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ABSTRAKT 
Synen på barns sociala nätverk och socialt nätverksarbete har förändrats över tid mot att de 
resurser som finns i barnets omgivande nätverk alltmer tillvaratas. Ofta har det funnits 
brister i det omgivande sociala nätverket hos barn som socialarbetare inom olika fält mött. 
Syftet med föreliggande studie var att få fördjupad kunskap om socialarbetares 
yrkeserfarenheter och reflektioner avseende professionellt socialt arbete med barn och deras 
omgivande sociala nätverk. Syftet var också att spegla socialarbetares yrkeserfarenheter av 
det sociala nätverkets betydelse för barns livssituation. Studien är kvalitativ och 
halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra socialarbetare med lång yrkeserfarenhet 
inom området. Redovisning av empirin gjordes utifrån ett empirinärt förhållningssätt och 
tolkning gjordes utifrån en hermeneutisk ansats. Intervjudata analyserades i ljuset av tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. Studien visade att socialarbetare ansåg att det 
sociala nätverket hade stor inverkan på barns livssituation och att socialt nätverksarbete ofta 
var en förutsättning för att bestående förändringar skulle komma till stånd för 
problemutsatta nätverk. För att kunna möta de behov som finns behövdes en ökad kunskap 
om och mer resurser inom professionellt socialt nätverksarbete. 
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Förord 
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1. Inledning 
Synen på det sociala arbetet med problemutsatta barn och familjer har i grunden förändrats under de 

senaste tjugo åren. I allt större utsträckning uppmärksammas och tillvaratas de resurser som finns i 

barnets familj och i det omgivande sociala nätverket (Hessle, 2003). Vägledande principer för dagens 

sociala barnavård handlar om att med ett helhetsperspektiv se barn i ljuset av sitt sammanhang, att 

verka för delaktighet, samverkan och att frigöra individers egna resurser. Detta betonas i 

Socialstyrelsens riktlinjer för socialt barnavårdsarbete såväl som i Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 

2006a). Med barn avses i detta sammanhang individer mellan 0 – 18 år (1 kap 2 § Socialtjänstlagen, 

2001:453). Nätverksarbete i sin vidaste bemärkelse kan inom det sociala arbetets fält med barn och 

familjer, ses som arbetssätt som avser ge en påverkan på barnets livssituation i positiv riktning genom 

att mobilisera, vidga och/eller intervenera i ett nätverk runt barnet bestående av betydelsefulla 

personer såsom familj, släkt och vänner. En del av detta arbete kan också innebära att man involverar 

professionella kring barnet, som en del av dess nätverk (Socialstyrelsen & Forkby, 2006; Hessle, 

2003; Klefbeck & Ogden, 2003). På så sätt innefattas preventivt arbete som syftar till att erbjuda stöd i 

ett tidigt skede av barnets liv för att minska risken för en ogynnsam utveckling och framtida problem. 

Det innefattar också mer intensiva, ingripande interventioner som avser förbättra barnets situation när 

problem av varierande art och grad redan uppstått (Forkby, 2006; Hessle, 2003; Klefbeck & Ogden, 

2003; Cederblad, 2005). 

 

1.1 Bakgrund 
Som en följd av globalisering och andra samhällsförändringar har familjen som institution fått en 

annan betydelse. Det är idag ingen självklarhet att man har tillgång till sitt familjenätverk i vardagen 

vilket medför ett större behov av att skapa stödjande kontakter i andra former. Det ställer emellertid 

större krav på den enskilde att förmå skapa relationer utanför de familjenära relationerna vilket i sig 

ofta bygger på en förmåga till kommunikation och ömsesidighet (Klefbeck & Ogden, 2003; Bäck-

Wiklund & Johansson, 2003). Även om staten i en svensk kontext har det primära ansvaret för 

medborgarna har utvecklingen under senare tid inneburit att välfärden blivit mer ålagd familjen än 

tidigare då besparingar inom det offentliga och förändringar av trygghetssystemen gjort sig gällande 

(Blomqvist & Rothstein, 2000; Socialstyrelsen, 2006b).  

 

Barns sociala nätverk kan sägas innefatta de omvärldsrelationer som omger barnet i vardagen (Hessle, 

2003). Sett utifrån barnets perspektiv kan det följaktligen innefatta föräldrar, familj, andra släktingar 

och närstående, vänner, grannar men även formella kontakter via olika samhällsinstanser såsom 

förskole- och skolpersonal, myndighetspersoner eller andra professionella (ibid.; Klefbeck & Ogden, 

2003). Den personliga sfären av barnets omgivande nätverk är viktiga källor till stöd, såväl emotionellt 

som praktiskt. Det praktiska stödet kan både handla om en avlastande funktion till föräldern men även 

ekonomisk hjälp. Det emotionella stödet till såväl föräldern som barnet kan vara av vägledande och 
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informativ art men även en källa till stimulans, normer och värderingar. Ett nätverk som förmår 

tillgodose barnets grundläggande behov har ofta tydliga gränser, god kommunikation samt en hög grad 

av varaktiga och ömsesidiga relationer. Detta har vanligen en positiv påverkan på barnets 

förutsättningar till en gynnsam utveckling (Åhstedt-Kurrki et al., 1999; Sousa, 2005; Klefbeck & 

Ogden, 2003; Hessle, 2003).  

