professionell insats eller som ett resultat av en sådan insats. 
Med det sistnämnda avses någon form av nätverksintervention som syftar till att 
mobilisera det sociala nätverket och stimulera supportiva relationer. Den sociala 
supportforskningen intresserar sig således främst för funktionella aspekter och 
för relationer mellan medlemmarna i ett socialt nätverk.

Även om det finns en stark tilltro till det sociala stödets betydelse för hälsa 
och förmåga att hantera stress, är inte allt socialt utbyte att betrakta som social 
support och storleken på det sociala nätverket reflekterar i sig inte tillgången 
och upplevelsen av socialt stöd. Det sociala nätverket erbjuder vanligtvis både 
stödjande och icke stödjande länkar (Wellman 1981; Tracy & Whittaker 1987) 
och social support är inget förbehållet nära vänner, eller släktingar, utan kan 
också erbjudas av människor utanför det sociala nätverket (Shumaker & Brow
nell 1984).

Inte sällan kan den sociala supportforskningen ge ett intryck av att det finns 
ett relativt enkelt och entydigt samband mellan förekomst av socialt stöd och 
fysisk/psykisk eller social hälsa. Shumaker och Brownell (ibid) problematiserar 
det sociala stödets innebörd och implikationer för såväl givare som mottagare 
och nämner bland annat betydelsen av att skilja mellan innehåll i det supportiva 
utbytet och den sociala supportens funktion. Om man inte tydliggör dessa skill
nader, menar författarna, finns risken att man inte uppmärksammar hur det soci
ala stödet är tänkt att fungera, hur det faktiskt fungerar och vad effekterna är.

3 Caplan (1974) visade i sin forskning att de sociala relationerna och det sociala stödet hade en avgörande 
betydelse för förmågan att hantera livskriser och förändringar i livet. Vidare hävdade han att det informella 
nätverkets omsorg innehåller mer läkande resurser jämfört med vad den professionella vården kan erbjuda.
4 Cassel undersökte sambandet mellan sjukdomar och psykosociala miljöförhållanden. Cassel fann att 
socialt stöd från nätverket var den viktigaste av de skyddande psykosociala processerna och att frånvaro av 
socialt stöd kan medverka till att framkalla olika former av sjukdomstillstånd.
5 Cobb (1976) lanserade den sk bufferthypotesen, enligt vilken det sociala stödet runt en individ ses som 
en buffert som skyddar från stress, livskriser och andra traumatiska upplevelser, men som också underlättar 
hantering och bemästring av uppkomna stressituationer.
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Handlingar kan uppfattas som stödjande utan att stödgivaren primärt har ett 
sådant syfte, eller på motsvarande sätt, handlingar som är avsedda att vara stöd
jande behöver inte uppfattas så av mottagaren. Oberoende av potentiella stöd
givare är mottagarens förmåga att be om hjälp, att mottaga stöd och dennes 
skicklighet att använda sig av supportresursema också av avgörande vikt.

Olika nätverk kan också vara bra för olika syften. Starka band, till t.ex. familj 
och släkt, kan erbjuda känslomässigt och materiell hjälp, men är kanske inte lika 
funktionella när det handlar om förändring av en livssituation eller anpassning 
till nya roller (Granovetter 1973, Hall & Wellman 1985). Cochran et al. (1990) 
skiljer i sin studie av kvinnors nätverk mellan nätverk som understödjer kvin
nans identitet som förälder och nätverk som stödjer kvinnans identitet som en 
egen person.

It is reasonable to suggest, for instance, that kinfolk contribute heavily to definition and 
reinforcement of the parental role, whereas ”other friends” are more likely to contribute to 
”development of self as person” or personal identity (ibid s. 94).

Det finns skäl att anta att det hos det sociala nätverket finns en tendens att hålla 
roller och positioner intakta eftersom förändringar i vissa avseenden kan utgöra 
ett slags hot mot den rådande sociala ordningen/relationen.

Sammantaget framstår det således som delvis problematiskt att, vid studier av 
sociala nätverk och social support, enbart ta fasta på förekomst av och potential 
hos ett socialt nätverk. För att förstå relationerna och de processer som utveck
las, är det också angeläget att se till mottagarens behov och resurser och stödgi- 
vamas egna och kanske omedvetna syften och ambitioner. Dessutom finns det 
som tidigare nämnts, skäl att betrakta social support som en innehållslig aspekt 
bland andra i de sociala nätverksrelationerna.

Kvinnors och mäns nätverksrelationer
Beroende av vilka roller och uppgifter vi har i samhället eller i det privata livet, 
formas och utvecklas våra sociala relationer. Förändringar i de yttre levnadsvill
koren, som exempelvis en övergång från ensamliv till familjeliv, kan på detta sätt 
få direkta konsekvenser för under vilka former vi deltar i ett socialt samman
hang. Men de sociala relationernas funktion och förändringar är också avhängi- 
ga kulturella mönster och skillnader i välfärdsmodeller, som på ett avgörande sätt 
inte bara påverkar nätverkens struktur utan också relationernas innehållsliga 
aspekter (Hessle 1991).

Cochran et al. (1990) åskådliggör vissa av dessa kulturella och ideologiska 
skillnader i en komparativ studie mellan länderna Tyskland, Wales, Sverige och 
USA. Författarna tar framförallt fasta på hur olika familjestödsprogram och vär
deringar kring könsroller påverkar kvinnors nätverksrelationer. I studien som 
undersöker gifta eller sammanboende kvinnor läggs särskild vikt vid klasstillhö
righet, social roll samt nätverksrelationemas karaktäristika och innehåll. Resulta
ten visar bland annat att medelklasskvinnor från samtliga kulturer har ett större 
nätverk, men med färre släktrelationer, jämfört med kvinnorna från arbetarklass. 
Gemensamt för kvinnorna i undersökningen är att deras nätverk i hög grad ut
görs av kvinnor, i genomsnitt finns det dubbelt så många kvinnor som män re
presenterade i kvinnornas nätverk.
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De svenska kvinnornas nätverk skiljer sig från de tyska och walesiska, fram
förallt genom att nätverken är relativt stora, geografiskt obundna och i hög grad 
multifunktionella, dvs. de har innehållsmässigt flera funktioner. En annan intres
sant iakttagelse är att de svenska och amerikanska kvinnornas relationer inne
hållsmässigt erbjuder högre grad av emotionellt stöd, men också social samvaro 
och gemensamma fritidsaktiviteter, jämfört med de övriga ländernas kvinnor 
(ibid).

Fischer (1982) visar i en studie från Kalifornien att utbildning vid sidan av 
kön, tycks vara den bakgrundsfaktor som mest påverkar nätverkets innehåll och 
struktur. Eftersom utbildning länge varit att betrakta som en klassfråga finns det 
ingen anledning att tolka Cochran et al. och Fischer resultat som motsägelseful
la, utan snarare som stödjande av varandras resultat. Andra som studerat könets 
betydelse relaterat till nätverksrelationema är Phillips (1981) och Björnberg et al. 
(1980). Phillips visar att det sociala nätverket har olika betydelser för män och 
kvinnors välbefinnande. För männen är det storleken på nätverket som har star
kast samband med tillfredsställelse i tillvaron och för kvinnorna är det relations- 
innehållet som är mest betydelsefullt. Björnberg et al. synliggör, att kvinnor och 
män utvecklar sina relationer i olika sociala rum. Männen bygger ofta sina rela
tioner utifrån fritidsintressen och i denna samvaro exkluderas vanligen kvinnor 
och barn. Kvinnor däremot, och då främst de från arbetarklass, bygger sin sociala 
samvaro kring hemmet och barnen. Till stor del är dessa relationer kvinnornas 
egna, men vissa utvecklas också till gemensamma familjerelationer.

Nätverk och föräldraskap
Oavsett kulturella olikheter och skillnader i välfärdsmodeller framhålls det infor
mella sociala nätverkets betydelse för relationen mellan barn och deras föräldrar. 
Det sociala nätverket anses inte bara erbjuda känslomässigt och instrumentelit 
stöd, utan har också en modellfunktion som direkt påverkar föräldrarnas bam- 
uppfostringsattityder och beteenden. Modellfunktionen innebär att de observa
tioner som föräldrar gör av andras förhållningssätt till sina barn i konkreta situa
tioner, inspirerar till egna nya beteendemönster.

Flertalet studier visar att social support har en positiv inverkan på föräldrar 
och på detta sätt direkt och indirekt påverkar barnens utveckling. Mammor med 
tillgång till mycket socialt stöd har en högre kvalitet i föräldra-bam relationen 
(Wähler 1980) och tenderar att vara mer känslomässigt närvarande i relationen 
till sina spädbarn (Cmic et al. 1983; Cmic et al. 1984; Dunst & Trivette 1986). 
Vidare finns det ett samband mellan tillgång på socialt stöd från det personliga 
nätverket, och familjers förmåga att hantera stress (Unger & Powell 1980; Tracy 
& Whittaker 1987). Belle (1982) tydliggör att tillgången till barntillsyn och hjälp 
med bamuppfostringsproblem är positivt relaterade till kvaliteten på mödra-bam 
samspelet.

Alla dessa påverkansfaktorer belyser den indirekta effekt föräldrarnas sociala 
nätverk kan antas ha för barns utveckling. Men nätverket påverkar också bar
nens utveckling direkt genom att barnen erbjuds samspel med andra vuxna. 
Bronfenbrenner (1979) belyser i sin socialekologiska teori hur barnens eget so

6 Klasstillhörighetens betydelse för nätverkens storlek och släktmedlemskap, styrks vidare i Holters 
(1976) studie. I denna visas att arbetarklassfamiljers nätverk i högre grad är homogena med avseende på 
bakgrund, yrke och normer.
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ciala nätverk, som inte i sin helhet behöver överensstämma med föräldrarnas, 
även direkt influerar barnen. Genom att flera modeller för olika vuxenroller finns 
tillgängliga i nätverket erbjuds barnen genom dessa alternativa handlings- och 
förhållningssätt.

Utsatta familjers sociala nätverk7

Om förekomsten av olika sociala nätverksrelationer och social support positivt 
påverkar barns utveckling, så innebär detta också att barn med få egna vuxen
relationer och som har föräldrar som har behov av men som saknar socialt stöd, 
befinner sig i en riskzon för social och psykologisk utveckling. Polansky & Ga- 
udin (1983) visar att familjer som lever i socialt utsatta livssituationer inte bara 
saknar socialt stöd, utan dessutom ofta lever socialt isolerade från exempelvis 
grannskapet. Detta kan medföra att föräldrar som har svårigheter att erbjuda ett 
gott föräldraskap också saknar kontakter med familjer som kan fungera som mo
deller i barnuppfostran.

Det är tämligen väl klarlagt att en stor andel missbrukande eller av andra skäl 
försumliga föräldrar blir socialt isolerade (Kempe & Kempe 1976; Polansky et al. 
1981,1983,1985; Gaudin & Polansky 1986), många gånger på grund av avvi
kande och icke acceptabelt beteende. Barn i dessa familjer riskerar på detta sätt 
en slags dubbel utsatthet. De är inte bara utsatta på grund av föräldrarnas bete
ende, utan saknar också tillgång till andra vuxna hos vilka de kan hämta näring 
för sin egna psykiska och sociala utveckling.

I en studie av nätverksutveckling hos familjer på Barnbyn Skå synliggör 
Hessle (1995) att kontaktnätverket, dvs. de personer som familjerna umgås med 
dagligen, endast finns med i periferin på familjernas nätverkskartor och ofta då 
som negativa relationer. För dessa familjer utgör vanligtvis familjemedlemmar, ett 
par släktingar, ett par vänner och några representanter från den formella sektorn 
de mest betydelsefulla personerna. Svedhem (1991) pekar i sin studie av sociala 
nätverk och beteendeproblem hos 11-13-åringar på att de s.k. problembamen 
har färre sammanbindande länkar i sina nätverk, som innebär att det i deras nät
verk finns färre personer som känner varandra, jämfört med icke problembam.

Forskningen inom området avtäcker ett entydigt samband mellan avsaknaden 
av socialt stöd och ett ur flera aspekter bristfälligt föräldraskap. Och att tillgång
en till ett supportivt nätverk är en förutsättning för att ändra beteenden och bli 
en bättre förälder (Wähler 1980). Att arbeta för att utöka och fördjupa utsatta 
familjers sociala nätverk, är inte bara angeläget för att hjälpa föräldrarna till ett 
bättre föräldraskap utan också för att barnen genom andra vuxna skall ges till
gång till en bredare informations- och erfarenhetsbas för egna val senare i livet. 
Aven om det råder konsensus när det gäller betydelsen av social support för 
föräldrar, vet vi fortfarande relativt lite om vad den process innebär som bidrar 
till ett bättre föräldraskap och därigenom mer gynnsamma uppväxtförhållanden 
(Tracy & Whittaker 1987).

7 Med utsatta familjer avses här familjer som till följd av social problematik har svårigheter att klara för- 
äldraskapets krav. Det kan exempelvis handla om bristfälliga föräldramodeller, missbruksproblematik 
eller misshandels- och övergreppsmönster, dvs den typ av tung social problematik som i Sverige innebär 
att socialtjänst och andra former av samhälleliga resurser, under tvång eller frivillighet, är involverade för 
att trygga barns uppväxtförhållanden.
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Familjeinriktat nätverksarbete

I många familjebehandlingsprogram utgör nätverksarbete en viktig del i själva 
behandlingsinnehållet. Den nätverksinriktade ambitionen går ofta ut på att öka 
såväl föräldrakompetens som att utveckla den sociala supporten. Ibland på ett 
direkt sätt genom att nätverket på olika sätt blir delaktigt i behandlingen, i andra 
fall mer indirekt genom att relationer till nätverket får en betydelsefull roll i för
ändringsarbetet, men utan att nätverket för dess skull blir direkt inblandat.

Tracy & Whittaker (1987) har i en sammanställning delat in det familjeinrikta- 
de nätverksarbetet med familjer i fyra olika typer av insatser: Familjestöds- 
program, Stödgrupper, Nätverksmobilisering, och Social skicklighetsträning. 
Familjestödsprogrammen innefattar ett brett register av stödinsatser, såsom ti
diga behandlingsinsatser, hembesök, föräldragrupper etc. Kännetecknande för 
dessa program är att de erbjuder materiellt och känslomässigt stöd och öppnar 
vägar för familjer till andra former av formella och informella sociala kontakter. 
Studier visar att familjestödsprogrammen har ökat föräldrarnas användning av 
informella stöd och har förändrat föräldrarnas förhållningssätt till sina bam (Olds 
et al. 1986).

Stödgrupper bygger på idén att förena föräldrar med andra föräldrar på ett 
sätt som är analogt med självhjälpsgrupper. Den här typen av grupper erbjuder 
vanligen känslomässigt stöd, information och instrumenteilt stöd och har visat 
sig öka frekvensen av supportiva sociala kontakter (McGuire & Gottlieb 1979; 
Moore et al. 1982). Nätverksmobilisering innebär att det informella sociala nät
verket mobiliseras som en resurs för att stödja familjen. Social skicklighetsträ
ning, slutligen, lär föräldrar hur de kan etablera och behålla stödjande sociala 
kontakter. Vidare inriktar sig denna typ av arbete på att förbättra föräldrarnas 
kommunikativa och självförverkligande förmågor, men också att lösa olika typer 
av problem (Tracy & Whittaker 1987).

Forskning som visar hur olika behandlingsprogram lyckas skapa godtagbara 
nätverksrelationer och som kopplar samman arten av social support med kvali
tén på samspelet mellan föräldrar och barn, är dock mycket begränsad. Anled
ningar till detta kan vara de problem som är förknippade med att utvärdera soci
ala program, men också det faktum att det funnits ett relativt ensidigt intresse av 
att studera nätverksrelationema som en oberoende variabel, dvs. nätverket som 
en aspekt som påverkar andra faktorer och sammanhang och inte hur nätverkets 
relationer i sig påverkas av omgivande händelser. Några undantag utgör arbeten 
presenterade av Salzinger et al. (1983)8, Gunnarsson (1984)9, Lowell & Hawkins 
(1988)10 och Hessle (1995).

8 Salzinger et al. (1983) visade i en studie av 32 mödrar som behandlades i ett vårdprogram efter barn- 
misshandelsrapportering, att dessa mödrar hade ett mindre nätverk, speciellt vad det gällde antalet icke 
släktingar, jämfört med en kontrollgrupp (mödrar som besökte en sjukhusklinik i ett medicinsk samman
hang). Vidare framkom att mammorna i programmet, hade en lägre kontaktfrekvens i relationerna med 
sina nätverksmedlemmar än vad kontrollgruppens mödrar hade och att kontrollgruppens nätverk sinsemel
lan hade en högre kontaktfrekvens.
9 Gunnarsson studerade, inom ramen för ett tvämationellt forskningsprojekt, familjers formella och in
formella stödsystem. Det sociala nätverket sågs här som en beroende variabel i den bemärkelsen att olika 
dimensioner av nätverket kunde tänkas vara beroende av olika bakgrundsvariabler. Studien visade bl.a. att 
trots en utbyggd samhällelig omsorg har släkten stor betydelse för småbarnsföräldrar.
10 Lowell & Hawkins (1988) studie av nätverket runt mammor som ingår i ett behandlingsprogram, tyd
liggjorde att dessa nätverk innehåller en stor andel familjemedlemmar och professionella, samt att närvaron
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Hessles undersökning visar att familjerna på Barnbyn Skå väljer in personalen 
som vänner eller experter i sina personliga nätverk och att storleken på nätver
ket redan efter tre månader har fördubblats. Vidare synliggör denna studie att de 
sociala nätverksrelationema är ömsesidiga, flerfunktionella och mångdimensio- 
nella och att de anställdas förhållningssätt har stor betydelse för Skåfamiljemas 
nätverksutveckling. De anställda som aktivt etablerar en ömsesidig och flerfunk- 
tionell relation med familjerna har störst chans att hamna på familjernas nät- 
verkskartor. Hessle drar slutsatsen att det relationsmässiga bemötande som de 
anställda erbjuder familjerna som kommer till Barnbyn Skå, svarar mot ett acku
mulerat relationsmässigt behov och på så sätt blir relationerna till de anställda en 
förebild för möjliga framtida relationer.

Att studera förändringar i det sociala nätverket - en teoretisk 
referensram

Att studera enskilda relationer och hur dessa relationer i sin tur påverkar nätver
ket i sin helhet, betraktas av Starker et al. (1993)11 som ett tämligen outforskat 
område inom nätverksforskningen; en obelyst sfär som gränsar både till den 
forskning som rör personliga relationer och till den forskning som intresserar sig 
för sociala nätverk. Att studera förändring blir enligt forskarna ett sätt att förena 
dessa forskningsområden, men utgångspunkten är inte förändringar i det sociala 
nätverket och inte heller förändringar i enskilda relationer utan vad de kallar 
förändringar i nätverket av relationer. Med denna formulering vill författarna 
klargöra att genom att studera förändringar i samtliga relationer i nätverket, stu
deras också förändringar i det övergripande nätverket.

Till skillnad från den sociala nätverksforskningen, som vanligen konstanthållit 
det sociala nätverket och på så sätt förbisett de processer som bibehåller och 
modifierar nätverksstrukturen, har forskningen som tar fasta på enskilda relatio
ner betonat förändring. Förändring betraktas här som något som fortgående på
går i alla relationer. Men relationsforskningen, å sin sida, har vanligen studerat 
en relation åt gången och sällan hur aktiviteter i separata relationer får konse
kvenser som påverkar hela det sociala nätverket (ibid). Ett undantag utgör Mi- 
lardo et al. (1983) som visade att förändringar i intima relationer också påverkar 
interaktionen med resten av nätverket.

Detta åskådliggör att det är lätt att dra felaktiga slutledningar om antingen 
förändringar i nätverket om man förbiser de relationer som utgör nätverket, eller 
förändringar i relationerna om man misslyckas med att analysera dessa i en kon
text av förändringar i hela nätverket. Ambitionen i föreliggande studie är att bi
dra till att överbrygga det glapp som idag finns mellan studier av enskilda rela
tioner och nätverket i sin helhet genom att som tidigare nämnts, ta fasta på inne
håll och förändring i såväl de enskilda relationerna som i de psykologiska och 
supportiva nätverken i sin helhet.

i behandlingsprogrammet har en tendens att öka antalet professionella i nätverket. Vidare att det finns en 
brist på ömsesidighet i dessa kontakter och att dessa mammor saknar stöd och hjälp med barnen.
11 Social supportforskning har vanligen inneburit ett synsätt i vilket nätverket på ett avgörande sätt antas 
påverka företeelser som sjukdomsutveckling och stresshantering. Starker et al. (1993) intresserar sig i sin 
forskning för den motsatta processen, dvs hur nätverket och nätverkets relationer påverkas av avgörande 
livshändelser.
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Mammorna12 har intervjuats vid två tillfällen, cirka en månad efter det att de 
kom till Tora och strax innan de var i färd med att lämna behandlingsprogram- 
met. Genom att undersöka nätverksmedlemskap och relationernas innehåll vid 
två tillfällen och låta mammorna i hög utsträckning använda egna begrepp för 
att beskriva sina nätverksrelationer, är tanken att inte enbart fånga in faktiska 
relationsförändringar utan också mammornas egen förståelse av sina relationer. I 
nästa steg skall dessa eventuella förändringar/utveckling som ägt rum under be
handlingstiden relateras till programmets teoretiska grundvalar och praktiska 
utformning. Man kan i detta sammanhang skilja mellan den direkta effekt Tora 
kan antas få för mammorna genom att eventuella nya medlemmar inkluderas i 
nätverket, men också mer indirekt genom att det relationsbaserade arbetet som 
modell, möjliggör för mammorna att utveckla en social skicklighet och lära sig 
förstå, inte bara sig själva, utan också sina sociala relationer på ett nytt sätt.

Det handlar således om att till skillnad från den traditionella support
forskningen, studera hur en livshändelse (i detta fall delaktigheten i behand- 
lingsprogrammet) direkt och indirekt påverkar nätverkets struktur och den sub
jektiva upplevelsen av de sociala nätverksrelationema. Morén (1992) framhåller, 
att en omgestaltning av en enskild individs eller familjs livssituation alltid inbe
griper en förändring av det sociala nätverket. Baxter (1984) och Rands (1988) 
beskriver på liknande sätt hur händelser i livet kan leda till en rekonstruktion av 
det sociala nätverket. I utvärderingen av verksamheten har jag visat att behand- 
lingsprogrammet i väsentliga avseenden bidragit till förändringar och omgestalt
ningar i några familjers levnadssituationer (Espwall 1995). Följaktligen birr upp
giften i denna studie att, som tidigare angivits, synliggöra hur denna livshändelse 
kommit att påverka den subjektiva upplevelsen av det psykologiska och sup- 
portiva nätverket (jfr. Milardo 1992; Hessle 1995). Att datainsamlingen avgrän
sas till det psykologiska och supportiva nätverkets strukturella, funktionella och 
interaktionella aspekter innebär dock inte att studien bortser från det sociala 
nätverket i sin helhet. Snarare är det så att jag genom att studera nämnda del
nätverk också bör kunna göra antaganden om förändringar i det totala sociala 
nätverket (jfr. Milardo et al. 1983; Starker et al. 1993).

Att som i detta fall studera det sociala nätverket som en beroende variabel in
nebär att behandlingsinsatsen med dess teoretiska grundvalar och praktiska 
utformning antas vara variabler som påverkar nätverket. De stratifieringsvariab- 
ler som vanligtvis framhålls i sammanhang som dessa -  såsom klasstillhörighet, 
kön, och etnicitet -  är gemensamma för samtliga mammor. Det handlar om 
svenska mammor med rötter i arbetarklass. I analysen måste självklart dylika kul
turella och könsspecifika aspekter tas i beaktande, i enlighet med de forsknings
resultat som tidigare redovisats i detta kapitel.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetets absoluta tyngdpunkt ligger i att 
studera hur mammorna under behandlingsperioden förändrat sin uppfattning om 
sina sociala nätverksrelationer, med en betoning på innehållsliga aspekter. I be
handling av familjer som har behov av stöd och hjälp i föräldraskapet är det väl 
tämligen okontroversiellt att hävda, att ett viktigt mål bör vara att bidra till att 
utveckla den sociala skicklighet som behövs för att föräldrarna sedan på egen 
hand skall kunna bygga ett stödjande nätverk, utanför den terapeutiska relatio

12 Att jag utgår från mammornas nätverk har framförallt två anledningar; den första och kanske viktigaste 
är att det är nästan uteslutande mammorna som dagligen vistats på Tora och blivit ”exponerade” för det 
relationsinriktade arbetet. Det andra är att det finns avsevärda svårigheter med att studera familjenätverk (se 
t.ex. Noble 1973).
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nen. Sett med detta perspektiv är kunskapen kring nätverkens förändringspro
cesser inte bara centralt för det praktiska sociala arbetet, utan utgör också en 
relevant aspekt vid utvärdering av sociala program.
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3 Metod och genomförande
Nätverksforskningens bitvis ensidiga intresse för struktur och form har självklart 
haft konsekvenser för metodutvecklingen inom forskningsområdet. För att 
analysera nätverksstrukturer finns en rad statistiska modeller att tillgå (för en 
utförlig översikt, se Wasserman & Faust 1994). Metodiska innovationer för stu
diet av nätverks innehåll och förändring över tid är däremot sällsynta (se t.ex. 
Tracy 1994; Borell & Johansson 1996). Ett skäl kan vara att dessa aspekter, in
nehåll och förändring, inte låter sig fångas på ett lika strukturerat och jämföran
de sätt och ifråga om metodval kräver ett gränsöverskridande mellan kvantitati
va och kvalitativa forskningsmetoder. Vid studier av innehållsliga aspekter kan 
vi inte bortse från nätverkens strukturella faktorer som medlemsantal, frekvenser 
och täthet. Dessa delvis kvantitativa mått utgör viktiga bakgrundsfakta som 
binder innehållsliga delar samman och ger en kontextuell förståelse. Men för att 
få tillgång till de mer subjektiva verklighetsbeskrivningarna krävs de kvalitativa 
metodernas mer induktiva förhållningssätt.

Som tidigare framhållits är ett underordnat syfte i detta arbete att pröva den 
kognitiva matristekniken (The Repertory Grid Technique) som ett metodiskt 
alternativ för att studera individers meningskonstruktioner av de nätverk de in
går i och de nätverksförändringar de upplever. Avsikten med detta kapitel är att 
utförligare motivera detta metodval och presentera denna för en svensk sam
hällsvetenskaplig publik relativt okända teknik. Detta görs mot bakgrunden av 
en diskussion av några metodproblem inom den konventionella nätverksforsk
ningen.

Metodproblem inom nätverksforskningen

Inom den sociala nätverksforskningen, och framförallt inom den relationsinrikta- 
de fåran, är det vanligt att man studerar det sociala nätverket som koncentriska 
cirklar runt en individ, vanligen med den sk. NMI-metoden (Network Map In
terview). Med hjälp av en nätverkskarta, som kan ges olika utformning (se t.ex. 
Svedhem 1985; Tracy & Abell 1994; Hessle 1995), kan man bland annat utläsa 
nätverkets storlek och komposition, en analys som vanligen syftar till att tydlig
göra personella resurser i intervjupersonen närmaste omgivning. Men metoden 
har utsatts för en del kritik och framförallt gäller den de validitets- och reliabili- 
tetsproblem som är förknippade med den självrapportering metoden bygger på 
(Tracy & Abell 1994).

Självrapportering innebär att intervjupersonen får ange de personer som ingår 
i hans/hennes nätverk och karaktärisera relationerna. Detta är ett nödvändigt 
tillvägagångssätt så länge vi är intresserade av att undersöka intervjupersonens 
upplevelser och uppfattningar om det egna sociala nätverket. Vi kan helt enkelt 
inte få tillgång till denna kunskap på annat sätt än genom intervjupersonen 
själv. Men självrapportering medför samtidigt vissa metodproblem. Det finns en 
risk att mätmetoden som sådan påverkar hur intervjupersonen redogör för sina 
relationer, dvs. frågeställningarna vägleder svaren. Ett annat problem är att själv- 
rapporteringsdata inte alltid avspeglar en faktisk verklighet, utan snarare inter
vjupersonens upplevelser av eller önskningar om sociala relationer. Detta inne
bär att data på ett för intervjupersonen omedvetet sätt kan bli impregnerade av 
antingen en önskan om de ideala nätverksrelationema, eller att besvikelser och
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känslor av övergivenhet blir överrapporterade. Dessutom är personliga relatio
ner i hög grad föränderliga. Förutom att de uppfattas på olika sätt har de också 
olika funktioner från en tid till en annan.

En annat problem är den fördefmierade struktur som man ofta utgår ifrån vid 
insamlingen av data. Denna metod innebär att forskaren på förhand ger en mo
dell för hur ett kontaktnät bör vara uppbyggt i ett antal nätverkssektorer, exem
pelvis familj, släkt, vänner eller arbetskamrater. Intervjupersonen ombeds sedan 
att placera in sina nätverksmedlemmar inom ramen för dessa sektorer. Här före
ligger en risk att forskaren strukturerar det sociala nätverket på ett sätt som inte 
överensstämmer med intervjupersonens upplevelse av relationerna och att inpla
ceringen i sektorerna, i viktiga avseenden avgränsar intervjupersonens informa
tion om relationens innehållsliga aspekter. Vi kan tänka oss en person som arbe
tar och bor tillsammans med sin bästa vän, men inte lever i vad som kan liknas 
vid en familjerelation. Hur skall denna person placeras in i nätverket? Om man 
här väljer en sektorsindelning framför en annan, riskerar vi att de till denna sek
tor knutna relationsaspektema framhålls framför de övriga, om inte förr så san
nolikt i forskarens analyser.

De metodproblem som här pekats på är bitvis mycket svåra att komma till rät
ta med och den kognitiva matristekniken löser inte alla, men erbjuder vissa möj
ligheter. Framförallt kommer man med användning av denna metod bort från den 
sektorsvisa indelning av nätverket, dessutom tillhandahåller den förutsättningar 
för intervjupersoner att -  i jämförelse med andra metoder -  på ett av forskaren 
relativt opåverkat sätt konstruera sin verklighet.

Men även denna metod har sina akilleshälar. En av dessa återfinns, som så 
ofta är fallet med rent kvalitativa metoder, i den relation som byggs upp mellan 
intervjuare och respondent. Hur dessa problem tar sig uttryck har jag för avsikt 
att återkomma till i det avslutande kapitlet, där jag mer ingående utvärderar den 
kognitiva matristeknikens brister och förtjänster relaterat till nätverksforskning
en.

Nätverksinstrumentet
Den kognitiva matristekniken används för att studera hur människor benämner 
och förstår olika fenomen eller händelser i sin vardagstillvaro. Metoden har sitt 
ursprung i George Kellys psykologiska kognitionsteori The Personal Construct 
Theory (1955; 1970), som utgår från att människan har en betydande frihet att 
skapa sin egen, individuella förståelse av omvärlden.

Kelly liknar individens tolkande och meningsskapande aktiviteter vid forsk
ningsprocessens moment och menar att individen utifrån tidigare erfarenheter 
formulerar hypoteser om vardagstillvaron, som efter nya upplevelser eller in
tryck, förstärks eller förkastas. Hypoteserna, som i Kellys teori benämns con
structs, kan sägas vara mentala konstruktioner som hjälper oss förstå omvärlden. 
Dessa mentala konstruktioner äger en inneboende bipolaritet eller motsatsför
hållande, som innebär att för att vi skall kunna uppfatta något som vackert, mås
te vi kontrastera med vad vi uppfattar som fult osv. När människan efter nya 
erfarenheter och ”hypotesprövningar” upptäcker att befintliga konstruktioner 
är ineffektiva, skapas nya som ger bättre möjligheter att tolka och förstå om
världen.

Idén med den kognitiva matristekniken är att skapa en ”karta” som presente
rar en individs tankar och förståelse kring ett visst slags fenomen. Om vi antar att
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skolan är ett fenomen som skall studeras, utgör kartans utgångspunkter av de 
delar varigenom individen definierar skolan, förslagsvis undervisning, social fost
ran, självstudier etc. Dessa beståndsdelar, som för individen definierar ett visst 
fenomen, kallas element Tankar och uppfattningar om dessa element, exempel
vis att självstudier ställer höga respektive låga krav, kallas construct, eller i för
svenskad form konstrukter (Borell & Brenner 1997).

Matristekniken kan sägas bestå av tre successiva arbetsfaser. I den första fa
sen (elementgenerering) ombeds intervjupersonen att presentera de olika ele
ment som för honom eller henne representerar det fenomen som skall undersö
kas13. Elementen är självklart avhängiga forskningsfrågan, men kan utgöras av 
vitt skilda objektklasser, såväl människor, som roller, händelser, idéer och före
mål. Viktigt är dock att elementen i en och samma undersökning är hämtade från 
samma klass eller fält för att vara jämförbara, samt att elementen i möjligaste mån 
avspeglar en variationsbredd, dvs. inte överlappar varandra. I denna studie ut
görs elementen av de personer som ingår i mammornas nätverk. Vid elementge
nerering finns det ingen självklar metod att följa; den kan bestå i allt från det att 
forskaren anger elementen till att den intervjuade självständigt utser lämpliga 
element (ibid).

I nästa steg är det intervjupersonens uppgift att jämföra elementen och 
namnge skillnader och likheter mellan dessa. Detta sker oftast med hjälp av det 
s.k. triadiska angreppssättet, som innebär att forskaren slumpmässigt väljer ut 
grupper om tre element. För varje sådan grupp skall intervjupersoner besvara 
frågan, på vilket sätt ett av elementen i triaden skiljer sig från de övriga två. Här 
blir det alltså frågan om hur en mammas relation till någon av de tre slumpmässigt 
framtagna personerna, utmärker sig från de övriga. Intervjupersonens svar, som 
kan vara hela meningar eller enstaka ord, bildar testets konstrukter. De interna 
jämförelserna mellan de genererade elementen, fortsätter sedan till dess att inter
vjupersonen inte längre kan namnge några ytterligare skillnader och variationen 
på detta sätt anses vara uttömd (ibid). Intervjupersonen har då förhoppningsvis 
beskrivit sina föreställningar inom det efterfrågade fältet, så mångdimensionellt 
som möjligt.

För varje nytt konstrukt som genereras, ges intervjupersonen i uppgift att 
värdera i vilken utsträckning konstrukterna överensstämmer med varje element. 
Här blir uppbyggnaden kring motsatspar central och konstruktpolema betraktas 
som ändpunkter i en kontinuerlig skala, dvs. intervjupersonerna uttrycker längs 
en skala i vilken grad ett element karaktäriseras av och skiljer sig från konstruk- 
tets poler. Slutprodukten blir en matris som synliggör relationerna mellan männi
skors mentala föreställningar, konstrukter, och föremålen för dessa föreställning
ar, elementen.

13 Borell (1994) presenterar en sammanställning av de olika fenomen som studerats med hjälp av den kog
nitiv matristeknik och där framgår det att det kan handla om så skilda företeelser som mytologiska andevä
sen. familjehändelser och turistmål.
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1 2 3 4 5 6
Konstrukt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Konstrukt 1b
Konstrukt 2 2 1 1 1 1 1 1 2 Konstrukt 2b
Konstrukt 3 3 1 1 1 1 1 1 3 Konstrukt 3b
Konstrukt 4 4 1 1 1 1 1 1 4 Konstrukt 4b
konstrukt 5 5 1 1 1 1 1 1 5 Konstrukt 5b
Konstrukt 6 6 1 1 1 1 1 1 6 Konstrukt 6b
Konstrukt 7 7 1 1 1 1 1 1 7 Konstrukt 7b

1 2I 3 4 5 6
: ; ; L' 6 Element 6
; ; ......• 5 Element 5
; 4 Element 4

3 Element 3
• 2 Element 2
- 1 Element 1

I denna illustration har skattningarna genomgående givits värdet ett. I det kon
kreta fallet varierar givetvis dessa värden enligt den skala som forskaren själv 
inledningsvis bestämmer.