 

För många av de problemutsatta familjer som socialarbetare inom olika fält kommer i kontakt med 

visar tidigare forskning att det ofta finns en brist på kontinuitet och stabilitet i barnets familjesituation 

och att det saknas stöd i det personliga nätverket (Andersson et al., 2004). I vissa fall bidrar 

problematik hos föräldern, exempelvis i form av missbruk, psykisk ohälsa/sjukdom eller 

utvecklingsstörning, till en avsaknad av nödvändiga färdigheter som krävs för att utveckla och hålla 

kvar ömsesidiga relationer såväl inom som utanför den närmaste familjen. Konsekvensen tenderar att 

bli att nätverket blir slutet och isolerat varpå källorna till stöd för barnet är få (Andersson et al., 2004; 

Crittenden, 1985; Sousa, 2005; Hessle, 2003). En avsaknad av ett befintligt nätverk, eller ett befintligt 

men dysfunktionellt nätverk, kan också bero på mer situationsbetingade faktorer. Exempelvis kan det 

handla om ett tillfälligt trauma eller mer långvarig kriser; separation, förlust, flytt, eller konflikter 

(Hessle, 2003; Crittenden, 1985; Andersson et al., 2004; Brendler-Lindqvist, 2000). I synnerhet om en 

förälder av någon anledning sviktar är det av stor vikt att andra personer i nätverket kan agera 

ställföreträdare, att tillgodose barnets behov av omsorg, stöd, skydd och stimulans. I annat fall ökar 

risken att barnet utvecklas ogynnsamt (Dahberg & Forsell, 2006; Klefbeck & Ogden, 2003; Hessle, 

2003). En ogynnsam utveckling kan innebära att barnet utvecklar känslo- och beteendemässig eller 

social problematik såsom psykisk ohälsa, relationsproblem, missbruk, utagerande- eller kriminellt 

beteende (Dahlberg & Forsell, 2006). Något som socialarbetare också möter är barn vars omgivande 

personliga nätverk karaktäriseras av gränslöshet och domineras av många medlemmar som är kritiska 

och icke stödjande och som också anhopas av såväl yttre som inre svårigheter (Dahlberg & Forsell, 

2006; Widmer et al., 2006). När det finns brister i barnets omgivande personliga nätverk uppstår ofta 

ett behov av stöd från ett professionellt nätverk som kan träda in och hjälpa familjen att stärka 

resurser, mobilisera stöd och förbättra förutsättningarna för barnet (Brendler-Lindqvist, 2000; Hessle, 

2003). 

 

Under senare delen av 1990-talet och den första delen av 2000-talet riktade Socialstyrelsen skarp kritik 

mot hur den sociala barnavården bedrevs. Intentionerna i Socialtjänstlagen om delaktighet, samverkan 

och helhetssyn hade i för liten utsträckning uppfyllts (Hessle, 2003). Därvid följde en stark utveckling 

av kommunernas egna öppenvårdsinsatser. Detta var delvis också en följd av den samhällsekonomiska 

krisen på 1990-talet som slog hårt mot den offentliga verksamheten och som nödgade besparingar 

också inom det sociala barnavårdsarbetets fält (Blomqvist & Rothstein, 2000). Allt mer sågs det även 

som viktigt att så långt som möjligt inte separera barnet från invanda miljöer utan att istället försöka 
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stärka resurser runt barnet i hemmiljön. Detta innebar en frammarsch för olika former av 

nätverksinterventioner (Socialstyrelsen & Forkby, 2006).  En viktig drivkraft i utvecklingen av 

nätverksarbete har varit att stärka och utveckla demokratiska värden och i praktiken införliva de 

vägledande principerna som belyses i Socialtjänstlagen och som de facto ska vara grundläggande för 

den sociala barnavården i sin helhet (Socialstyrelsen & Forkby, 2006; Forkby, 2006; Hessle, 2003). 

 

På grundval av samma kritik som benämns ovan utvecklades BBIC (Barns Behov i Centrum) vilket är 

ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning av insatser 

inom social barnavård. Det övergripande målet med BBIC:s implementering har varit att nationellt sett 

skapa ett enhetligt system för handläggning och dokumentation för myndighetsutövande socialt 

barnavårdsarbete. Syftet har också varit att öka kvaliteten och kompetensen, att med ett stärkt 

barnperspektiv och en helhetssyn ge barn och föräldrar en ökad möjlighet till delaktighet, samt att 

tillvarata de resurser som finns i barnets omgivande nätverk (Dahlberg & Forsell, 2006). 