Genomförande

Ambitionen i denna studie är att studera hur nätverkets form och innehållsmäs- 
siga kvaliteter, ändras över ett tidsintervall som innehållsmässigt väsentligen 
skiljer sig från vardagstillvaron, dvs. hur föräldrar - under loppet av en behand
lingsprocess - värderar och omvärderar sina sociala nätverksrelationer. När jag 
väljer att studera innehållsliga aspekter av Toramammomas nätverksrelationer 
innebär detta att jag vill lyfta fram det specifika i mammornas nätverksrelationer 
relaterat till erfarenheterna av Toraprojektets behandlingsprogram. Det innebär 
att det är de subjektiva tolkningarna och förändringarna av dessa, som utgör 
intressefokus. Den kögnitiva matristekniken motsvarar väl dessa forskningsmäs
siga behov, eftersom den just riktar intresset mot enskilda individers upplevelse
världar. Nackdelen är att matriserna inte direkt är jämförbara mellan mammorna, 
annat på ett mer allmänt och övergripande plan. Detta innebär att bredd och 
jämförbarhet här får stå tillbaka för idiografisk förståelse.

Även om Kelly utgår från att människans meningsskapande processer i hög 
grad är individuella, utesluter naturligtvis inte detta att denna process influeras 
av för individen betydelsefulla personer eller händelser. I studien av Toramam- 
mornas kögnitiva utveckling är detta väsentligt, eftersom det i studien finns ett 
underliggande antagande om att den sociala miljön på Tora hjälper mammorna 
att förstå och tolka sin tillvaro och sina relationer på ett nytt sätt.
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Provintervjuer och urval

I utvärderingen av Toraprojektet träffade jag mammorna som deltog i verksam
heten vid sammanlagt tre tillfällen. Vid första mötet, som främst syftade till att 
klargöra mitt uppdrag och utvärderingens uppläggning, presenterades även 
nätverksstudien. I samband med den första intervjun, ungefär en månad senare, 
fick mammorna ta ställning till om de var beredda att delta i den fristående nät- 
verksundersökningen. För de som ställde sig positiva till detta inplanerades för
sta undersökningstillfället cirka en vecka senare. Detta innebar att den första 
nätverksstudien inträffade knappt två månader efter det att familjerna börjat på 
Tora.

Samtliga familjer som kom till Tora och som ingick i den ursprungliga under
sökningsgruppen (se Espwall 1995:32), totalt åtta stycken, har undersökts med 
den kognitiva matristekniken. Inledningsvis bestämde jag mig för att betrakta de 
första två intervjuerna som provintervjuer. Detta bedömdes som särskilt viktigt, 
eftersom intervjumetodiken i väsentliga delar skiljer sig från traditionella kvalita
tiva intervjuer och genomförs med datorhjälp. Efterhand exkluderades ytterliga
re två familjer, eftersom dessa avbröt behandlingen efter en kortare behand
lingsperiod. Återstår gör sedan fyra familjer med en behandlingstid på ett år eller 
mera, vilka utgör denna studies urval.

Vid de inledande provintervjuema fick jag möjlighet att pröva rollen som tek
nisk handledare vid användningen av denna teknik och i intervjuprocessen bi
stå intervjupersonerna med att hitta för dem användbara konstrukter. Från bör
jan fanns ett motstånd bland mammorna att på egen hand arbeta med datorpro
grammet eftersom teknikens tre arbetsmoment presenterades på engelska. Efter 
en kortare introduktion fungerade de praktiska momenten väl och arbetet avan
cerade med mammorna bakom datorn och med mig som bisittare.

Men förutom den rent tekniska delen, består intervjusituationen också av 
samtal kring aktuella relationer. Den intervjuade talar ofta om sina relationer i ett 
sammanhang och med längre resonemang. Intervjuarens uppgift blir då att 
kommunicera dessa relationer med intervjupersonen och förmå vederbörande att 
hitta sammanfattande och hanterliga konstrukt-benämningar (Borell & Brenner 
1997). I denna process föreligger självklart en risk, som i all kvalitativ forskning, 
för intervjuareffekter, dvs. att den intervjuade på ett eller annat sätt anpassar 
sina svar efter det hon tror att intervjuaren vill höra. Genom provintervjuerna 
blev dessa risker tydliggjorda och jag kunde hitta ett förhållningssätt, som 
självklart inte till fullo, men i väsentliga delar minskade mitt eget inflytande. Det
ta förhållningssätt innebar att jag i intervjusituationen minimerade mina egna 
frågor till de som var instruerande för själva programmet och i övrigt mer likt en 
spegel, reflekterade tillbaka det som mammorna uttryckte. En sekvens kunde se 
ut ungefär så här; Mamman svarade här på frågan -  Vad skiljer ut Din relation till 
en av dessa personer från de övriga?

Mamma: Jag tror inte på Kalle.

Intervjuare: Du tror inte på Kalle, på vilket sätt menar Du?

Mamma: Ja, jag kan inte lita på honom.

Intervjuare: Kan Du tänka på något bra begrepp som har med lita på att göra?

Mamma: Jag misstror honom, misstroende kanske?
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Intervjuare: Ja misstror, men vad är motsatsen?

Mamma: Misstror - tilltro kanske?

Intervjuare: Tycker du att dessa begrepp skiljer ut Kalle från de övriga två?
Mamma: Ja.

Intervjuare: Då tycker jag att Du skall skriva in dessa som ett begreppspar.

Själva konstruktformuleringama tillhör enligt min uppfattning, den känsliga län
ken i den kognitiva matristekniken. Hur svag avgörs självklart utifrån forskarens 
kunnighet, forskningsfråga och intervjupersoner, men för att utnyttja metoden 
till fullo, förutsätts att intervjupersonen är reflekterande kring det område vi väl
jer att studera (se vidare kap. 5).

Intresset i undersökningen rör företrädesvis intervjupersonernas psykologis
ka och supportiva nätverk, dvs de allra närmaste relationerna i nätverket. För att 
verkligen vara säker på att fånga kvaliteterna i dessa de allra viktigaste relatio
nerna, var det angeläget att hitta det minsta möjliga antal personer, som samtidigt 
skulle inkludera flera olika typer av relationer. Med hjälp av provintervjuerna, 
där de intervjuade fick ange det antal personer de själva önskade och där vi re
sonerade om relationernas art, drog jag slutsatsen att fem till sju personer kunde 
vara ett rimligt antal, de egna barnen är då exkluderade.

Arbetsfaser

Efter provintervjuerna kunde jag formulera ett metodiskt förhållningssätt i un
dersökningen som i stort överensstämmer med matristeknikens tre arbetsfaser, 
elementgenerering, konstruktformulering och element-skattning. Elementgene- 
reringen går till så att vederbörande ombeds ange de personer som står henne 
allra närmast, med följande fråga: Vilka är de personer som är mest betydelseful
la för Dig, frånsett Dina barn?

Att använda begreppet mest betydelsefull, har naturligtvis olika innebörder 
för olika intervjupersoner. Vissa forskare (se ex Hammer 1981, Sokolovsky & 
Cohen 1981) hävdar att det är angeläget att hitta ett neutralt kriterium som inte 
allt för mycket kan tolkas olika från individ till individ. Känner och träffar nästan 
varje dag, är ett exempel på ett sådant neutralt kriterium, som utgör en lättförstå
elig avgränsning (Bronfenbrenner 1979; Svedhem 1991). Men eftersom syftet 
var att studera de mest betydelsefulla relationerna, som inte behöver sammanfalla 
med daglig kontakt, var det svårt att finna och bibehålla ambitionen med ett ne
utralt kriterium.

Efter det att samtliga nätverksmedlemmar inrapporterats startar programmets 
triadering, som konkret innebär att intervjupersonen genom att urskilja en indi
vid från de övriga två, hittar lämpliga konstrukter. För varje triadering ställdes 
frågan: På vilket sätt skiljer sig Din relation till en av dessa personer från de 
relationer Du har till de övriga två? Exempelvis kanske intervjupersonen an
ger att kontakten till Kalle är ärligare jämfört med till de övriga två. Ärlighet 
skrivs in som en konstruktpol och därefter definieras motsatsen, i detta fall oär
lighet. Efter det att polerna definierats, presenteras en femgradig skala på vilken 
intervjupersonen ombeds placera in samtliga nätverksmedlemmar (element). På 
detta sätt fortsätter triaderingen och skattningen tills dess att intervjupersonen 
upplever att det inte finns någon mer information att tillföra. För de fyra inter-
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vjupersoner som deltog i denna studie återupprepades samma undersöknings
procedur cirka ett år senare i samband med att familjerna lämnade Toraprojektets 
behandlingsprogram.

Förutom de data som den kognitiva matristekniken givit, förekommer i nästa 
kapitel kvalitativa data som beskriver familjernas levnadssituationer och upple
velser av behandlingen. Dessa uppgifter härrör alla från utvärderingen och de 
intervjuer som gjordes inom ramen för denna. Första intervjun, som främst hade 
ett orienterande syfte, var i tid inplanerad ca 2-3  veckor efter det att familjerna 
börjat på Tora. Den andra intervjun genomfördes ungefär en månad senare och 
här var avsikten framförallt att ta reda på mammornas levnadsomständigheter 
och förväntningar på projektet. Den sista och avslutande intervjun, som företogs 
i samband med att familjerna var på väg att lämna projektet, var även denna fo
kuserad på levnadsomständigheter men också på mammornas upplevelser av 
projektet och uppnådda resultat.

24



4 Nätverksutveckling- en resultatredovisning
I detta kapitel sammanfattas de resultat som nätverksstudien givit. Det inne

bär att vi skall möta fyra familjer som på olika sätt och med olika utgångspunkter 
deltagit i Toraprojektets verksamhet. Som tidigare nämnts har urvalet av dessa 
familjer gjorts med utgångspunkt från att samtliga har en behandlingstid som 
överstiger ett år. Att behandlingstiden var långvarig bedömdes vara ett viktigt 
kriterium för att överhuvudtaget kunna studera och mäta någon form av nät
verksutveckling. Trots att valet av intervjupersoner på detta sätt i någon mån 
varit slumpmässigt med tanke på behandlingserfarenheter, har det i resultatsam
manställningen visat sig att de fyra familjerna sinsemellan har skilda erfarenheter 
av behandlingstiden på Tora. Två av fyra familjer uppger att behandlingspro- 
grammet i viktiga avseenden förändrat deras livssituation och relationen till de
ras barn. En mamma är missnöjd med den hjälp hon fått på Tora. För den fjärde 
familjen innebar vistelsen på Tora att missförhållanden i omvårdnaden om barnet 
synliggjordes och att barnet efter en tid familjehemsplacerades. Trots familje- 
hemsplacering kom behandlingskontakten att fortgå, dock under delvis andra 
former (Espwall 1995).

Nätverksstudien bygger helt på mammornas utsagor. Tanken med nätverks
studien är att relatera eventuell nätverksförändring till de erfarenheter som varje 
mamma har av behandlingsprogrammet (för utförligare beskrivningar av mam
mornas erfarenheter se Espwall 1995: 32-59). Vaije fall presenteras för sig och 
inleds med en sammanfattning av familjernas livssituationer före och efter Tora 
och av mammornas erfarenheter från behandlingen. Denna resumé bygger hu
vudsakligen på tre frågeställningar: Hur ser familjernas livssituation ut när de 
börjar på Tora och vilka förväntningar har de på behandlingen? Vilken är 
mammornas uppfattning om behandlingsinsatserna? Vilka eventuella föränd
ringar har skett i familjernas vardag när de lämnar behandlingsprogrammet?

Därefter presenteras för varje mamma den första och den andra nätverksmatri- 
sen med efterföljande analyser. I dessa analyser är det möjligt, som framgått av 
metodavsnittet, att anta två läsarter; antingen att gå in och läsa matrisen utifrån 
de skattningar som görs i förhållanden till elementen, eller, att på motsvarande 
sätt utgå från konstrukten. I den efterföljande analysen i varje enskilt fall, och i 
den sammantagna i nästkommande kapitel kommer jag att använda mig av båda 
dessa läsperspektiv.

Barbro

Bakgrund

Barbro är gift med Krister och tillsammans har de två barn, Kalle och Lina, två 
respektive fyra år gamla. Barbro har skött omvårdnaden om barn och hem under 
de sista fyra åren och har inte haft något arbete utanför hemmet. Dessförinnan 
hade hon flertalet kortvariga anställningar omväxlande med perioder av arbets
löshet. Krister går en vidareutbildning till snickare, delvis som en följd av ar
betslöshet.

Familjen blir aktuell på Tora i samband med att de väntar sitt tredje barn. Initi
ativet togs av en barnmorska på mödravårdscentralen, som uppmärksammat 
Barbros oro för att inte orka med ytterligare ett barn. Dessutom bedömde barn

25



morskan att Barbro, såväl som barnen, behövde stimulans utanför hemmet. Både 
Barbro och Krister var, efter introduktionen på Tora, positiva till påbörja den 
behandling som projektet hade att erbjuda. Konkret önskade Barbro hjälp med 
att hitta strategier för att räcka till som förälder och som i sin tur kunde möjliggö
ra en bättre kommunikation mellan henne och barnen.

Behandlingsinsatsen

Barbro framhåller den betydelse, som möjligheten att få tala om sin egen upp
växt, haft för hennes egen utveckling som mamma. Barbro uppger att hon blivit, 
vad hon själv kallar, dåligt uppfostrad och att den aggressivitet som fanns mellan 
henne och hennes mamma också funnits mellan henne och hennes egna barn. 
Att få prata om detta har inte bara hjälpt Barbro att få tillgång till sina egna 
känslor, som hon själv uttrycker det, utan också att hon fått lättare att förstå sina 
barn. Vidare betonar Barbro att hon med hjälp av videoinspelningar på Tora, 
blivit uppmärksam på brister i sin kommunikation med barnen och att detta 
hjälpt henne att bli mer tydlig i dessa relationer.

Utfallet

Barbro är nöjd med den hjälp hon fått på Tora och uppger att hennes ökade in
sikter kring det egna föräldraskapet, inneburit att relationerna till barnen avse
värt förbättrats. Barnen som inledningsvis var mycket bundna till Barbro har 
under Toravistelsen blivit friare och mer självständiga. Barnens positiva utveck
ling framhålls såväl av Barbro som av personalen vid Tora.

Under den period familjen varit delaktiga i projektet har Barbro och Krister 
genomgått en djup äktenskapskris, som resulterat i en skilsmässa. Barbro och 
barnen bor kvar i familjens bostad och Krister har flyttat till ett eget boende. 
Krister har regelbundet umgänge med de äldsta barnen. Huruvida denna separa
tion i något avseende kan ha samband med behandlingen på Tora framkommer 
inte i samtalen med Barbro, men det visar ändå att Barbro har en tro på att klara 
de krav som det innebär att vara ensamförälder. Detta är särskilt intressant efter
som Barbros uppdrag till Tora var just att få hjälp att räcka till som förälder.

Första nätverksintervjun

I den första utvärderingsintervjun berättar Barbro att hennes möjligheter till av
lastning och kontakter utanför familjen är mycket begränsade.

Ett par gånger om år kommer pappa (Barbros pappa) och hälsar på. Eftersom jag då vill 
träffa honom, vill jag inte lämna över ansvaret för barnen på honom. Farmor brukar hälsa 
på en gång om året, på sommaren och ibland är då också farfar med. Det är de kontakter 
jag har utanför familjen och det är alldeles på tok för lite, bara en eller ett par gånger om 
år.

Att det är familjerelationerna som betyder mest för Barbro bekräftas vid den för
sta nätverksintervjun. Barbros mest betydelsefulla relationer, totalt sju stycken, 
tillhör förutom barnmorskan, alla hennes familj och närmaste släkt. Barbro har,

f
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tillsammans med en syster, vuxit upp hos fadern och farmor i södra Sverige. För
äldrarna är skilda sedan många år och lever i olika delar av landet, mamman dock 
inte så långt från Barbros nuvarande hemort. Barbro lever tillsammans med bar
nens far och har genom honom en nära kontakt med svärmodem.

Matris 1. Barbros matris vid intervjutillfälle tl.*

* Vid en läsning av matrisen med utgångspunkt från elementen börjar man med aktuellt element, och läser 
vertikalt av de skattningar som gjorts på de tio angivna konstrukten. Skattningar har skett utifrån en fem- 
gradig skala, där fem motsvarar det vanligtvis positiva värdet i högra kolumnen och ett det mer negativa i 
den vänstra.. Värdet tre anger att relationen uppfattas som varken eller, dvs. att konstrukten inte passar så 
väl för att beskriva relationen. När man läser av matrisen utifrån konstrukten, analyseras de värden som 
anges horisontellt för varje konstrukt. }

Nätverksmedlemmama utgör således elementen i nätverksstudien och tankar 
kring dessa relationer matrisens konstrukter.

Genom matrisens olika skuggningar framträder en bild som visar att Barbros 
relationer, med utgångspunkt från hennes egna kognitiva begrepp, är mycket 
varierande. Vissa konstrukt relaterat till vissa element är mörkt skuggade vilket 
innebär skattningsmässigt höga värden, och på motsvarande sätt, visar de vita 
fälten låga skattningsvärden. De ljust skuggade fälten hör samman med en 
skattning som kan betraktas som varken eller; relationen är exempelvis varken 
ensidig eller ömsesidig.

Om vi tittar närmare på skattningarna för de olika nätverkspersonerna, visar 
matrisen att Barbro har ett mycket gott förhållande till fadern och farmodern. 
Relationen till maken är mer ambivalent. Barbro betraktar relationen till maken

2 3 4 5 6 7
Orosfylld
Grymhet

Sällan 
Ensidig 4

IMlWm  1 3 i t i  3 2 Omtanke
1 2_ 1 3 Ofta

J>§ 3 1 3 * ;4 j 2 4 ömsesidig
Icke stödjande 5 

Oförstående 6 
Ointresse 7 
Otrygghet 8 

Oärlig 9 
Styrande 10

I p g f l  1 3 3 2 5 Stödjande

3Î|ïf 1 fÌS3S 2 6 Förstående
3 1 3  2 1 7  Intresse
4 . 4  1 3 3 2 8 Trygghet
Ü  2 1 2 Ü  3 9 Ärligr.