Samverkanstanken inom och mellan professioner poängteras som viktig för att bidra till att se barnet i 

sitt sammanhang (Hessle, 2003).   

 

I den komplexa verklighet som socialt arbete med barn utgör, är det av stor vikt att socialarbetare har 

en gedigen kunskap om vilka faktorer, inre likväl som yttre, som påverkar människors förutsättningar i 

det vardagliga livet, vilket principen om helhetssyn står för (Socialstyrelsen, 2006a; 2007). De 

teoretiska utgångspunkter tillsammans med de praktiska erfarenheterna som socialarbetare har med 

sig, blir också grunden för hur de definierar problem och hur de anser att problemen kan bemötas och 

avhjälpas (Payne, 2002; Blom et al., 2006). Även kunskap om juridiska styrdokument är av vikt 

liksom principer om hur socialt barnavårdsarbete bör utföras i praktiken (Socialstyrelsen, 2007). Den 

enskilde socialarbetarens förhållningssätt och förmåga till relationsskapande har en avgörande 

betydelse för hur det sociala arbetet de facto utförs i praktiken. Men även resursfördelning, politiska 

beslut och arbetsplatsens organisation har en stor påverkan på det sociala arbetets praxis (Tengvald, 

2003; Payne, 2002; Morén, 1992). Tengvald (2003) likväl som Claezon (2004) belyser att det är av 

vikt att i forskning vidare studera socialarbetares erfarenhetsbaserade kunskap i syfte att nå en bättre 

kvalitet i det sociala arbetet.  

 

Som omnämnts ovan, betonar tidigare forskning att det sociala nätverkets funktion har en avsevärd 

påverkan på barnets förutsättningar till en gynnsam utveckling. Samtidigt belyses i forskning att 

socialarbetare ofta möter barn vars omgivande nätverk i någon form är bristande. Det tycks finnas en 

stor vidd i hur man inom socialt arbete kan bemöta den problematik som finns i barns omgivande 

nätverk. För att utveckla kvaliteten inom det sociala arbetets fält finns implikationer på att 

socialarbetares erfarenhetsbaserade kunskap vidare bör studeras. I en svensk kontext tycks finnas få 

kvalitativa studier som belyser socialarbetares syn på det sociala nätverks betydelse för barn, liksom 
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det tycks finnas få studier som belyser socialarbetares uppfattningar om socialt nätverksarbete. Därav 

kan det anses vara såväl angeläget som tämligen intressant att studera socialarbetares uppfattningar om 

det sociala nätverkets betydelse för barn samt att få kunskap om socialarbetares erfarenheter om det 

sociala nätverksarbetets praxis. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är således att få fördjupad kunskap om socialarbetares yrkeserfarenheter och 

reflektioner kring dessa avseende professionellt socialt arbete med barn och deras omgivande sociala 

nätverk. Syftet är också att spegla socialarbetares yrkeserfarenheter av det sociala nätverkets betydelse 

för barns livssituation.  

  

Frågeställningar som fokuseras på utifrån ovanstående syfte är:  

 

• Hur ser socialarbetares tankar ut kring det sociala nätverkets betydelse för barns livssituation?  

• Hur ser socialarbetares upplevda erfarenheter ut kring det sociala nätverkets utformning och 

funktioner hos de barn och familjer som de möter i sitt dagliga arbete?  

• När anser socialarbetare att det sociala nätverket är en skydds- respektive riskfaktor för 

barnet?  

• Vilka yrkeserfarenheter har socialarbetare av att arbeta med att stärka resurser i, samt 

mobilisera befintliga nätverk runt barn?  

• Vilka yrkeserfarenheter finns kring att vidga nätverket kring barn och deras familjer?    

• Vilka möjligheter och svårigheter upplever socialarbetare med nätverksarbete? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
I föreliggande kapitel ges en inblick i tidigare forskning avseende barns sociala nätverk, dess 

funktioner och betydelse för barns livssituation, samt tidigare forskning som berör socialt 

nätverksarbete. Principer och teoretiska utgångspunkter som berör den sociala barnavårdens praxis 

belyses, med fokus på det sociala nätverksarbetets kontext. 

 

2.1 Barns omgivande sociala nätverk 
Barns sociala nätverk kan sägas innefatta de omvärldsrelationer som omger barnet i vardagen (Hessle, 

2003). Sett utifrån barnets perspektiv kan det således innefatta föräldrar, familj, andra släktingar och 

närstående, vänner, grannar men även formella kontakter via olika samhällsinstanser såsom förskole- 

och skolpersonal, myndighetspersoner eller andra professionella (ibid.; Klefbeck & Ogden, 2003). 