1 3  1 3  2 1 10 Icke styrande
2 3 4 5 6 7
\ \ \ \ \ ,,mm 7 Camilla (syster)
; ! J ; 5......... 6 Lena (barnmorska)

5 Ulla (svärmor)
4 Maud (mamma)
3 Krister (make)
2 Sven (pappa)
1 Ingeborg (farmor)
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som orolig och oärlig men på samma gång förstående och i någon mån trygg och 
stödjande. Om relationerna till fadern och farmodern beskrivs som positiva är 
utbytet med modem desto sämre och karaktäriseras nästan uteslutande kring 
den negativa polen. Hon upplever deras förhållande som bl. a. orosfyllt, grymt, 
otryggt, och oärligt. Även relationen till system definieras i stor utsträckning 
som negativ.

Trots att Barbro träffar svärmodem ganska ofta betraktas deras utbyte som 
tämligen neutralt och de flesta värden hamnar som varken eller, dvs. runt mitten 
på skalan. Dock med undantag för att hon ser deras kontakt som i någon mån 
lugn och förstående. Kontakten till barnmorskan framstår som betydelsefull där
för att den är ärlig, förstående och lugn. Vidare är det intressant att notera att 
kontakten med barnmorskan upplevs som ömsesidig, trots att det är en profes
sionell kontakt.

Barbro använder sammanlagt tio konstrukt för att beskriva sina relationer. 
När dessa begreppspar sedan skall utgöra underlag för en skattning, visar det 
höga antalet 3:or (totalt 17 st) att många konstrukt inte stämmer särskilt bra för 
att beskriva relationerna. Särskilt dåligt passar konstrukten för att spegla relatio
nen till svärmodem, där 6 av 10 konstrukt ges värdet 3.

Andra nätverksintervjun

Vid nästa undersökningstillfälle har fyra nätverksmedlemmar exkluderats, ma
ken, system, svärmodem och barnmorskan och två nya har tillkommit, båda an
ställda inom Toraprojektet.

Matris 2. Barbros matris vid intervjutillfälle t2.
1 2 3 4 5

Otrygg 1 a► . 5 4 i? 44 3 1 Trygg
Sällan 2 MM 4 4 1 2 Ofta
Dålig 3 4 4 1 3 Bra

Icke stödjande 4 4i l® 5 5 3 4 Stödjande
Oärlig 5 4MMR 5 5 %2 5 Ärlig
Sluten 6 4MN 5 5 2 6 Öppen

Avstånd 7 £» 5 4 4 1 7 Närhet
Ond 8 £► 5 4 4 1 8 God

1 2 3 4 5
; i i • 5 Maud (mamma)
; * 4 Gunilla (pers Tora)
' 3 Kerstin (pers Tora)

2 Ingeborg (farmor)
• 1 Sven (pappa)

De kraftigt skuggade fälten har nu ökat kraftigt och täcker 80 procent av matri
sen, vilket innebär att relationerna till hennes mest betydelsefulla nätverksperso- 
ner kraftigt förbättrats. Alla relationer, förutom den till modem, uppfattas som 
positiva och återfinns på den högsta eller näst högsta skalnivån. Trots att för
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hållandet till modem generellt är negativt, har det förbättrats sedan förra inter
vjutillfället, då alla skattningar återfanns på den lägsta nivån. Framförallt har det 
förbättrats med avseende på stödjande- och trygghetsaspektema.

Nätverksutveckling

Barbro uppger vid första intervjutillfället att hon har sju nära och betydelsefulla 
relationer. Tre av dessa betraktas som mycket positiva, två i huvudsak negativa 
och två definieras som tämligen neutrala. Vid andra undersökningstillfället har 
det totala antalet minskat till fem, men nu definieras dessa relationer, som vi sett, 
avsevärt mycket mer positivt. Vi kan därav dra slutsatsen att Barbro förbättrat 
sina relationer till sina mest betydelsefulla personer. Men hur ser då omstrukture
ringarna ut och vilka kvalitetsaspekter är det som framhålls?

Tabell 1. Val av nätverkspersoner.

Make/Sambo1 Föräldrar2 Syskon Vänner Övrig släkt Experter

t, 1 2 1 - 2  1

t2 2 - - 1 2

Förändr -1 0 - 1 0  -1 +1
1. Avser såväl nuvarande relationer som relationer till tidigare make/sambo.
2 Till föräldrar räknas även i förekommande fall familjehemsföräldrar.

Tabellen visar att det skett dramatiska förändringar i Barbros nätverk under den 
gångna behandlingstiden. Nätverket har reducerats med totalt tre familje- och 
släktrelationer och utökats med en expertrelation. Inte vid något tillfälle uppger 
Barbro någon vänskapsrelation.

Orsakerna bakom de stora förändringarna av nätverket beror bland annat på 
att Barbro under behandlingsperioden har separerat från barnens far, vilket in
neburit att den f.d. maken inte längre räknas till hennes närmaste. Med maken 
har också svärmodem försvunnit, vilket sannolikt är en följd av att denna rela
tion från början inte var självvald, utan snarare en relation som ”kom på köpet” 
med äktenskapet. Att barnmorskan har exkluderats kan förklaras av att den 
funktion hon tidigare hade, som ett stöd för Barbro i föräldraskapet, nu till viss 
del övertagits anställda vid Tora. System finns inte heller med vid tillfälle två. 
Några andra skäl till detta, än de som går att hänvisa till deras sedan tidigare då
liga relation, framgår inte.

Jämför man valda konstrukt och element vid de två tillfällena framkommer att 
Barbro valt bort personer till vilka hon hade en icke ömsesidig relation (system, 
maken, svärmodem) och till vilka relationen präglades av någon slags oro (sys
tem, maken).

Även val av konstrukt för att beskriva relationerna, skiljer sig åt mellan första 
och andra intervjutillfället. För att åskådliggöra skillnaderna har jag valt att pre
sentera konstrukten utifrån tre rubriker; De bortvalda, de nytillkomna och de

29



bestående. De bortvalda är således de konstrukt som presenteras vid första in
tervjutillfället, men som inte finns med i andra intervjun. De nytillkomna, presen
teras först i andra intervjun och de bestående förekommer vid båda tillfällena.

Tabell 2. Val av konstrukt.

Bortvalda Nytillkomna Bestående

Lugn-Orosfylld Bra-Dålig
Öppen-Sluten
Närhet-Avstånd
God-Ond

Arlig-Oärlig 
Stödj-Icke stödj 
Ofta-Sällan 
Trygg-Otrygg

Omtanke-Grymhet
Ensidig-Ömsesidig
Förstående-Oförst
Intresse-Ointresse 
Styrande-Icke styr

Ur tabellen framgår att sex konstrukt fallit bort och ersatts med fyra nya. De sto
ra omändringama är logiska med tanke på att de valda konstrukten vid första 
intervjutillfället, som vi redan uppmärksammat, vid hela 17 tillfällen inte är effek
tiva för att beskriva relationen till nätverkspersonerna. Detta kan jämföras med 
andra intervjutillfället, då detta inträffar endast vid två tillfällen.

Vilka konstrukt har då tillkommit och vilka har försvunnit? Utan att gå in på 
en analys av varje begreppspar -  vilket kan vara vanskligt med tanke på de till
fälligheter som sannolikt får genomslag vid val av konstrukt -  kan man säga att 
det finns det en tendens att de nytillkomna konstrukten blivit mer generella till 
sin karaktär. I stället för att precisera relationerna som styrande-icke styrande, 
lugna-oroliga, används nu i högre grad begrepp som tar fasta på relationernas 
uppbyggnad snarare än innehåll (öppen-sluten och närhet-avstånd) och be
greppspar som sammanfattar relationens kvalitativa aspekter. Att använda god
ond och bra-dålig säger i sig inte så mycket om själva relationsinnehållet, men 
kan ses som ett uttryck för intervjupersonens behov av att kvantitativt och på 
ett enkelt sätt skilja mellan relationerna i nätverket. Öppen-sluten talar om hur de 
regler är formulerade som anger vilket informationsutbyte relationen tål. En öp
pen relation är tillåtande och en sluten mer avgränsad i kommunikationen. När
het-avstånd är begrepp som anger hur nära ifråga om känslomässig intensitet, 
som nätverkspersonerna står i förhållande till intervjupersonen. Användningen 
av detta begrepp är i en mening relativt, eftersom en relations närhet får betydel
se först när den jämförs med andra nära relationer i nätverket. Att dessa be
greppspar tillkommer kan vara ett uttryck för behovet att på detta sätt skilja ut 
den mest närstående. Sättet att beskriva nätverksrelationerna har blivit mindre 
precisa, men kanske mer avpassade till de faktiska nätverksrelationerna.

Fyra konstrukt används vid båda tillfällena. Vid en jämförelse mellan dessa, de 
bestående konstruktens medelvärden, vid tillfälle 1 och 2, finner man att kon- 
struktens medelvärden genomgående ökat. Detta betyder att Barbro idag har 
mer ärliga, stödjande, trygga och kontinuerliga kontakter med det nära nätverket 
jämfört med när hon började på Tora.
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Tabell 3. Medelvärden för de bestående konstrukten.

_____________ Ärlig-Oärlig Stöd-icke stödj Ofta - Sällan Trygg-otrygg

ti 3,0 3,1 3,0 3,1
t2 4,0 4,2 3,8 4,2

Man kan således även här se tecken på att konstrukten blivit mer effektiva för 
att beskriva relationerna i nätverket vid den andra skattningen, jämfört med den 
första.

I Barbros fall har det skett stora omstruktureringar i nätverket under behand
lingstiden på Tora. Det mest betydelsefulla nätverket har, förutom att det reduce
rats och fått nya medlemmar, också innehållsmässigt blivit mer positivt. Barbro 
har också under tiden på Tora hittat begrepp, även om de i viss mån är mer gene
rella, som på ett bättre sätt beskriver hennes upplevelser och värdesättning av 
relationerna.

I utvärderingen (Espwall 1995:41-42) framkommer att behandlingen på Tora 
inneburit stora förändringar i Barbros relation till sina barn. Bland annat har hon 
fått hjälp att förstå sin egen relation till barnen och att bli tydligare i dessa rela
tioner. Det finns skäl att anta att de relationsförändringar som skett i det övriga 
nätverket i vissa avseenden kan tolkas som en parallellprocess, dvs. den kompe
tens som hon skaffat sig i relation till barnen också kan användas i relationerna 
till det övriga nätverket.

Signe

Bakgrund

Signe lever sedan flera år tillbaka ensam med sin sexåriga dotter Fia. Fias pappa 
bor i södra Sverige och har ytterst sporadisk kontakt med dottern. Signe är ar
betslös sedan en längre tid tillbaka, men Fia har trots detta kvar sin plats inom 
den kommunala barnomsorgen. En anledning till detta är att såväl personal på 
daghemmet där Fia vistas, liksom anställda inom socialtjänsten, hyser en viss oro 
för Fias utveckling. Under åren har ett flertal andra stödinsatser provats med 
varierande resultat. Familjen kommer till Tora på initiativ av en socialsekreterare, 
men med samtycke från Signe. Signe känner en osäkerhet i rollen som mamma, 
som enligt henne själv, hör samman med att hon har svårigheter att förstå dot
tern. Det blir också Signes konkreta uppdrag till Tora; en önskan om att hon vill 
lära sig förstå Fia bättre.

Behandlingsinsatsen

Signe ställer sig inledningsvis avvaktande till projektet, en hållning som med 
varierande styrka kommer att finnas kvar under hela behandlingsvistelsen. Hon 
är skeptisk till delar av behandlingen, som hon menar, fokuserar irrelevanta frå
gor och präglas av ett slöseri med tid. Framförallt är det gemensamma aktiviteter 
och gruppsamtal som Signe är tveksam till. Dessutom är hon kritisk till att be-
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handlingspersonalen intresserar sig för hennes privatliv, i detta fall hennes rela
tion till män, något som hon inte anser har med relationen till dottern att göra. 
Signe framhåller dock de enskilda samtalen som en mycket viktig del i behand
lingen och understryker att dessa hjälpt henne till en ökad förståelse för sin egen 
och dottern situation.

Till följd av vistelsen på Tora gick Fia miste om sin ordinarie daghemsplats 
och därmed de dagliga kontakter hon hade med barn och personal på daghem
met. Fia saknar dessa kontakter och efter en tid kommer detta att framstå mer 
och mer som ett problem, inte minst på grund av att de övriga barnen på Tora i 
de flesta fall är flera år yngre än Fia och inte kan erbjuda henne det kamratutby
te hon behöver. Till följd av detta arrangeras så småningom så att Fia får till
bringa några timmar i veckan på sitt gamla daghem.

Utfallet

När Signe skall lämna Tora är hon besviken över att hon tvingas sluta trots att 
hon, enligt egen bedömning, inte är klar med det som hon ville åstadkomma. 
Signe framhåller emellertid att behandlingen fått henne att omvärdera relationen 
till dottern och fått henne att inse betydelsen av att hon inför dottern visar hur 
älskad och önskad hon är. Huruvida Signe till följd av behandlingsinsatserna 
ändrat förhållningssätt och handlingsstrategier gentemot dottern, framgår inte av 
utvärderingen.

När familjen slutar på Tora kan Fia en kort period på heltid återförenas med 
barnen på sitt vanliga daghem, innan hon börjar första klass. Signe har vid den
na tid träffat en ny man och tillsammans väntar de ett nytt barn.

Första nätverksintervjun

Signe var bara några år gammal, när hon till följd av föräldrarnas oförmåga att ta 
hand om henne placerades i fosterhem. Signe växte upp i ett och samma foster
hem och har fortfarande en del kontakt med fosterföräldrarna, som idag är skilda. 
I tonåren återupptog Signe kontakterna med sin biologiske far (modem dog när 
Signe var fem år) och fick genom honom också kontakt med en halvsyster. Ef
tersom Signe, sedan Fia var mycket liten haft ensamansvar som förälder har fa
miljen haft en kontaktfamilj, som förutom att ge Signe avlastning, även kunnat 
erbjuda henne en del personligt stöd.

När Signe vid första undersökningstillfället presenterar sitt personliga nätverk 
inkluderas det relationsnät som här beskrivits. Det är hennes biologiska pappa, 
fosterföräldrar, en halvsyster, kontaktfamiljsmamman och Fias pappa. Alla förut
om Fias pappa bor på samma ort som Signe.
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Matris 3. Signes matris vid intervjutillfälle tl.

1 Ärlig
2 Betydelsefull
3 Värme
4 Bra
5 Konfliktfri
6 ömhet

6 Sigvard (fosterpappa)
5 Ingrid (fostermamma)
4 Anita (kont fam)
3 Birgit (halvsyster)
2 Kalle (far)
1 Sten (dotterns far)

Vid första anblicken framträder en matris som visar att Signes allra närmaste rela
tioner är av varierande kvalitet. Till sin biologiske far, Kalle, har Signe i huvud
sak en positiv relation. Relationen upplevs framförallt som bra, öm och varm, 
men också ärlig, betydelsefull och relativt konfliktfri. Signe skattar relationen till 
fadern genomgående med de högsta eller näst högsta värdena.

Avsevärt sämre relationer har Signe till f.d. fosterfadern Sigvard och halvsys
tern Birgit. Kontakterna med fosterfadern skattas enligt Signe som betydelselö
sa, falska, kalla och fyllda av hat och övervägande med det lägsta värdet. I fem 
av sju fall värderas förhållandet till halvsystern Birgit med tvåor, dvs. näst sämst 
på skalan.

Relationerna till Ingrid (f.d. fostermodern) och Sten (Fias pappa) är ambiva
lenta. Relationen till Ingrid beskrivs som ganska bra, öm och konfliktfri, men hon 
uppger samtidigt att konstrukten ärlig-oärlig, betydelsefull-betydelselös och 
värme-kyla inte är användbara för förhållandet till f.d. fostermodern. Kontakter
na med dotterns far Sten är om möjligt ännu mer dubbeltydig. Signe karaktärise
rar deras kontakter som betydelsefulla, ärliga och ömma, samtidigt som hon an
ger att de är dåliga och konfliktfyllda. Det är motsägelsefullt, men avspeglar san
nolikt den ambivalens som Signe upplever i denna relation. Kontaktpersonen 
Anita är den enda som erbjuder Signe en konfliktfri relation. I övrigt upplevs 
förhållandet till kontaktfamiljsmamman som mindre bra.

Sammantaget beskriver Signe sina relationer med få konstrukt, totalt sex 
stycken, vilka företrädesvis speglar relationernas karaktär snarare än innehållsli
ga aspekter. Vid sju av tjugo skattningar är konstrukten ineffektiva för att be
skriva relationerna och framförallt är det relationen till f.d. fostermodern som 
sämst överensstämmer med de uppgivna begreppsparen.

1 2 3 4 5
Falsk 1 

Betydelselös 2 
Kyla 
Dålig 

Konfliktfylld 
Hat
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Andra nätverksintervjun

Signes relationskarta har nu förändrats avsevärt. Förutom att flera nätverks- 
medlemmar har bytts ut har även det totala antalet sjunkit från sex till fyra. Fos
terföräldrarna, halvsystern, dotterns far har exkluderats och en personal från 
Tora och ytterligare en behandlingskontakt har tillkommit.

Matris 4. Signes matris vid intervjutillfälle t2.

Otrygg 
Betydelselös 

Icke praktiskt stöd 
Dålig 

Förtroendelös

1Î5 - 1 Trygg

k s 2 Betydelsefull
3 3 Praktiskt stöd
3 4 Bra

r-4 5 Förtroendefull

Kalle (far) 
Monika (ter kont) 
Lisa (pers Tora) 
Anita (kont fam)

Kvar finns fortfarande fadern Kalle och kontaktpersonen Anita. Relationen till 
fadern överensstämmer i stort med föregående skattningstillfälle, medan förhål
landet till kontaktfamiljsmamman i flera avseenden förbättrats. Enligt skattningar 
har Signe nu sin bästa relationen till Lisa, som tillhör personalen på Tora. Denna 
relation upplevs som trygg, betydelse- och förtroendefull, dessutom innefattar 
den ett erbjudande om praktiskt stöd. Tillkommit har ytterligare en behandlings
kontakt Monika, som är en kontakt som Signe har etablerat utanför Tora. Intres
sant är att denna nya behandlingskontakt räknas in bland dessa få utvalda, trots 
att den huvudsakligen definieras som negativ.

Nätverksutveckling

Signes mest betydelsefulla relationer vid första intervjutillfället uppgick till sex 
personer. Till en av dessa upplevde Signe en genomgående bra kontakt, till två 
var relationerna ambivalenta och slutligen, till tre personer var kontakterna di
rekt dåliga. Vid det andra intervjutillfället har de dåliga och ambivalenta relatio
nerna exkluderats och till hennes allra närmaste räknas nu sammanlagt fyra per
soner. Till tre av dessa framstår relationerna som tämligen goda, men till en per
son -  en terapeutisk kontakt -  är förhållandet som tidigare nämnts genomgåen
de dåligt. Sammantaget innebär detta att Signes allra närmaste nätverk i väsent
ligt grad har minskat, men å andra sidan är relationerna till de som vid andra in
tervjutillfället ingår i nätverket av högre kvalitet.
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Tabell 4. Val av nätverkspersoner.

Make/Sambo Föräldrar Syskon Vänner Övrig släkt Experter

t, 1 3 1 - - 1

t2 0 1 0 - - 3

Förändr -1 -2 - 1 0  0 +2

Signes nära relationer har under behandlingstiden reducerats med drygt en 
tredjedel och nätverket består nu med ett undantag, fadern, av endast sk. for
mella kontakter14. Av tabellen framkommer att Signe har uteslutit fyra familjere
lationer och inkluderat ytterligare två experter till sitt allra närmaste nätverk. Inte 
vid något tillfälle uppger Signe någon övrig släkt eller vänskapsrelation.

Vid första undersökningstillfället uppgav Signe att relationen till fadern var 
mycket bra men vid andra tillfället upplevs inte konstruktet bra-dålig som funk
tionellt för att beskriva relationen. Så även om faderns relation fortfarande är 
trygg och förtroendefull och mer betydelsefull jämfört med tidigare, kan det 
oanvändbara konstruktet avspegla ett visst mått av missnöje med relationen. 
Den ökade betydelse som Signe tillskriver kontakten med fadern, kan vara ett 
uttryck för det faktum att hon nu räknar färre personer bland sina närmaste och 
att detta ökar betydelsen hos de som finns kvar.

Trots att Signe i det stora hela inte är tillfreds med den hjälp hon fått på Tora, 
har en av de anställda på Tora kommit att bli en av hennes mest positiva relatio
ner. Även relationen till kontaktpersonen Anita har avsevärt förbättrats. Gemen
skapen med den nye mannen omtalas inte i nätverksanalysen. Skälen till detta 
framgår inte.

För att beskriva sina relationer använder Signe få konstrukt; vid första inter
vjun sex stycken och vid den senare totalt fem. Konstrukten är vid båda under
sökningstillfällena allmänt hållna. De bortvalda från första intervjun ersätts med 
nya begrepp som delvis innehållsmässigt överlappar de tidigare använda.

Tabell 5. Val av konstrukt.

Bortvalda_______________ Nytillkomna____________ Bestående_________

Ärlig-Falsk Trygg- Otrygg Betydelsefull- Bet lös
Värme-Kyla Prakt stöd-Icke prakt stöd Bra-Dålig
Konfliktfri-Konfl fylld Förtroendefull-lös
Ömhet-Hat

Vid första tillfället talar Signe om relationerna som ärliga, varma och ömma. Vid 
andra tillfället använder hon begrepp som trygg och förtroendefull. Det finns

14 Med formellt nätverk avses här relationer som till sin karaktär bygger på någon form av uppdrag, t.ex. 
behandlingskontakter och myndighetskontakter.
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skäl att tro att dessa olika begreppsanvändningar till väsentliga delar står för 
samma innebörd. Ett annat bortvalt perspektiv är att betrakta relationerna som 
konfliktfyllda respektive konfliktfna, vilket är rimligt med tanke på att hon vid 
det senare undersökningstillfället valt bort de mest konfliktfyllda relationerna.

Till de nytillkomna hör också konstruktet praktiskt stöd, vilket kan vara ett 
uttryck för att Signe under vistelsen på Tora blivit varse den betydelse ett prak
tiskt stöd har i vardagen, inte minst för hennes egen personliga utveckling som 
förälder.

Betydelsefull-betydelselös och bra-dålig utgör de två konstrukt som åter
kommer vid båda intervjutillfällena. Båda konstrukten är generella i den me
ningen att de inte säger så mycket om relationerna, mer än någon slags inbördes 
gradering. Att Signe använder konstruktet betydelsefull-betydelselös kan i viss 
mån ses som en upprepning, eftersom detta konstrukt överensstämmer med krite
riet för val av nätverkspersonema, dvs. genom valet av dessa har hon redan be
dömt att de är betydelsefulla. Men det upprepade konstruktvalet kan också tol
kas som att Signe gjort sina val av element utifrån andra, mer personliga kriterier. 
Med tanke på Signes bakgrund framstår valet av nätverkspersoner som relevant. 
Hon har i första nätverksintervjun inkluderat personer som hon haft långvariga 
och viktiga kontakter med, men det är inte säkert att de är betydelsefulla och 
viktiga i Signes liv vid intervjutillfället. Utifrån ett sådant perspektiv framstår 
konstruktvalet logiskt. En annan tolkning är att Signes nätverkspopulation, dvs. 
den grupp av människor ur vilken hon rekryterar sina mest betydande kontak
ter, är mycket begränsad och att hon inledningsvis anger de personer som finns 
att tillgå, utan att reflektera över relationernas kvalitet.

Tabell 6. Medelvärden för de bestående konstrukten.

Betydelsefull-Betydelselös Bra-Dålig

t, 2̂ 8 3
t 2 3,2 3,5

Medelvärdena för de två konstrukten har i båda fallen höjts, vilket tydliggör att 
deras användbarhet ökar och att Signes närmaste relationer under tiden på Tora, 
enligt egen uppfattning, blivit bättre och mer betydelsefulla.

Signes nätverksutveckling överensstämmer tül vissa delar med den utveck
ling vi kunde följa i Barbros fall, trots att de har skilda erfarenheter från Tora och 
uppnått olika grad av behandlingsresultat. Båda har under tiden på Tora exklu- 
derat flera familje- och släktrelationer som delvis ersatts med expertrelationer och 
upplever, vid det senare intervjutillfället, en högre tillfredställelse i relationerna 
till de allra närmaste. Det som är märkbart i Signes fall är att hon trots missnöje 
med behandlingen och en osäker resultatutveckling, nu uppger att hela 75 pro
cent av hennes viktigaste relationer utgörs av formella stöd- eller behandlings- 
kontakter.
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Eva

Bakgrund

Eva lever tillsammans med Göran och deras sex månader gamla dotter Emma. 
Eva som blev mamma vid unga år, har innan hon blev mamma, endast hunnit 
med sporadiska utbildningsansatser och tillfälliga praktikarbeten. Sambon Göran 
går en utbildning vid AMU. När familjen aktualiseras för Tora, på initiativ av so
cialtjänsten, är Eva en nybliven och osäker mamma. Den oro hon själv känner 
delas av socialtjänsten. Tora blir ett behandlingsalternativ som Eva, barnets far 
och socialtjänsten kan enas kring. Evas konkreta uppdrag till Tora formuleras 
som en fråga: Hur skall jag vara som en bra förälder?

Behandlingsinsatsen

I den dagliga behandlingskontakten på Tora visar det sig snart att familjen är i 
behov av mer stöd och hjälp än vad Toraprojektet kan erbjuda. Därför initieras 
parallellt ett samarbete med socialtjänsten, vilket föräldrarna är förtrogna med 
och delaktiga i. Eva upplever efter en tid att föräldraskapet blir henne övermäk
tigt och hon uttrycker en önskan om att få dottern familjehemsplacerad. Denna 
önskan tar hon dock tillbaka en tid senare, men situationen är då så allvarlig att 
dottern, mot föräldrarnas vilja, omhändertas och placeras i familjehem. Eva fort
sätter sin kontakt med Tora och ges möjlighet att träffa sin dottern inom ramen 
för projektet.

Utfallet

Även om Eva aldrig riktigt på allvar fick möjlighet att arbeta med det uppdrag 
hon inledningsvis formulerade -  att bli en bra mamma -  var de relationer hon 
utvecklade med behandlingspersonalen på Tora av stor betydelse i den kris som 
omhändertagandet innebar.

När jag träffar Eva vid det sista intervjutillfället har hon fått ett arbete och har 
separerat från Göran. Dottern är fortfarande familjehemsplacerad, men Eva har 
nu delvis accepterat denna lösning och har kontinuerligt umgänge med dottern. 
Evas målsättning på sikt är att så småningom kunna ta hem dottern för ett sta
digvarande boende hos henne. Eva träffar fortfarande sin behandlingskontakt 
på Tora en gång i veckan för samtal, men är inte längre formellt inskriven.

Första nätverksintervjun

Eva har åtta personer i sitt allra närmaste nätverk. Förutom mor, far och syster 
återfinns här hennes sambo, en vän, en anställd vid Tora och en kontaktfamilj. 
Samtliga i hennes nätverk är bosatta i samma stad som Eva själv.
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Matris 5. Evas matris vid intervjutillfälle tl.

Ytlig
Svåråtkomlig

Dålig
Avstånd

Kyla
Falsk

Instabil
Konfliktfylld

Tråkig

1 Djup
2 Lättåtkomlig
3 Bra
4 Närhet
5 Värme
6 Ärlig
7 Stabil
8 Konfliktfri
9 Rolig

8 Klara (kont fam) 
7 Helge (kont fam) 
6 Britt (pers Tora) 
5 Johnny (pappa)
4 Anni (syster)
3 Monica (mamma) 
2 Jessica (vän)
1 Göran (sambo)

Matrisen visar att Eva till övervägande del har ganska goda relationer till sina 
närmaste (58 procent av skattningarna återfinns i den högsta eller näst högsta 
skalnivån). Men resultaten avtäcker också en bild där Eva nyansrikt reflekterar 
kring relationernas karaktär. Exempelvis uppfattas relationen till fadern som ärlig 
och rolig, trots att hon i samtliga övriga avseenden värderar deras relation på 
den lägsta skalnivån. Förhållandet till sambon Göran skattas genomgående 
mycket högt, utom på en punkt, relationen upplevs i viss mån som falsk. Positiva 
relationer har Eva också till system, kontaktfamiljsmamman Klara och till Britt 
som arbetar på Tora. Förhållandet till Helge (kontaktfamiljspappan) är ärligt, sta
bilt och konfliktfritt, men saknar djup, närhet och värme. Aven till Jessica är rela
tionen stabil och konfliktfri, men skattas i övrigt med låga värden.

De nio konstrukten som Eva använder är varierade och tämligen effektiva för 
att beskriva relationerna, endast i 12,5 procent av skattningar används siffran 
tre. Sämst är konstrukten avpassade till att beskriva relationen till kontaktfa
miljsmamman Klara.

Andra nätverksintervjun

Evas nära nätverksrelationer har under vistelsen på Tora genomgått dramatiska 
förändringar. Tre av åtta personer finns kvar, det är fadem, system och hennes 
numera f.d. sambo Göran. Modem, Britt, vännen Jessica och kontaktfamiljen har 
försvunnit och tillkommit har två nya vänner, Pernilla och Anders.
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Matris 6. Evas matris vid intervjutillfälle t2.

1 2 3 4 5
Avstånd 1

----- -
5 Ì 3 3 2 2 1 Närhet

Otrygg 2 V |  3 1 *4.4 2 Trygg
Kärlekslös 3 V f  3 1 2 2 3 Kärleksfull

Dålig 4 1 3 : s 4 Bra
Sällan 5 -: 5 l  2 

V V fc ff

2 ; ’4 4 5 Ofta
Kyla 6 1 3 2 6 Värme

Oärlig 7 V i  2 1 r .f -4 . 5 7 Ärlig
Otålig 8 •  "-#4 "5  4 8 Tålig

1 2 3 4 5
; i j ; ' " 5  Pernilla (vän)
: j ; ...........  4 Anders (vän)
\ ; '...................  3 Johnny (pappa)
j   2 Anni (syster)
:.........................  1 Göran (fd sambo)

Det faktum att kontaktfamiljen och Britt inte längre finns med bland de mest 
betydelsefulla är sannolikt en följd av att de funktioner dessa personer tidigare 
hade i Evas liv nu är överspelade. Dottern är placerad i familjehem och Eva be
höver inte längre någon avlastning och stöd i föräldrarskapet. Vännen Jessica 
har ersatts av två nya vänner Pernilla och Anders, vilket är logiskt med tanke på 
att förhållandet till Jessica inte var så gott.

Däremot är det faktum att modem uteslutits mer svårtolkat. Vid förra intervju
tillfället framgick att deras relation var djup, varm och ärlig, men också instabil 
och konfliktfylld. Det finns alltså skäl att anta att något har hänt i relationen 
mellan mor och dotter, som i och för sig inte behöver vara bestående, men som 
blir tydligt i denna ögonblicksbild. En gissning är att Evas ifrågasatta föräldrars
kap kan ligga bakom en sådan utveckling.

Vidare visar denna matris att relationen till f.d. sambon Göran, trots separation, 
förbättrats sedan förra undersökningstillfället. Genomgående ger hon deras ge
menskap högsta värden. Relationen till de nya vännerna Pernilla och Anders 
värderas på en skala mellan två till fem. Särskilt framhåller hon deras relation som 
ofta återkommande, ärlig och tålig. Fortfarande finns det mer att önska av rela
tionen till fadern, som förutom att den betraktas som tålig, ges låga värden. Den 
ärlighet som Eva vid förra undersökningstillfället upplevde i relationen till fadem 
är nu borta. Även kontakterna med systern har försämrats och i flera fall har hon 
nu svårt att beskriva deras relation med de angivna konstrukten.

Nätverksutveckling

I Evas fall har nätverket inte bara minskat i antalet personer räknat, utan skatt
ningarna visar också ett ökat missnöje med de nu mest betydelsefulla relationer
na (jfr. förra skattningstillfället då 42 av skattningarna gjordes i den högsta eller 
näst högsta skalnivån, nu återfinns bara 21 på motsvarande skalnivåer). Visserli
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gen utgår den första matrisen från fler element, men det döljer inte det faktum att 
Eva idag har färre antal personer till vilka hon upplever goda relationer.

Tabell 7. Val av nätverkspersoner.

Make/Sambo Föräldrar Syskon Vänner Övrig släkt Experter

tj 1 2 1 1 0  3

t2 1 1 1 2  0 0

Förändr 0 - 1 0 + 1 0 - 3

Vid andra intervjutillfället har alla formella kontakter valts bort och likaså en för
älder (modem). Tillkommit har ytterligare en vän. Det finns skäl att anta att de 
flesta av de professionella relationer som Eva tidigare hade, i hög grad var för
enade med hennes roll som mamma. När nu barnet är familjehemsplacerat, existe
rar inte, eller upplevs inte längre dessa relationer som betydelsefulla. Att formella 
behandlingskontakter försvinner när deras uppgifter förändras eller upphör är 
rationellt och ur många aspekter försvarbart, men för en person som Eva, som i 
hög grad saknar nära, stödjande och hållfasta kontakter ger denna utveckling 
en relationsmässigt skrämmande bild. I en situation då hon kanske mer än någon 
gång tidigare behöver relationer att förlita sig till, står hon plötsligt väldigt en
sam. Kvar finns några nya vänner, Göran (f.d. sambon), fadern och system. Men 
av skattningarna att döma är det bara relationen till Göran som erbjuder en nära 
och viktig relation.

Vid förra intervjutillfället använder Eva nio konstrukt för att beskriva sina re
lationer, vid andra tillfället har fem av dessa bytts ut mot fyra nya.

Tabell 8. Val av konstrukt.

Bortvalda Nytillkomna
Djup-Ytlig
Lättåtkomlig-Svåråtkoml 
Stabil-Instabil 
Konfliktfri-Konfl fylld 
Rolig-Tråkig

Bestående
Bra-Dålig
Värme-Kyla
Närhet-Avstånd
Ärlig-Oärlig

Trygg- Otrygg 
Ofta-Sällan 
Kärleksfull-Kärl lös 
Tålig-Otålig

Utan att lägga allt för stor vikt vid valen av de olika konstrukten finns det några 
som förtjänar en kort kommentar. Ett av de konstruktpar som valts bort är kon- 
fliktfri-konfliktfylld. Detta var ett konstrukt som vid första mättillfället skilde 
föräldrarna från övriga nätverksmedlemmar, genom att det var endast till föräld
rarna som Eva upplevde konflikter i relationerna. Vid andra mättillfället finns inte 
längre modem med och konstruktet anses sannolikt inte längre funktionellt för 
att beskriva relationen till fadem och de övriga.
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Ett annat konstrukt som exkluderats är svåråtkomlig-lättåtkomlig. Eva har 
från första intervjutillfället valt bort tre av fyra personer till vilka hon klassifice
rade relationen som svåråtkomlig, vilket i viss mån speglar den betydelse som 
Eva tillmäter denna aspekt.

Ett nytt och synnerligen effektivt konstrukt, som i viss mån kan anses ersätta 
konstruktet stabil-instabil, är tålig-otålig. Samtliga relationer i den senare matri
sen skattas som tåliga.

Tabell 9. Medelvärden fö r de bestående konstrukten.

Bra-Dålig Värme-Kyla Närhet-Avstånd Ärlig-Oärlig

t] 3Ü 3Ä 3I2 3Ä
t 2 3.6 3.0 3.0 3,4

För tre av fyra bestående konstrukt har medelvärdet sjunkit och ett konstrukt 
ligger på samma nivå som tidigare. Vi kan ur denna tabell utläsa att Evas relatio
ner vid andra intervjun är sämre, och präglas mer av kyla och avståndstagande 
jämfört med första mättillfället. Ärligheten i relationerna befinner sig på samma 
nivå.