Begreppen personligt nätverk alternativt informellt nätverk innefattar familjenära relationer, vänner, 

bekanta och grannar medan formellt nätverk alternativt professionellt nätverk hänvisar till kontakter 

med samhällsinstanser (Klefbeck & Ogden, 2003; Sousa, 2005). Begreppen används i det följande 

hänvisat till ovanstående definitioner.   

 

2.1.1 En förändrad syn på barns sociala nätverk  
Synen inom socialt arbete med barn har under de senaste decennierna skiftat fokus från att se på 

barnets personliga nätverk som problemskapande till att söka efter befintliga resurser i barnets 

omgivande miljö. I den mån det är till gagn för barnet, ses det vara av vikt att så långt det är möjligt 

mobilisera stöd och stärka funktioner i det befintliga nätverket (Hessle, 2003; Socialstyrelsen, 2006a; 

Sousa, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003; Dahlberg & Forsell, 2006). Forskning visar på vikten av att 

betrakta barn och dess utveckling i ljuset av dess sociala kontext och den komplexitet som finns 

inneboende i detta. Det här exemplifierar den allt större hänsyn som tas till den omgivande miljöns 

påverkan på barns livssituation som innefattar barnets omgivande relationer. Detta poängteras som 

viktigt såväl inom socionomutbildningen som inom praktiskt socialt arbete med barn (Socialstyrelsen 

& Forkby, 2006; Socialstyrelsen, 2006a; Hessle, 2003; Andersson et al., 2004).  

 

2.1.2 Det sociala nätverkets betydelse för barns livssituation 
Den personliga delen av det sociala nätverket spelar således en grundläggande roll i människors liv. 

Vänner, bekanta, släktingar och grannar är viktiga källor till support. Ett personligt nätverk som är 

välfungerande kan utgöra en skyddande faktor för barnet. Nätverket förmår då tillgodose barnets 

grundläggande behov, har tydliga gränser samt en hög grad av varaktiga och ömsesidiga relationer. 

Kommunikationen mellan de olika delarna av nätverket är välfungerande, och de olika delarna av 

barnets personliga nätverk förmår ge såväl praktiskt som emotionellt stöd. Det praktiska stödet kan 

både handla om direkt stöd till barnet, en avlastande funktion till föräldern men även ekonomisk hjälp. 
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Det emotionella stödet till såväl föräldern som barnet kan vara av vägledande och informativ art men 

även en källa till stimulans, normer och värderingar. Ett nätverk runt barnet som präglas av konflikter, 

gränslöshet, oförmåga till ömsesidighet, avsaknad av trygghet, kontinuitet och stabilitet kan utgöra en 

negativ påverkansfaktor på barnets utveckling (Åhstedt-Kurrki et al., 1999; Sousa, 2005; Klefbeck & 

Ogden, 2003; Hessle, 2003).  

 

2.1.3 Problemutsatta familjers sociala nätverk  
Hur väl barnets omgivande personliga nätverk förmår fungera handlar om personliga förmågor i 

interaktion med omgivande förutsättningar. De omgivande förutsättningarna såsom ekonomisk 

situation, arbets- och boendesituation, tillgängliga resurser i närmiljön samt samhälleliga betingelser 

ger sammantaget avtryck för barnets livssituation i form av möjligheter eller begränsningar. Negativa 

yttre påverkansfaktorer för funktionen kan handla om arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, 

marginalisering och segregation, nedskärningar i socialförsäkringssystemet men även besparingar 

inom social verksamhet och andra instanser som berör barnet och dess familj (Klefbeck & Ogden; 

Levitt et al., 2005; Socialstyrelsen, 2006a).  

 

För många av de problemutsatta familjer som socialarbetare inom olika fält kommer i kontakt med 

finns ofta en brist på kontinuitet och stabilitet i barnets familjesituation och vanligt är att det saknas 

stöd i det personliga nätverket (Andersson et al., 2004). I vissa fall bidrar problematik hos föräldern, 

exempelvis i form av missbruk, psykisk ohälsa/sjukdom eller utvecklingsstörning, till en avsaknad av 

nödvändiga färdigheter som krävs för att utveckla och hålla kvar ömsesidiga relationer. Konsekvensen 

tenderar att bli att nätverket blir slutet och isolerat varpå källorna till stöd för barnet är få (ibid.; 

Crittenden, 1985; Sousa, 2005; Hessle, 2003). En avsaknad av ett befintligt nätverk, eller ett befintligt 

men dysfunktionellt nätverk, kan också bero på mer situationsbetingade faktorer. Exempelvis kan det 

handla om ett tillfälligt trauma eller mer långvarig kriser; separation, förlust, flytt, eller konflikter 