Av redovisningen framgår att behandlingsinsatserna relaterat till de inled
ningsvis formulerade målen, till stor del misslyckats. Dock uppnåddes vissa vins
ter i själva omhändertagandeprocessen, som närhet och dagligt utbyte med de 
personer som aktualiserade omhändertagandet. Istället för att ställa nätverksut- 
vecklingen i relation till behandlingsresultaten, finns det snarare anledning att 
betrakta denna utveckling i perspektivet av den process som omhändertagandet 
inneburit. Här avtäcks då en bild som visar att Evas personliga nätverk inte bara 
minskat avsevärt, utan också till stora delar bytts ut och kvalitetsmässigt försäm
rats. Trots att Eva är i en period i livet då hon behöver mycket stöd med tanke 
på den livsuppgift hon har framför sig, att återfå vårdnaden om sin dotter, har 
hon inga professionella och få informella kontakter som hon litar till och som 
kan hjälpa henne i denna process. Egentligen är det bara Göran som hon känner 
närhet och trygghet till, men eftersom även han blivit ifrågasatt i sitt föräldra- 
skap, är det inte sannolikt att han på egen hand skall kunna erbjuda Eva det 
stöd hon behöver.

Lena

Bakgrund

Lena är gift med Bosse och tillsammans har de tre barn, Per femton år, Petter fem 
år och Paulina alldeles nyfödd. Bosse arbetar heltid som försäljare och Lena har 
en tjänst inom äldreomsorgen, ett arbete som hon inte vill återvända till. Familjen 
började på Tora strax innan Paulina föddes och med uppehåll för några veckor i 
samband med förlossningen, återvänder de sedan till Tora. Initiativet till behand- 
lingsvistelsen togs från två håll, från en barnmorska på mödravårdscentralen och
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av de anställda på det daghem där mellanbarnet Petter vistades. Lena instämmer 
till stora delar i den bedömning som dessa kontakter presenterat, som innebär att 
Lena behöver stöd i föräldraskapet och att Petter behöver stimulans och hjälp 
att frigöra sig från henne. Detta är en problemformulering, som delvis förstärker 
den bild som Lena har av sig själv, som den otillräckliga modem. Ytterst är det 
hennes känslighet för stress, isoleringstendenser och hennes oförmåga att sätta 
gränser, som tillsammans skapar ett hjälpbehov. Hennes uppdrag till Tora kom 
inledningvis att handla om relationen till barnen och det stöd hon upplevde sig 
behöva för att kunna sätta gränser för framförallt Petter. Senare kommer upp
draget mer att handla om Lenas personliga problem och hjälp med att praktiskt 
planera framtiden.

Behandlingsinsatsen

Både Lena och hennes make Bosse var i början skeptiska till Tora, men deltog 
trots detta flitigt i programmet. Det blir efterhand också mer uppenbart för Lena 
att hon behöver det stöd som Tora erbjuder. Även makens inställning blir med 
tiden mer positiv, men trots detta kommer han inte att delta i verksamhetens fa- 
miljesamtal. Lena framhåller de individuella samtalen och videoinspelningarna 
(Marte Meo-metoden), som metoder som hjälpt henne att växa och få bekräftel
se på sig själv som mamma.

Lena beskriver relationerna på Tora som ett socialt nät, i vilket de anställda 
har olika roller. Med förskolläraren har Lena en relation som bärs upp av tankar 
kring barnen och med socionomerna ett utbyte som mer handlar om hennes 
egen person.

Utfallet

Lena lyckas med Toras hjälp i sina föresatser till gränssättning i relationen till 
Petter. I utvärderingen visar det sig att han frigjort sig från Lena och deltar på ett 
positivt sätt i barngruppen. Vidare ger Lena uttryck för en ökad självkänsla och 
en större styrka i föräldraskapet. Hon har också delvis omtolkat det som hon 
inledningsvis såg som individuella tillkortakommanden till att mer handla om 
familjerelationer, något som hon tillsammans med maken beslutat sig för att arbe
ta vidare med i familjeterapeutiska former. Det som kanske mest är påtagligt i 
Lenas berättelse, är den förändring som skett i hennes kontakter med omvärlden. 
Hon har inte bara upprättat nya kontakter utan också på ett aktivt sätt engage
rat sig i bl.a. granngemenskapen.

Första nätverksintervjun

Vid den första nätverksintervjun berättar Lena att hennes allra närmaste relatio
ner utgörs av hennes make, syskon, mamma samt en personal anställd vid Tora.
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Matris 7. Lenas matris vid intervjutillfälle tl.

1 2 3 4 5 6
sällan 1

ÄT
5.-V.4 3 2 1 F V 1 ofta

avstånd 2 ' v
5 « .4-’ 3 2 1 3 2 nära

betydelselös 3 r t f  a 3 1 1 A 3 betydelsefull
ytlig 4 •It? 2 2 1 1 . 5 4 djup

tillitslös 5 » 1 * 3 2 2 5 tillitsfull
opersonlig 6

3
3 1 2 ; 4 6 personlig

dålig 7 3 1 1 i 5 7 bra
ej praktiskt stöd 8 3 2 2 4 8 praktiskt stöd

ej psykologiskt stöd 9
Ü  2

3
t i ^ i

3 1 1 i" 5 9 psykologiskt stöd
kyla 10 2 1 1 : 4 10 värme

otålig 1 1 3 1 2 - 8 1 1 tålig
1 2 3 4 5 6
: ; ; ; ; '" 6 Eva (pers Tora)
; ; ; ; -.........  5 Torsten (bror)
; ; ; ...................  4 Magnus (bror)
i ;   3 Margareta (syster)
:  -....................  2 Stina (mamma)
.......................................  1 Bosse (make)

Två relationer framstår vid en hastig överblick som särskilt goda, det gäller rela
tionen till maken Bosse och till Eva, anställd på Tora. Förhållandet till dessa ges 
höga värden på samtliga skattningar, utom på en punkt, i relationen till Eva 
upplevs inte konstruktet nära-avstånd tillämpbart för en beskrivning. Relatio
nerna till bröderna är dåliga och skattas nästan uteslutande kring den negativa 
polen. Till system framträder en relation av ”varken eller”- karaktär. Den är var
ken bra eller dålig, varken tålig eller otålig, dvs. konstruktet är inte särskilt an
vändbart för att beskriva denna relation.

Av matrisen framgår vidare att Lena har en nära kontakt med modem och 
träffar henne relativt ofta. Förhållandet är tillitsfullt, tåligt och ger Lena praktiskt 
stöd, däremot saknas djup och psykologiskt stöd.

Andra nätverksintervjun

Vid det andra undersökningstillfället har båda bröderna, till vilka Lena hade då
liga relationer till vid förra undersökningstillfället, exkluderats från de som av 
Lena betraktas som hennes viktigaste relationer. Tillkommit har en vän, en gran
ne och en anställd vid arbetsförmedlingen.

* 43



Matris 8. Lenas matris vid intervjutillfälle t2.

1 2 3 4 5 6 7
ytlig 1 3 3 i 1 1 djup

sällan 2 v£! 3 4̂1 3 3 2 2 2 ofta
icke praktiskt stöd 3 5j  2 3_ 1 1+:.1 1 3 3 praktiskt stöd

otrygg 4 : 2 3 2 2 4 trygg
dålig 5 3 3 2 2 5 bra

oärlig 6 ' ■ s f s  ' $1 3 3 2 2 6 ärlig
ej psyk.stöd 7 2 3 2 2 7 psyk.stöd

tillitslös 8 * 5 > 4 : 4 i 3 3 3 3 8 tillitsfull
1 2 3 4 5 6 7
j î * j ; ; L 7 Margareta (syster)
i ; j \ Î L , — * 6 Stina (mamma)
' ' * ; L Sofi (granne)
; j \ ' 4 Lena (vän)

\ \ ■ 3 Eva (pers Tora)
; ........ 2 Agneta (prof Af)
j 1 Bosse (make)

Relationen till maken är fortfarande mycket positiv, medan kontakterna med 
systern och modem har försämrats. Lena träffar system mer sällan och deras 
relation upplevs nu som ytlig och saknar inslag av praktiskt och psykologiskt 
stöd. Lenas mamma erbjuder fortfarande mycket praktiskt stöd, men de träffas 
mindre ofta och relationen ses bland annat som ytlig och otrygg.

Tillkommit i nätverket har en granne och vän, men de angivna konstrukten 
passar inte särskilt bra för att beskriva deras relationer. Dock framgår att grannen 
erbjuder Lena praktiskt stöd, vilket inte alls förekommer i relationen till vännen. 
Ny i nätverket är också Agneta som arbetar på arbetsförmedlingen. Lena presen
terar deras utbyte som ärligt, tryggt, tillitsfullt och att kontakten ger psykolo
giskt, men inte praktiskt stöd.

Fortfarande är Lenas relation till Eva på Tora, till övervägande del en trygg 
och djup relation. I vissa avseenden skattas dock relationen nu med lägre siffror 
jämfört med förra undersökningstillfället och det gäller framförallt intensiteten 
(ofta-sällan) samt att det praktiska och psykologiska stödet nu upplevs som 
mindre.

Nätverksutveckling

Innehållsmässigt har Lenas relationer till sitt närmaste nätverk förbättrats. Hon 
har nu fler personer i sitt nära nätverk och gemenskapen med dessa är genomgå
ende något mer positiv (42 procent av skattningarna ligger på högsta eller näst 
högsta skalnivån, jämfört med 39 procent vid första undersökningstillfället). I 
likhet med första mätningen finns några mycket positiva relationer, ett par direkt 
dåliga och några till vilka det är svårt att hitta användbara konstrukt.
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Tabell 10. Val av nätverkspersoner

Make/Sambo Föräldrar Syskon Vänner Övrig släkt Experter

i, Ì 1 3 0 0 1

t2 1 1 1 2  0 2

Förändr 0 0 -2 +2 0 +1

Vid en jämförelse mellan matriserna framgår att Lena ersatt dåliga syskonrelatio
ner med nya vänner. Detta måste betraktas som en positiv utveckling för Lena, 
mot bakgrund av hennes tidigare tendenser till att vilja isolera sig och med tanke 
på att släktrelationer har en tendens att vara mer obligatoriska än frivilliga.

Ganska snabbt inkluderar Lena en av personalen på Tora i sitt personliga nät
verk, uttryckt i den första nätverksmatrisen. Vid andra intervjutillfället har Lena 
på motsvarande sätt räknat in en tjänsteman vid arbetsförmedlingen. Detta kan 
vara ett uttryck för att Lena kan ha en tendens att vilja föredra (eller har lättare 
att upprätta) formella relationer framför mer ömsesidiga vänskapskontakter.

Konstruktens effektivitet har sjunkit från första till andra intervjun, dvs. 
skattningar som inte riktigt passar, har ökat från 21 procent till procent. En an
ledning till detta tycks vara att Lenas relationer till den nya vännen och gran
nen, sannolikt inte är tillräckligt etablerade för att kunna definieras utifrån de 
begrepp som Lena valt att använda. Med detta i beaktande och med hänsyn 
taget till Lenas svårigheter att upprätta nya relationer, kan man ändå skymta en 
positiv nätverksutveckling.

Tabell 11. Val av konstrukt 

Bortvalda Nytillkomna Bestående

Nära-Avstånd 
Betydelsefull-Bet lös 
Personlig-Opersonlig 
Värme-Kyla 
Tålig-Otålig

Trygg-Otrygg
Ärlig-Oärlig

Ofta-Sällan
Djup-Ytlig
Tillitsfull-Tillitslös
Bra-Dålig
Prak stöd-ej Prakt stöd 
Psyk stöd-ej Psyk stöd

Från första intervjun har flera konstrukt valts bort, konstrukt som i flera fall har 
med närhet och tillit i relationerna att göra t.ex. nära-avstånd, pers-opers, värme
kyla och tålig-otålig. De bortvalda konstrukten har sedan ersatts av två nya: 
trygg-otrygg och ärlig-oärlig, som i viss mån även dessa, speglar närhet och tillit, 
men kanske mer utifrån ett mera öppet och förutsättningslöst perspektiv. Till de 
bestående begreppsparen hör också konstruktet tillit-tillitslös. Det är intressant 
att konstatera att tilliten ökat mellan undersökningstillfällena och det finns skäl 
att anta, med hänvisning till ovanstående resonemang, att innebörden i begrep
pet tillit delvis förändrats i riktning mot större respekt och öppenhet.
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Tabell 12. Medelvärden fòr de bestående konstrukten.

Ofta-Sällan Djup-Ytlig Tfull-Tlös Bra-Dålig Pr stöd-ej Pr stöd Ps stöd-ej Ps stöd

t{ 3.3 Z6 ~33 33 33 23

t 2 3.1 3.1 3.5 3.2 3.2 3.1

Vid en sammanställning av de bestående konstruktens medelvärden framgår att 
Lena nu träffar sina närmaste mindre ofta och har ett minskat utbyte av praktiskt 
stöd. Det sistnämnda ligger väl i linje med utvärderingens resultat; Lena har bli
vit starkare och klarar i jämfört med tidigare, i högre grad av sitt föräldrarskap.

Vidare har relationerna till det personliga nätverket fördjupats betydligt; tilli
ten är högre och förekomsten av psykologiskt stöd har ökat. Den utveckling 
som utvärderingen visade (Espwall 1995: 49-59), från ett stort behov av prak
tisk hjälp till ett behov av att bearbeta individuella och familjerelaterade problem, 
avspeglas här inte bara i relationen till de professionella nätverkskontaktema (se 
t.ex. relationen till Agneta) utan också genom att Lena har andra krav även på 
sina övriga relationer. Lena har efter vistelsen på Tora ett utbyte med sitt per
sonliga nätverk som i högre grad än tidigare erbjuder djup, tLUit, och psykolo
giskt stöd. Sammanfattningsvis kan sägas att förändringarna i de dagliga lev
nadsvillkoren också inneburit, vad man kan kalla, en omgestaltning av relatio
nerna i det nära sociala nätverket.

46



5 Sammanfattande analys
Inför den avslutande uppgiften, att försöka knyta samman och diskutera de re
sultat som studien givit, finns det skäl att påminna läsaren om studiens över
gripande frågeställningar. Studiens syfte var att studera hur biståndsmottagare 
under loppet av en viss intervention, förändrar sin uppfattning om sina sociala 
nätverksrelationer, samt att rekognisera hur väl den kognitiva matristekniken 
förmår spegla meningskonstruktioner och successiva förändringar av nätverks
relationer. I detta avslutande kapitel har jag valt att disponera analysen under 
följande rubriker; Nätverk iförändring , M am m ornas be greppsanvändning , och 
Fam iljebehandling  - ett nätverksarbete . Avslutningvis reflekteras studiens me
todval och den kognitiva matristeknikens relevans för såväl forskning som prak
tiskt socialt arbete under rubriken M etodreflektioner .

Nätverk i förändring

Som fallstudierna visar har det skett stora förändringar i familjernas nätverksrela
tioner under den tid de deltagit i behandlingsprogrammet, förändringar som av
ser både val av nära nätverksrelationer och aspekter i relationernas kvalitet. För 
gruppen som helhet har mer än hälften av de viktigaste nätverksmedlemmama, 
15 av 27, exkluderats mellan första och andra undersökningstillfället. Endast i 
åtta fall har nya nätverksmedlemmar valts in. Detta innebär att för hela under
sökningsgruppen har antalet betydelsefulla nätverksmedlemmar minskat med 
drygt en fjärdedel, eller omräknat per individ, att samtliga mammor ersatt eller 
uteslutit två till fem personer. Dessa förändringar i nätverkens struktur måste 
betraktas som anmärkningsvärt stora, med tanke på att det endast är de allra 
närmaste och mest betydelsefulla relationerna som omfattas. Det nära nätverket 
för denna grupp utsatta mammor har med andra ord en hög instabilitet. Dock 
förtjänar det att understrykas att en exkludering av personer ur det nära nätver
ket (psykologiska- och supportnätverken) i detta sammanhang inte innebär att 
dessa personer försvinner ut ur nätverket, men väl att dessa relationer omvärde
rats väsentligt.

Vid en närmare analys av vilka relationer som valts bort framkommer att det i 
de flesta fall är konfliktfyllda och i andra avseenden negativt präglade relationer 
som uteslutits. Att dessa negativa relationer valts bort ger också genomslag i den 
innehållsmässiga kvalitetsökningen, som skett i tre fall av fyra. Nätverken upp
ges bland annat ha blivit ärligare, mer tillitsfulla och mer stödjande. Det är dock 
viktigt att framhålla att kvalitetshöjning i nätverksrelationema för majoriteten av 
mammorna, inte bara beror på att vissa personer exkluderats utan också på att 
nya tillkommit. Ett gemensamt drag är att de nytillkomna relationerna generellt 
ges höga värden och i stor utsträckning utgörs av s.k. experter eller behand
lingspersonal. Sammantaget vid båda intervjutillfällena uppger mammorna att 27 
procent (13 av 48) av deras mest betydelsefulla personer utgörs av formella 
kontakter.

Föreligger då en risk för att denna typ av behandlingsprogram hotar att kon
kurrera ut normala och ömsesidiga relationer och på sikt göra behandlingsmot- 
tagama mer ensamma och utelämnade till formella relationer? Frågan är väsentlig 
men låter sig inte besvaras med resultaten i denna studie. Däremot kan paralleller 
göras till Hessles (1995) studie av nätverksutveckling hos familjerna på Barnbyn
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Skå, där de anställdas professionella hållning påminner om den som utvecklats 
på Tora. Hessle har i sin studie följt upp familjernas nätverksrelationer två år efter 
avslutad behandling och då visar det sig att familjerna i hög utsträckning ersatt 
de professionella kontakterna med andra relationer. Av detta drar Hessle slutsat
sen att experternas plats i nätverken har funktionen av psykologiska över
gångsobjekt, som på detta sätt utgör en övergång till eller en idealtyp för framti
da mer funktionella relationer. Winnicott (1981), som ursprungligen presenterade 
teorin om psykologiska övergångsobjekt, menade att när objektet inte längre 
har någon betydelse kommer det att förkastas och förstöras. Ser vi de professio
nella som psykologiska övergångsobjekt, innebär detta således att dessa relatio
ner på sikt kommer att sakna betydelse och ersättas med nya relationer, förutsatt 
att sådana finns att tillgå.

Om man ser till könsfördelning i nätverken framgår att mammornas nätverk 
domineras av kvinnor och att det sker en ökning av den kvinnliga representa
tionen från 71 till 78 procent under behandlingstiden. Men även om nätverken 
har en kvinnlig överrepresentation och det ofta är män som har uteslutits som 
negativa relationer ur den närmaste kretsen, finns det inget som säger att relatio
nerna till kvinnor generellt sett är bättre än till männen, men väl att goda relatio
ner till män är mer sällsynta.

Ett fall skiljer sig från de övriga. Det gäller Eva vars barn blev omhändertaget 
av socialtjänsten. För Eva har inte bara nätverket minskat och blivit utbytt; rela
tionernas kvalitet har också kraftigt försämrats under behandlingstiden på Tora. 
Till skillnad från de övriga har också den manliga representationen i Evas nät
verk ökat med närmare 22,5 procentenheter. Evas situation utmärker sig från de 
övrigas på ytterligare en väsentlig punkt. Det gäller det kraftiga ifrågasättande 
som fanns kring föräldrarnas lämplighet som föräldrar och därmed huruvida Tora 
skulle utgöra ett tillräckligt behandlingsalternativ för familjen. Att ett utred- 
ningsförfarande pågick parallellt med behandlingsarbetet, innebar vidare att de 
anställda på Tora inte hade fullt mandat att arbeta med familjen utifrån egna be- 
handlingsteoretiska grunder.

De nätverksrelationer som Eva presenterade vid första tillfället -  här fanns 
bland andra anställda på Tora, kontaktfamiljen och hennes ursprungsfamilj -  var 
relationer som i flera fall var uppbyggda kring hennes föräldraskap. När barnet 
omhändertas, försvinner grunden för dessa relationer och Eva står plötsligt väl
digt ensam. På detta sätt visar sig Evas skilda förutsättningar i behandlingspro- 
grammet också ge andra konsekvenser för hennes sociala nätverksrelationer. 
Behandlingsinsatserna misslyckas och relationerna till medlemmarna i det sociala 
nätverket försämras. Detta sätter fokus på betydelsen av att insatser relateras till 
den enskildes behov och förutsättningar, men också att forskning kring sociala 
nätverk ser till både design, organisatorisk ram och kompetens när det handlar 
om att studera resultaten och effekterna av olika typer av nätverksinriktat arbe
te.

I samtliga fall hade mammorna svårigheter att, utöver de egna barnen, hitta 
fyra till sex betydelsefulla personer i sin närmaste omgivning. Detta gällde fram
förallt i den första nätverksintervjun, men också i någon mån vid det andra un
dersökningstillfället. Detta kan tolkas som att intervjupersonerna inte bara sak
nar nära och viktiga relationer, utan också att den nätverkspopulation, ur vilka 
de mest betydelsefulla rekryteras, är liten. Tre av fyra mammor är infödda Öster- 
sundsbor och har bott större delen av sina liv på samma ort och borde därför ha 
en större del av nätverkspopulationen samlad på nära håll. Om man trots detta, 
som flera fall uppvisar, har ett litet instabilt nätverk, finns det skäl att anta att det
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inte bara är tillgång till en någorlunda stor nätverkspopulation som är avgörande 
utan också den sociala kompetens som är förutsättningen för att upprätta och 
vidmakthålla sociala relationer.

En liten nätverkspopulation kan vidare vara en förklaring till det höga antalet 
inval av professionella, men dessa inval kan också vara ett uttryck för att rela
tionerna på Tora erbjudit nya erfarenheter av möten med andra människor. Mö
ten som i sin tur påverkat synen på de egna personliga relationerna och som 
kanske medverkat till att man vågar ifrågasätta mer eller mindre obligatoriska 
relationer.

Flertalet mammor har under tiden på Tora valt in anställda på Tora i sina nät
verk, men ingen har valt in någon av de övriga mammorna, trots att man under 
en längre period (mellan 6 - 1 2  månader) träffats dagligen både på och utanför 
Tora. Mammorna befinner sig i liknande situationer och man skulle tycka att det 
här borde finnas förutsättningar för nya vänskapskontakter och ömsesidiga rela
tioner. Den begränsade nätverks-populationen skulle vara ytterligare en anled
ning till att man väljer in andra mammor. Men man gör inte dessa val, vilket med 
tydlighet visar att det dagliga kontaktnätverket inte behöver vara detsamma 
som betydelsefulla relationer, som ibland antas inom nätverksforskningen.

Att man inte gör dessa val överensstämmer med de resultat Hessle (1995) vi
sar i nätverksstudien från Barnbyn Skå. Även i denna undersökning är det 
ovanligt att Skåfamiljema väljer in andra familjer på Barnbyn Skå i sina personli
ga nätverk. Detta tolkas inte som att familjerna ogillar varandras sällskap, utan 
snarare att familjerna som är tyngda av sin egen psykosociala problematik inte 
kan erbjuda varandra ett ömsesidigt utbyte.

Frånvaron av andra mammor, och förekomsten av professionella relationer i 
nätverken, stödjer vidare Hessles tes om att utsatta familjer söker flerdimensio- 
nella, mångfunktionella och ömsesidiga relationer. Genom expertrelationerna 
erbjuds mammorna i detta sammanhang professionell hjälp, en vänskapsrelation, 
ibland en mamma eller en förebild, dvs. relationer som har olika funktioner och 
verkar på olika nivåer. Däremot är det tveksamt om relationerna kan betraktas 
som ömsesidiga i egentlig mening. Snarare handlar det om att de professionella 
kontakterna erbjuder ett ömsesidigt förhållningssätt som attraherar och blir stil
bildande för mammorna, inte bara i relationen till de egna barnen, utan också i 
relationen till varandra och till nätverket i övrigt. Valet av professionella i nät
verket kan därmed tolkas som sökandet efter relationer som fungerar som mo
deller för att öka den egna sociala kompetensen eller som tidigare nämnts, som 
övergångsobjekt för framtida relationer (ibid).

Mammornas begreppsanvändning.
Om val av nätverkspersoner avspeglar viktiga delar i nätverkens strukturella 
aspekter, tydliggör mammornas begreppsanvändning nätverkens interaktionella 
karaktäristiska, dvs. innehåll och kvalitet i relationerna. Vid en sammanställning 
av samtliga intervjupersoners konstrukt framkommer att mammorna tillsammans 
använder 29 olika konstrukt för att beskriva sina personliga relationer. Många 
av dessa är återkommande för flera intervjupersoner, medan andra bara före
kommer individuellt och vid enstaka tillfällen.

Ett antagande var inledningsvis att det relationsinriktade behandlingspro- 
grammet i olika avseenden skulle medföra en ökad känslighet hos intervjuper
sonerna för de sociala nätverksrelationer. En känslighet som förväntades kunna
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komma till uttryck i förändrade förhållningssätt, såväl som ett nytt synsätt på 
sociala relationer. Det faktum att samtliga intervjupersoner vid andra intervjutill
fället använder sig av färre konstrukt jämfört med det första intervjutillfället, dvs. 
det spektrum inom vilket relationerna karaktäriseras har minskat, skulle då kun
na motsäga detta antaganden. Eller finns det kanske andra, såväl metodiska som 
innehållsmässiga aspekter, som här kommer till uttryck?

Självklart finns det en risk att intervjupersonerna vid andra intervjutillfället 
upplever någon slags leda eller utmattning ifråga om intervjuer generellt men 
också specifikt vad gäller denna metod. Detta är dock ett metodproblem som 
inte uppmärksammats i tidigare användning av metoden och inte heller fick jag 
som intervjuare en känsla av att det skulle förhålla sig på detta sätt. Däremot 
finns det anledning att ställa de färre konstruktvalen i relation till de valda ele
menten, dvs. till de i nätverket ingående medlemmar. Från första till andra inter
vjutillfället har samtliga intervjupersoner utom Eva valt bort flera negativa rela
tioner och de bestående relationerna är i flera avseenden är av sk. mångfunktio- 
nell karaktär. Detta innebär givetvis att det omstrukturerade nätverket blivit mer 
homogent och när metoden kräver att intervjupersonen skall särskilja en person 
från de övriga två blir detta svårare; antingen genom att intervjupersonen inte 
upplever någon skillnad eller genom att vederbörande helt enkelt saknar be
grepp för att åskådliggöra en åtskillnad.

För att analysera förändringarna i konstruktvalen är det angeläget att titta 
närmare på vad de olika konstrukten omfattar innehållsmässigt. Vid studier av 
innehållsliga aspekter, och då framförallt inom supportforskningen skiljer fors
karna mellan olika former av support, exempelvis kognitiv, emotionell, instru- 
mentell och praktisk support. Men i denna undersökning där intervjupersonerna 
själva fått formulera beskrivande begrepp passar helt enkelt inte denna kategori- 
sering. Efter att jag försökt analysera begreppsparen med utgångspunkt från 
olika startpunkter, framstår slutligen några kategoriseringar som, inte till fullo, 
men i acceptabel omfattning kan sägas rubricera konstruktens innebörder. Dessa 
kan uttryckas som relationernas: form , innehåll och kvalitet (där form går att 
hänföra till det som tidigare nämnts som en objektiv aspekt och innehåll och 
kvalitet som mer subjektiva aspekter).

Relationens form talar om premisser och regler, ofta underliggande, som blir 
avgörande för vilket utbyte man kan förvänta sig och själv är beredd att ge i 
relationen till den andre. Det kan handla om var och när relationen upprätthålls 
och svarar på frågan hur relationen utövas. Ofta-sällan, ömsesidighet-ensidighet 
är exempel på ett konstrukt som tillhör kategorin former.

Innehåll avgränsas till den aktivitet som utgör utbytet i relationen, och då 
utan några kvalitativa hänsyn. Exempelvis kan det här handla om att man ut
övar någon fritidsaktivitet tillsammans eller att man erbjuder varandra praktiskt 
eller psykologiskt stöd. Praktiskt stöd kan innebära ett utbyte av såväl arbets
uppgifter som materiella ting, t.ex. hjälp med barntillsyn eller lån av pengar. Psy
kologiskt stöd kan inkludera ett erbjudande om tröst, sympati, uppmuntran och 
råd till nya handlingsmöjligheter. Innehållskategorin är framförallt relaterad till 
frågeställningarna; vad ger ni varandra eller vad gör ni tillsammans?

Om formerna och innehållet anger när, hur och vad som sker, är kvaliteten ett 
uttryck för den subjektiva upplevelsen av relationsutbytet och svarar mot frå
gan; Hur upplever du relationens kvalitet? Exempelvis kan en mamma ha ett 
kontinuerligt (form) utbyte med grannen när det gäller exempelvis barntillsyn 
(innehåll), men trots detta kan relationen uppfattas som instabil, oärlig och oper
sonlig.
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Vid en sammanställning av samtliga intervjupersoners konstrukt i de katego
rier som ovan redovisats, framträder följande bild. Siffrorna inom parentes anger 
det antal gånger som konstrukten totalt förekommer i undersökningen. Det 
maximala antalet tillfällen är således åtta, vilket innebära att alla mammor vid 
båda intervjutillfällena utgår från nämnda konstrukt.

Tabell 13. Kategorise ring av konstrukt. 

Innehåll Kvalitet

Stöd-Icke stöd (2)
Prakt stöd - Ej pr stöd (2) 
Psyk stöd- Ej psyk stöd (3) 
Konfl fri - Konfl full (2) 
Ömhet-Hat (1) 
Förtroendefull- Lös (1) 
Kärleksfull - Lös (1) 
Omtanke-Grymhet (1)

Lugn-Oro (1)
Betyd full -Lös (3) 
Trygg-Otrygg (5) 
Värme-Kyla (4) 
Ärlig-Oärlig (6) 
Tillitsfull-Tillitslös (2) 
Tålig-Otålig (2) 
God-Ond (1) 
Bra-Dålig (7) 
Rolig-Tråkig (1) 
Intresse-Ointresse (1 
Förstående-Oförst (1)

Former

Ofta-Sällan (5) 
Ömsesidig-Ensidig (1) 
Öppen-Sluten (1) 
Djup-Ytlig (3) 
Styrande-Icke styr (1) 
Personlig-Opersonlig (1) 
Närhet-Avstånd (4) 
Lättåtkomlig-Svåråtkoml (1) 
Stabil-Instabil (1)

Tot 13 Tot 34 Tot 18

Som framgår överlappar kategorierna bitvis varandra och saknar den stringens 
man kan önska sig. Detta får dock betraktas som det pris som får betalas, när 
man på detta sätt försöker generalisera och begreppsliggöra högst subjektiva 
beskrivningar och upplevelser. Förhållningssättet ligger för övrigt väl i linje med 
Kellys ursprungliga ambitionen med metoden -  att söka mönster och helheter -  
snarare än språkliga uttrycksformer (Shaw 1994, Borell 1994). En icke oväsent
lig bakgrund till Kellys synsätt var de svårigheter som är förknippade med att 
försöka förstå andras känslor och upplevelser med hjälp av språket. För att vi 
människor använder olika terminologi behöver inte detta innebära att vi upple
ver olika saker, eller, för att vi använder samma uttryckssätt innebär inte detta att 
vi har identiska upplevelser (Shaw 1994).

Frånsett dessa svårigheter är det givande med en kategorisering ändå att den 
möjliggör ett urskiljande av mönster som kan fördjupa förståelsen av de enskilda 
begreppsvalen och skattningarna. Av sammanställningen framgår att mammorna 
till övervägande del valt att reflektera över sina relationers kvalitativa aspekter. 
Att värdera relationen utifrån en skala bra-dålig, att mäta relationens trygghet, 
ärlighet och väime, framhålls som de mest betydelsefulla aspekterna av en rela
tion. Detta är intressant eftersom flera av dessa aspekter ofta förblir oartikulerade 
i nätverkssammanhang, där kontinuiteten i relationerna och förekomsten av so
cialt stöd, är aspekter som ensidigt framhålls som betydelsefulla i relationerna.
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Att döma av mammornas begreppsanvändning är således relationernas kvali
tativa aspekter de mest intressanta att reflektera kring. Detta kan tolkas på två 
sätt; antingen att denna grupp ofta söker, som Hessle (1995) anger, mångfunk- 
tionella relationer. Om det är så att de nära relationerna har olika uppgifter att 
fylla och utövas i olika sammanhang, blir det naturligtvis de kvalitativa aspek
terna som i någon mån skiljer ut de olika relationerna från varandra. Den andra 
möjliga tolkningen är att det relationsinriktade arbetet på Tora, som i väldigt hög 
grad växlar med avseende på innehåll och former, i högre grad än i andra sam
manhang, fäster mammornas uppmärksamhet på relationernas egenskaper och 
kvaliteter. I ett mer till formen strukturerat behandlingsprogram kanske det är 
regler och mönster som kommer att framstå som väsentliga. För att undersöka 
dylika samband vore det naturligtvis intressant att jämföra med vilka konstrukt, 
liknande grupper av biståndsmottagare i olika former av behandlingsprogram, 
beskriver sina erfarenheter. Det finns anledning att anta behandlingsideologiska 
grunder och förhållningssätt, på detta sätt överförs och blir avgörande för vilket 
perspektiv biståndsmottagren väljer för att förstå sin verklighet.

För flera mammor kan vi för övrigt se att förekomsten av stöd inte utgör nå
gon garanti för att relationen upplevs som positiv i andra bemärkelser. Det kan
ske till och med kan vara så att ett alltför flitigt förekommande praktiskt utbyte 
kan riskera att få negativ inverkan på relationen som helhet. Ett exempel är 
Lena, som vid andra intervjutillfället uppger att hon erhåller mycket praktiskt 
stöd från sin mamma, men i övrigt skattas relationen till modem med mycket låga 
värden.

Val av konstrukt innefattar på detta sätt också en självreflektion kring den 
egna personens betydelse i relationen. Med utgångspunkt från detta skulle så
ledes mammornas skilda begreppsanvändning, från första till andra intervjutill
fället, inte bara vara ett uttryck för förändringar i relationerna utan också för den 
egna personlighetsutvecklingen. Hur man uppfattar och speglar sig i sina rela
tioner, säger lika mycket om den egna personens uppfattning om sig själv, som 
om den som det relateras till. På detta sätt kan vi se framför oss en trappstegsmo- 
dell som innebär att förändringar i självuppfattning förändrar förhållningssätt i 
de personliga relationerna som, enligt Starkers m. fl. (1993) modell, i sin tur om
gestaltar hela det sociala nätverket. Om vi dessutom tar i beaktande att de aktu
ella interventionerna blir avgörande för den enskildes personlighetsutveckling 
kan vi skönja ett samband mellan behandlingsinsatser, resultat och en förändring 
i nätverkets relationer. Och detta oavsett om behandlingsinsatsen inkluderar det 
sociala nätverket eller ej.

Familjebehandling - ett nätverksarbete

De stora förändringar som skett i de personliga nätverken kan tyda på två saker, 
antingen att utsatta mammors personliga nätverk har en tendens att vara insta- 
bila och utbytbara, eller att behandlingen initierat en förändring av mammornas 
livssituationer, som i sin tur medverkat till en omgestaltning av nätverket. Det 
mest sannolika är dock att dessa båda faktorer samvarierar, dvs. att en föränd
ring av livssituationen och nätverksrelationema, har varit möjlig tack vare att 
relationerna inte varit låsta i fråga om form och innehåll. Detta innebär då att den 
relationsbaserade behandlingsmodellen, trots att den inte alls omsluter ett nät- 
verksrelaterat arbete, stimulerar och bidrar till att relationerna i de personliga 
nätverken förändras.
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Dessa slutsatser ifrågasätter därmed de teorier kring socialt stöd som hävdar 
att täta, stabila nätverk är att föredra framför mer osammanhängande och insta- 
bila. Snarare är det avgörande nätverkens kvalitetsmässiga dimensioner15. Äger 
nätverksrelationerna en hög kvalitet är det bra att relationerna har en viss täthet 
och stabilitet, saknas däremot denna kvalitet, finns det skäl att anta att interven
tioner som syftar till att förändra eller utveckla nätverksrelationer har större för
utsättningar att lyckas om stabiliteten och tätheten i nätverken inte är så stark.