(Andersson et al., 2004; Crittenden, 1985; Hessle, 2003; Brendler-Lindqvist, 2000). I synnerhet om en 

förälder av någon anledning sviktar är det av stor vikt att andra personer i nätverket kan agera 

ställföreträdare, för att tillgodose barnets behov av omsorg, stöd, skydd och stimulans (Sousa, 2005; 

Klefbeck & Ogden, 2003; Hessle, 2003). Något som socialarbetare också möter är barn vars 

omgivande personliga nätverk karaktäriseras av för många personer. Detta kan medföra att barnet inte 

kan förhålla sig till alla på ett adekvat sätt. Om det personliga nätverket är gränslöst till sin natur och 

domineras av medlemmar som är kritiska och icke stödjande, och som också anhopas av såväl yttre 

som inre svårigheter riskerar nätverket i befintlig form och funktion att bli en riskfaktor för barnet 

(Sousa, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003; Hessle, 2003; Widmer et al., 2006). I dylika situationer 

uppstår ofta ett behov av stöd från ett professionellt nätverk som kan träda in och hjälpa familjen att 

mobilisera stöd i syfte att förbättra förutsättningarna för barnet. Det kan naturligtvis handla om stöd 

med olika intensitet (Brendler-Lindqvist, 2000; Hessle, 2003). Ju mer dysfunktionellt det personliga 
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nätverket är desto mer betydelse och större inflytande tycks det professionella nätverket få. För många 

hårt problemutsatta familjer tenderar ofta det sociala nätverket att domineras av professionella 

(Klefbeck & Ogden, 2003; Sousa, 2005). 

 

Kvaliteten på de omvärldsrelationer som omger barnet tycks ha en större betydelse än storleken på 

barnets nätverk. Dock visar forskning att det gynnar barnets utveckling om det finns ett flercentrerat 

stöd. Med detta menas att det finns betydelsefulla personer för barnet i flera av de vardagsmiljöer som 

barnet rör sig mellan, exempelvis inom de familjenära relationerna, vänner, skolmiljö och fritidsmiljön 

(Klefbeck & Ogden, 2003; Cederblad, 2003; Fletcher et al., 2006; Levitt et al., 2005). 

 

2.2 Vägledande principer och förhållningssätt i den sociala barnavården 
Socialt arbete inrymmer en stor komplexitet som kräver både kunskaper och förmåga till ett 

reflekterande förhållningssätt hos de professionella. Ofta är det nödvändigt för att på ett professionellt 

sätt klara av att hantera socialt och emotionellt svåra arbetssituationer. Arbetet kräver kunskaper om 

lagstiftning, arbetsplatsens regler, rutiner, mål och riktlinjer, kunskaper om olika teoretiska 

förklaringsmodeller, metoder och etiska förhållningssätt. En bred kunskapsbas, erfarenhet och en god 

kompetens blir således av största vikt för en god kvalitet i det sociala arbetet. Det innefattar också en 

förmåga att i mötet med klienten kunna omsätta dessa kunskaper i praktisk handling för att tillvarata 

klienters behov och önskemål (Nordlander, 2006, Payne, 2002). ”Den som handlägger ett ärende 

måste väga ihop lagstiftning, etik, vetenskap och beprövad erfarenhet till en helhet i sitt dagliga 

arbete” (Socialstyrelsen, 2007, s 33). 

 

Ovanstående kan sägas omfatta det sociala barnavårdsarbetet i stort och inte bara handläggning inom 

socialtjänsten. Nedan ges en beskrivning av de principer som kan sägas vara vägledande för socialt 

arbete med barn och barns omgivande nätverk. 

  

2.2.1 Nätverksarbete i enlighet med socialtjänstlagens grundläggande principer 
I och med tillkomsten av den nya socialtjänstlagen 1982 ändrades fokus från att socialtjänsten tidigare 

haft en mer kontrollerande funktion till att ha en mer serviceinriktad och hjälpande inriktning. 

Intentionen var att man skulle gå från ett symtom- och problemtänkande, där man letade orsaken till 

problemen hos det enskilda barnet eller föräldrarna, mot ett större hänsynstagande till klienters 

helhetliga situation. Syftet med den nya lagen var till viss del att stärkta den demokratiska aspekten 

inom social barnavård. Något som förstärktes i socialtjänstlagen 1998 var barnperspektivet med vilket 

menas att barnets bästa alltid ska vara i fokus och att barnets möjlighet till insyn och delaktighet alltid 

ska beaktas. Detta innefattar också att se till barnets specifika förutsättningar och helhetliga situation 

(Hessle, 2003; Norström & Thunved, 2005; Socialstyrelsen, 2006a).  Hessle (2003) menar att den nya 

lagen understödde och öppnade möjligheterna för nätverksarbetes utveckling eftersom lagen genom 
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sin utformning som ramlag gav stor frihet till att börja utveckla nya metoder. Dessutom betonade 

lagen vikten av att arbeta för helhetssyn, samverkan, delaktighet och att frigöra och utveckla individers 

egna resurser. Dessa principer har under senare tid kommit att utgöra grundbultarna inom socialt 

nätverksarbete med barn och deras familjer (Norström & Thunved, 2005; Socialstyrelsen, 2006a; 

Hessle, 2003). 

 

2.2.2 Helhetssyn  
Att inta en helhetssyn är i en svensk kontext grundläggande inom allt nätverksarbete och innebär att 

man tittar på barnet och familjens situation i ett vidare perspektiv. Helhetssynen är viktig såväl i det 

preventiva arbetet som i det utredande och behandlande arbetet (Hessle, 2003; Socialstyrelsen, 2006a). 

Detta innebär således att man ser till både inre förutsättningar och behov hos barnet och i dess nätverk 

och till yttre omständigheter kring barnet, i dess nätverk samt i den omgivande miljön. (Norström & 

Thunved, 2005; Socialstyrelsen, 2006a; Elf & Garphult, 2006).   

 

2.2.3 Delaktighet och empowerment – begrepp av vikt inom nätverksarbete 
Delaktighet belyses av Socialstyrelsen (2006a) som en viktig princip i det sociala barnavårdsarbetet 

och har förutom ett juridiskt stöd i lagen också vetenskaplig förankring. Att göra människor delaktiga 

kan ske på olika vis och i olika stor utsträckning. Det kan exempelvis handla om att ge närstående till 

barnet fortlöpande information kring ett ärende eller att bjuda in barn, föräldrar och andra 

betydelsefulla personer runt barnet och göra dem delaktiga i både utredning och beslut kring insatser. 

Detta kan vara ett sätt att tillvarata de krafter som finns hos barnet och i dess omgivande nätverk, 

något som kräver att klienter får stöd och hjälp med att både identifiera problemen och hitta olika 

möjliga lösningar. Detta leder ofta till bättre underlag för beslut och att insatserna blir mera 

meningsfulla, något som i sin tur ökar chanserna till en positiv utveckling för barnet och dess familj. 

Dock är det viktigt att betona att det ibland behövs olika typer av interventioner för att på sikt uppnå 

en förbättring av barnets situation (Socialstyrelsen, 2006a; Claezon, 2004).  

 

Delaktighet blir en viktig princip då det handlar om att minska den ojämnlikhet i makt som finns 

inbyggd i relationen mellan klient och socialarbetare. Att erbjuda klienter delaktighet i utrednings- och 

beslutsförfarandet blir därigenom ett sätt att stärka den demokratiska processen inom det sociala 

barnavårdsarbetet (Claezon, 2004; Norström & Thunved, 2005; Socialstyrelsen, 2006a). I Elf och 

Garphult (2003) beskrivs principen om delaktighet som grundläggande i allt socialt arbete med utsatta 

barn och deras familjer. Man menar att det är mycket svårt att nå framgång och bestående förändring 

utan att de människor som omger barnet görs delaktiga.  

 

Empowerment handlar om att tillvarata och bygga på befintliga resurser i barnets omgivande nätverk 

(Hessle, 2003). Claezon (2004) beskriver empowerment som en process som bygger på klienters 
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delaktighet och den professionelles förmåga att hjälpa klienten mot en ökad medvetenhet om egna 

styrkor och svagheter och att hitta tänkbara alternativa lösningar. Sousa (2005) menar att det är av vikt 

att socialarbetaren har en katalysatorfunktion med vilket menas att nätverket görs delaktigt och ges 

verktyg med målet att på sikt kunna hantera befintliga problem på egen hand. Payne (2002) betonar att 

empowerment ska leda till att tron på den egna förmågan stärks samt att klienten successivt får tillbaka 

känslan av att ha kontroll över sitt liv. Det kan innebära att man inom arbetet med barn och deras 

nätverk på olika sätt tillför nya kunskaper. Detta syftar till att klienten, i ett skuldavlastande och 

normaliserande syfte ska få en ökad förståelse för den påverkan yttre faktorer kan ha på utsatta 

livssituationer. Principerna om delaktighet och empowerment praktiseras i synnerhet inom 

nätverksarbete där det finns en strävan efter att tillvarata och utveckla resurser i barnets omgivande 

nätverk (Payne, 2002; Claezon, 2004; Elf & Garphult, 2003).  

  

2.2.4 Mot ett resursorienterat förhållningssätt inom socialt nätverksarbete med barn 
Claezon (2004) beskriver hur man inom det sociala barnavårdsarbetet i synnerhet tidigare, men till 

viss del även idag, har ett problem- och symtomtänkande med moraliserande inslag vilket innebär att 

man ser individen som bärare eller kanske snarare skapare av sina egna problem. Detta synsätt 

innefattar att socialarbetaren anses ha tolkningsföreträde gällande definition av problem och möjliga 

lösningar. I och med att ett mer salutogent - ett resursorienterat synsätt gjorde sitt inträde i det sociala 

arbetet, med helhetssyn som en av flera viktiga principer, har detta kommit att bli mer nyanserat. 