Betydelsen av väl fungerande nätverksrelationer ses i detta arbete företrä
desvis i relation till ett fungerande föräldraskap. Tidigare har framhållits att de 
sociala nätverksrelationerna fungerar som rollmodeller i föräldraskapet och hjäl
per föräldrar att klara föräldraskapets krav. Men föräldraskapet förändrar också 
nätverksrelationerna. Den nya livsuppgiften, som föräldraskapet innebär, gör att 
många föräldrar söker och upprättar nya relationer och omvärderar och ställer 
andra krav på de befintliga relationerna. I vilken mån man lyckas hör inte bara 
samman med nätverkets struktur utan också med den sociala kompetens som 
föräldrarna har. Sambandet mellan föräldraskap och det sociala nätverket kan 
därmed ses som en dubbelriktad process:

Sociala nätverk <=> Föräldraskap

Idén med att sociala nätverksresurser är föränderliga och påverkbara är attraktiv 
av flera skäl. Det innebär att goda sociala nätverksrelationer inte är något som 
man har eller inte har, utan något man kan förvärva och att nätverksrelationerna 
innehållsmässigt är töjbara för olika uppgifter och syften. Därmed skulle inte 
själva tillgången till socialt stöd vara avgörande för det goda föräldraskapet, 
utan snarare den sociala skicklighet som krävs för att utveckla och upprätthålla 
välfungerande och ömsesidiga relationer. Mot bakgrund av de samband som 
kunnat konstateras mellan social support och ett gott föräldraskap, talar mycket 
för betydelsen av att i det förebyggande och behandlande sociala arbetet hitta 
metoder för att hjälpa föräldrar utveckla och upprätthålla nya relationer och att 
tillvarata redan tillgängligt stöd. Men också att hantera negativa relationer, så att 
dessa inte får så stor inverkan i det dagliga livet. Forskningen kring social sup
port och föräldraskap (se t.ex. Tracy 1987) visar att interventioner med familjers 
informella sociala resurser är en viktig komponent i olika former av familjeinriktat 
arbete. Det får dock inte leda till att man okritiskt betraktar alla nätverksrelatio
ner som supportiva eller presumtiva stödgivare. Som vi har sett i fallet Lena 
räcker det inte med att konstatera att nätverket har en viss storlek, struktur och 
erbjuder social support, trots detta kan relationerna ha en negativ inverkan på 
den enskildes liv och möjligheter till utveckling.

Huruvida behandlingsprogrammet i detta fall lyckats med att lära mammorna 
den sociala skicklighet som krävs för att utveckla, behålla och tillgodogöra sig 
socialt stöd går inte att utläsa av materialet. Men vi vet att flera familjers livsom
ständigheter förändrats genom Toraprojektets interventionsarbete och vi vet att 
nätverksrelationerna i flera fall avsevärt omgestaltats. Men för att dra några slut
satser om den bestående utvecklingen är tidsramen för studien för kort, dessut
om företas den andra mätningen mitt i en viktig process, när det är dags att bryta 
den trygga behandlingskontakten.

15 Jmf här Granowetters (1973) och B0s (1993), resonemang kring betydelsen av starka såväl som svaga 
band i nätverksrelationerna.
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Metodreflektioner

Ett underordnat syfte i detta arbete har varit att pröva den kognitiva matristek
nikens möjligheter att synliggöra intervjupersonernas meningskonstruktioner av 
sina nätverksrelationer. Som vi sett har mammorna i väsentlig grad, under tiden 
på Tora, förändrat sina relationer till det allra närmaste sociala nätverket. Vidare 
lyfter metoden, som utgår från intervjupersonens egna begrepp, fram kvalitativa 
aspekter som annars sällan kommer till uttryck i nätverkssammanhang. Med det
ta som utgångspunkt finns det skäl att avslutningsvis kortfattat diskutera meto
dens tillförlitlighet ur ett antal aspekter och den kognitiva matristeknikens an
vändbarhet och relevans inom såväl forskning som praktiskt socialt arbete.

Med tanke på att den kognitiva matristekniken som metod i flera avseenden 
påminner om idén med ett slags nätverkskarta, är det förvånande att denna tek
nik endast undantagsvis (Borell & Brenner 1997) kommit att användas i nät
verkssammanhang. Särskilt uppseendeväckande är naturligtvis detta när det 
handlar om den supportnära forskningen, som just har ett specifikt intresse för 
de sociala relationernas mer innehållsliga och kvalitativa aspekter. För det är just 
detta, att metoden förenar detaljrika och autentiska data som rör intervjuperso
nernas erfarenhets- och upplevelsevärldar, med kvantitativ systematik och sif
fermässig analys, som gör metoden särskilt intressant inom den relationsinriktade 
nätverksanalysen. För även om det huvudsakliga blickfånget riktas mot innne- 
håll och kvalitet, kan man sällan när det gäller nätverksanalys, bortse från fakto
rer som antal, täthet, kontinuitet etc.

I denna metod, som på så sätt förenar de kvantitativa och kvalitativa dimen
sionerna, utgör matrisen en utgångspunkt för kommunikation kring i detta fall 
intervjupersonernas nätverk och tyngdpunkten läggs på de begrepp som ve
derbörande själv konstruerar i samtalet med forskaren. Efter intervjupersonens 
kvantitativa jämförelse, där relationen mellan konstrukt och element skattas, blir 
det sedan forskarens uppgift att tolka matrisen, dvs. att söka efter fenomen och 
mening; en mening som är relaterad till den enskildes uppfattning om sin egen 
värld och som i hög grad är subjektiv.

Tolkningen/analysen är en balansakt där risken finns att det siffermässiga da
tamaterialet överarbetas och att forskaren förvirras bort från den hermeneutiska 
ansats, som också var Kellys (1970;1990) ambition med metoden. Eller, att för 
stor vikt läggs på tolkningar av begrepp som intervjupersonen, mer eller mindre 
genomtänkt, själv konstruerat. I min bearbetning av data har jag inledningsvis, 
för att hitta lämplig analysnivå, prövat mig fram genom att omväxlande testa en 
fördjupad tolkning av de avgivna begreppen å ena sidan och klusteranalys och 
principalkomponentanalys av insamlat material å den andra.

En alltför långtgående tolkning av intervjupersonernas begreppsanvändning 
visade sig ur validitetssynpunkt tvivelaktig, eftersom vissa begrepp tillkommit i 
dialog mellan mig som forskare och intervjupersonen. Även om intervjupersonen 
valt att använda dessa begrepp, finns alltid en skala för hur pass autentiska be
greppsvalen är för varje person. En mer avancerad kvantitativ analys av materi
alet skapade å sin sida kluster och samband som relaterat till den hermeneutis- 
ka/fenomenologiska ambitionen, inte bara var svårtolkade utan också bitvis 
framstod som irrelevanta. Den slutgiltiga kompromissen blev som framgått en 
analysnivå som ligger relativt nära datamaterialet, vilket harmonierar med ambi
tionen att vara öppen inför intervjupersonens unika föreställningar och varken 
förenkla eller komplicera intervjupersonernas vardagsföreställningar.
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Men hur pass trovärdiga och pålitliga är då de resultat som metoden bidrar till 
att framställa? Utåt sett är matriserna en uppsättning siffror. Det viktiga i meto
den är dock inte dessa siffror, utan meningen och innebörden av dessa siffror 
relaterat till den enskildes egna upplevelser. Vanligtvis i såväl kvalitativa som 
kvantitativa studier insamlas data som på förhand antas vara av betydelse, dvs. 
forskaren försöker avtäcka och mäta det som redan finns inom ramen för förförs
tåelsen. Den risk som då finns, är att forskaren formulerar frågor som tvingar in
tervjupersonen att ta ställning till redan etablerade frågeställningar som kanske 
helt saknar relevans för intervjupersonen, och/eller som bygger på oproblematis
ka antaganden om hur saker och ting ”är”. Det är just detta som är det intres
santa med den kognitiva matristekniken; den påtvingar inte någon begrepp eller 
problem som inte tillhör vardagsverkligheten och den är öppen för den indivi
duella konstruktionen av verkligheten. Tillförlitligheten vad gäller användning
en av begrepp måste därmed anses vara hög, eftersom intervjupersonerna själva, 
genom att generera begrepp, kan sägas ha konstruerat sitt eget mätinstrument.

Vanligtvis när den kognitiva matristekniken används för att illustera föränd
ringar över tid, konstruerar intervjupersonen de konstrukter som föredras för att 
beskriva ett visst fenomen vid första intervjutillfället. Vid den uppföljande inter
vju används sedan den tidigare matrisen som en utgångspunkt och intervjuper
sonen kan göra nya skattningar och också eventuellt lägga till och ta bort vissa 
konstrukter. I denna undersökning har jag, i syfte att ha en öppenhet inför 
mammornas eventuellt förändrade sätt att beskriva sina nätverksrelationer, valt 
att även vid andra intervutillfället börja från början med nya konstruktformule- 
ringar. Detta innebär givetvis större svårigheter att jämföra de olika matriserna, 
men samtidigt är detta, som jag ser det enda möjligheten att fånga in hur be- 
handlingsprogrammet kan tänkas ha påverkat mammornas uppfattningar om 
sina nätverksrelationer.

Med den kognitiva matristekniken kan inte tolkning göras liktydig med en 
tydligt avgränsad, separat arbetsfas. Tolkningsarbetet påbörjas egentligen redan 
i intervjusituationen och förutsätter betydande interaktion mellan intervjuare 
och intervjuperson. När intervjupersonen, vanligtvis i ganska allmänna termer, 
diskuterar de skillnader och likheter som finns i relationen till tre nätverksmed- 
lemmar, gäller det att få vederbörande att bli tydlig och stimulera intervjuperso
nen till att själv hitta adjektiv som är lämpliga att arbeta vidare med. Begrepps- 
generering innebär självklart en process i vilken det finns risker att jag som fors
kare genom mina frågor vägleder intervjupersonen åt ett visst håll, eller att ad
jektiv väljs som han eller hon tror att jag som forskare vill höra. Detta är i och för 
sig sådana intervjuareffekter som man inte kommer ifrån inom kvalitativ forsk
ning. Här mildras dock dessa tänkbara effekter eftersom mammornas användning 
av ett visst begrepp i denna metod utgör ett slags kvitto på att de anser just des
sa adjektiv användbara i sin egen skattningsanalys.

Ändå är det i detta moment som min självkritik i forskningsarbetet är som 
störst. Jag borde i kommunikationen med intervjupersonerna försökt entusias
mera användningen av, i ännu högre grad, konkreta och för personen signifikan
ta begrepp. Svårigheten ligger här i att man med denna metod måste reducera 
meningar och anekdoter till enskilda begrepp, som ovillkorligen innebär att man 
tappar mening och sammanhang. Detta är en svårighet med metoden som också 
visat sig i annan forskning (Borell & Brenner 1997) och som också självklart 
påverkas av intervjupersoners varierande verbala förmågor.

Resultatet av kommunikationen mellan intervjuperson och forskare presente
ras direkt i form av en matris. Detta innebär att jag slipper processen med att
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översätta ett talspråk till ett skriftspråk och kan i tolkningen direkt utgå från vad 
som kan betraktas som en valid utskrift. Men den valida utskriften till trots har 
det under arbetets gång visat sig att metoden utestänger väsentliga fakta. Fram
förallt handlar det om utsagor som presenteras i samband med konstruktformule- 
ringen och som metoden inte förmår att inkludera. Vidare blir det uppenbart när 
det är dags att jämföra de två matriserna och det saknas information som skulle 
vara väsentlig för att förklara vissa förändringar i nätverksrelationema. Exempel 
på det sistnämnda är Barbro (s 34) och Eva (s 46) som vid andra intervjutillfället 
har valt bort system respektive modem från den närmaste kretsen. Förklaringar 
till detta skulle självfallet ha stärkt analysen och visar med tydlighet att den 
kognitiva matristekniken i sammanhang som dessa, med fördel bör kompletteras 
med kvalitativa forskningsintervjuer. Antingen genom att man vid mättillfällena 
fångar in resonemangen kring konstruktbenämningar med hjälp av bandspelare 
eller att man efter avslutade skattningar diskuterar de frågor som skillnader och 
oklarheter i matriserna, ger upphov till.

Tolkningens riktighet kan sammanfattningsvis sägas avhängig kvaliteten på 
dialogen mellan forskare och intervjuperson, mellan intervjuperson och data, 
men också, och inte minst viktigt, mellan forskare och läsare (Taylor1990). Det 
som avses med kvaliteten på dialogen mellan forskare och läsare handlar om hur 
väl jag som forskare lyckas få fram något vettigt ur mina fakta och presentera 
detta på ett sådant sätt att det ger möjligheter till generaliseringar.

Det som här avses med generaliseringar är naturligtvis inte generaliseringar i 
statistisk mening utan det som Kvale (1997) kallar för analytiska generalise
ringar, dvs. hur väl kan resultaten från undersökningen ge vägledning för vad 
som kommer att hända i liknande situationer eller i näraliggande fall. För
hoppningsvis, vilket också varit denna studies ambition, ger materialet utrymme 
för dylika analytiska generaliseringar. Hur väl detta lyckats, får framtida forsk
ning inom området utvisa.

Sammantaget erbjuder den kognitiva matristekniken -  som utgår från att vi 
människor konstruerar verkligheten olika -  en hög autenticitet och detaljrike
dom. Metoden utgår från att intervjupersonerna är reflekterande, handlande 
människor och bör därmed, trots vissa begränsningar, bli ett användbart meto
diskt alternativ inte bara inom social nätverksforskning utan också inom köns- 
teoretisk forskning på olika områden.

Användbarhet i det praktiska sociala arbetet.

Betoningen på sammanhangsberoendet, eller det kontextuella i människors 
kognitiva processer är centralt hos Kelly (1955; 1970). Meningskonstruktioner 
ses som en konstruktion av faktiska problem och företeelser som människor har i 
sin vardagliga miljö. Den kognitiva matristekniken utgör därmed en metod som 
försöker förstå hur människor tolkar sin sociala värld och har med den ambitio
nen relevans inte bara inom forskning utan även inom det praktiska sociala arbe
tet.

I denna studie har en nätverkstillämpning av tekniken presenterats som bör 
vara av uppenbart intresse som komplement eller alternativ till arbetet med mer 
konventionella nätverkskartor. Den kognitiva matristekniken begränsas emeller
tid inte av nätverkstillämpningar. Med sin elastiska form är den möjlig att utgå 
från i en rad olika typer av socialt arbete där man vill förstå och synliggöra den 
enskildes uppfattning av sin egen utsatthet. Genom att på detta sätt ta fasta på
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individens erfarenheter och mentala konstruktioner av verkligheten, erkänner 
man inte bara den hjälpsökandes egen kompetens utan öppnar också för möjlig
heterna att systematiskt ta tillvara denna kapacitet som ett led i det sociala för
ändringsarbetet (Borell, Espwall & Brenner kommande).

Tekniken bör följdaktligen vara möjlig att använda vid så skilda situationer 
som problemformulering, samtalsbehandling, såväl som vid utvärdering av olika 
insatser. Med problemformulering avses här den situation då socialarbetaren 
med utgångspunkt från individens eller familjens egna upplevelser, försöker de
finiera hur problemet ser ut och hur detta påverkar levnadsförhållandena. Ge
nom att individen själv ges möjlighet att definiera problemet och inbördes grade
ra hur olika faktorer påverkar, ges också ökade förutsättningar att anpassa even
tuella insatser utifrån den egnes formulerade behov. I samtalsbehandlingen kan 
på samma sätt den kognitiva matristekniken, kanske i ett visst stadium, underlät
ta för den enskilde att artikulera svåra upplevelser och erfarenheter. Vi kan tän
ka oss den misshandlade invandrarkvinnan, som trots att hennes språk, kultur 
och historia till väsentliga delar kanske är dolda för behandlaren, kan reflektera 
kring och ge uttryck för sina egna upplevelser.

Ett annat praktiskt tillämpningsområde rör utvärdering av professionellt soci
alt arbete. Praktiskt verksamma socionomer ställs idag inför allt mer markerade 
krav på att utvärdera och följa upp sociala insatser. I dessa sammanhang finns 
emellertid alltid en risk att ett ensidigt verksamhetsperspektiv utgör dolda förut
sättningar och att klienters och brukares upplevelser i praktiken negligeras. Ex
empel på hur den kognitiva matristekniken kan användas i dylika sammanhang 
presenteras av bland andra Winter (1988), som tar fasta på den individuella ut
värderingen av ett visst socialt behandlingsprogram och undersöker med hjälp 
av metoden utfallet av programmet från de deltagandes ”own perspective”.

Avslutning

Sammanfattningsvis tydliggör studien betydelsen av att se till nätverksaspekter i 
såväl det praktiskt inriktade arbetet som i utvärdering av olika sociala program. 
Det finns alltså mycket som talar för att familjeinriktat behandlingsarbete som har 
en viss intensitet och som varar under en längre tidsperiod, på ett eller annat sätt 
omstrukturerar och innehållsförändrar sociala nätverksrelationer. Men dessa 
konsekvenser blir ofta osynliggjorda i såväl biståndssammanhang som i olika 
former av utvärderingsansatser. Vidare visar studien att den kognitiva matristek
niken har sin relevans både inom forskning och inom det praktiska sociala arbe
tet.

I denna studie har nätverksutveckling relaterats till utsatta föräldrars föräldra- 
skap och då uteslutande mammornas nätverksrelationer. Eftersom det visar sig 
att dessa mammors relationer är få och i flera avseenden har mer att önska inne
hållsmässigt, väcks frågan generellt kring utsatta kvinnors nätverksrelationer. 
Vad skiljer utsatta kvinnors nätverksrelationer från övriga grupper och hur väl 
fungerar de tips och råd om hur man bör sköta sina nätverksrelationer, för män
niskor i utsatta situationer?
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