Cederblad (2005) och Andersson et al. (2004) poängterar att många socialförvaltningar idag vill satsa 

på preventiva insatser i öppenvård för att, i den mån det är möjligt, undvika senare 

institutionsplaceringar eller placering i familjehem. Begreppen förebyggande och tidiga insatser 

tenderar att innefatta tanken om att insatserna är till för att förebygga separationer mellan barn och 

föräldrar. Ovanstående syftar dels till att spara resurser men naturligtvis även mänskligt lidande. Dock 

poängteras i såväl Hessle (2003) som i Cederblad (2005) att det i tider av ekonomiska besparingar ofta 

är just de preventiva och tidiga insatserna som får ge vika för ett mer akutstyrt arbete. Följden av detta 

blir att mer omfattande interventioner fokuseras för redan uppkomna problem hos barnet och i barnets 

familjenära relationer.  

 

Som professionell är det viktigt att man har ett förhållningssätt där socialarbetaren inte ser sig själv 

som en expert som sitter inne med svaren på vad som kan vara klientens bästa utan kan se sig som en 

medspelare. Ett professionellt förhållningssätt innebär att tillsammans med klienten arbeta med att 

stärka det omgivande nätverket och barnets inre resurser (Hessle, 2003). Det är dock viktigt att betona 

att ett resursorienterat förhållningssätt inte får innebära att man bortser från den problematik som finns 

i barnets omgivande miljö. Det är av vikt att ha en balans mellan att se och tillvarata resurser runt 

barnet men samtidigt vara realistisk och inte tillskiva föräldrar och andra närstående resurser som inte 

finns. Om barnets bästa inte är i fokus riskerar redan riskutsatta barns förutsättningar att försämras. Ett 
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gott förhållningssätt innebär ett respektfullt och empatiskt bemötande, förmåga att lyssna och ge tid 

för dialog samt vara lyhörd och ärlig (Socialstyrelsen, 2006a; Killén, 1999). En förmåga att skapa 

bärande relationer är ofta avgörande för att kunna hjälpa klienter i svåra förändringsprocesser och är 

möjligen även överordnad vilken metod som används. I arbetet med att motivera klienter till 

förändring är det av stor vikt att socialarbetaren har en positiv människosyn, en tro på klientens vilja 

och förmåga till förändring. För att nå dit behöver klienten ofta bli medveten om att det finns 

alternativa vägval och tro på att förändring är möjlig (Revstedt, 1986; Morén, 1992; Hessle, 2003; 

Nordlander, 2006).  

 

2.2.5 Samverkan 
Hessle (2003) beskriver den stora utvecklingspotential som många socialarbetare upplever finns i ett 

gränsöverskridande nätverksarbete; i samverkan inom och mellan olika professioner. En fungerande 

samverkan anses av Hessle vara nödvändigt för att leva upp till det som skrevs in i socialtjänstlagens 

portalparagraf 1998; ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 

kräver” (Socialtjänstlagen, 2001:453). I Socialtjänstlagen betonas också vikten av samverkan mellan 

verksamheter och myndigheter som rör såväl det förebyggande arbetet som arbetet med enskilda 

ärenden.  I detta socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att se till att samverkan kommer till stånd 

(Norström & Thunved, 2005).  

 

Hessle (2003) beskriver den helhetssyn på barnet och dess familj som blir resultatet av samverkan 

mellan olika professioner, där man tillvaratar de olika resurser, kompetenser, perspektiv och 

erfarenheter som finns inom olika verksamheter. Vidare betonas såväl av Hessle (2003) som i 

Socialstyrelsens riktlinjer (2006a), att en förutsättning för att nå framgång i samverkansarbetet ofta är 

att man bjuder in barnet, dess familj men även andra i barnets omgivande sociala nätverk och gör dem 

delaktiga i arbetet mot att nå det uppsatta målet (Norström & Thunved, 2005; Hessle, 2003; 

Socialstyrelsen, 2006a). För att få till stånd samverkan kring barn och unga krävs i många fall 

samtycke från föräldrar och en god grund för detta är det som ovan nämnts om vikten av delaktighet. 

Principen om samverkan är av stor vikt för att nå framgång när det handlar om att förbättra riskutsatta 

barns situation, men för att nå dit krävs mycket av inblandade aktörer. Svårigheterna med samverkan 

är att man inom olika professioner har olika synsätt på problem och att man därigenom angriper dem 

på olika sätt.  Man har även olika uppdrag i förhållande till klienterna och det är inte alltför ovanligt att 

det också finns ett prestigetänkande hos professionella som försvårar samverkan (Andersson et al., 

2004; Cederblad, 2005; Socialstyrelsen, 2006a).  
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2.3 Barns Behov I Centrum - BBIC 
Barns Behov i Centrun (BBIC) är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, 

planering och uppföljning av insatser inom den sociala barnavården. BBIC håller i skrivande stund på 

att implementeras i landets kommuner och bedrevs som ett projekt mellan åren 1999 och 2006 av 

Socialstyrelsen. BBIC bygger på Bromfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt teorier om 

anknytning och identitetsutveckling. Den grundar sig även på teorier om risk- och friskfaktorer samt 

sårbarhet och motståndskraft (Socialstyrelsen, 2006a). BBIC utarbetades efter en engelsk modell och 

kom till efter att kritik riktats mot hur det sociala barnavårdsarbetet bedrevs. Tillika fanns generellt sett 

stora brister nationellt i både handläggning och dokumentation av ärenden. I och med införandet av 

BBIC tog man ett steg närmare ett evidensbaserat socialt barnavårdsarbete (Socialstyrelsen, 2008a; 

2008b; Hessle, 2003)  

 

Det övergripande målet med BBIC var att man inom det sociala barnavårdsarbetet skulle få ett 

enhetligt system för den myndighetsutövade sociala barnavården i alla kommuner i hela landet. Syftet 

med BBIC var att öka kvaliteten och kompetensen gällande handläggningen i sociala 

barnavårdsärenden. Syftet var också att utifrån det stärkta barnperspektivet se barnet i sitt 

sammanhang, att ge barn och föräldrar en ökad möjlighet till att få uttrycka sina åsikter och på olika 

sätt få vara delaktiga i utredningar och beslut. Men även att övriga viktiga personer i barnets 

omgivande nätverk bjuds in och att man tillvaratar de resurser som finns. Vidare var det av vikt att 

utveckla samverkanstanken för att därigenom bidra till att se barnet i sitt sammanhang. Den viktiga 

triangeln är symbolen för BBIC. Med barnet i mitten symboliseras barnets behov som centrala. Det 

vänstra benet i triangeln beskriver området som rör barnets behov, exempelvis barnets hälsa, 

utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, etc. Triangelns högra ben beskriver områdena som 

rör föräldraförmågor, exempelvis grundläggande omsorg, säkerhet, känslomässig tillgänglighet etc. 

Basen i triangeln beskriver områden som rör familjen och den omgivande miljön; exempelvis 

familjens bakgrund och situation, familjenätverk, boende, arbete, ekonomi etc. I den praktiska 

tillämpningen av BBIC tittar man på barnets behov, hur väl föräldrarna förmår att tillgodose barnets 

behov och på vad sätt basen påverkar föräldrarnas förmåga och barnets helhetliga situation 

(Socialstyrelsen, 2008a; 2008b; Dahlberg & Forssell, 2006). 

 

2.4 Nätverksarbete 
Som benämnts ovan har en ny syn, ett paradigmskifte, under senare decennium gjort sig gällande inom 

social barnavård avseende vikten av att ta vara på och om möjligt stärka de resurser som finns i 

barnets befintliga närmiljö (Hessle, 2003). Nätverksarbete inom det sociala arbetets fält med barn och 

familjer, kan ses som arbetssätt som avser ge en påverkan på barnets livssituation i positiv riktning 

genom att mobilisera, vidga och/eller intervenera i ett nätverk runt barnet bestående av betydelsefulla 

personer såsom familj, släkt och vänner. En del av nätverksarbete kan också innebära att man 
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involverar professionella kring barnet, som en del av dess nätverk (Socialstyrelsen & Forkby, 2006; 

Hessle, 2003; Klefbeck & Ogden, 2003). Med nätverksarbete i sin vidaste bemärkelse avses således 

insatser som i någon mening förbättrar resurser och relationer, stärker förmågan att bemöta barnets 

behov hos de närstående som omger barnet. Nätverksarbetet kan också handla om att möjliggöra en 

vidgning av barnets sociala nätverk. På så sätt innefattas preventivt arbete som syftar till att erbjuda 

stöd i ett tidigt skede av barnets liv för att minska risken för en ogynnsam utveckling och framtida 

problem. Det innefattar också mer intensiva, ingripande interventioner som avser förbättra barnets 

situation när problem av varierande art och grad redan uppstått. Potentialen med 

nätverksinterventioner på olika nivåer handlar om att de principer som ska vara vägledande för allt 

socialt barnavårdsarbete, och som närmare beskrivits ovan, implementeras i praktiken och på så sätt 

bidrar till en demokratisering av den sociala barnavården (Forkby, 2006; Hessle, 2003; Klefbeck & 

Ogden, 2003; Cederblad, 2005). 

 

2.4.1 Målgruppen för socialt nätverksarbete 
Målgruppen för socialt nätverksarbete är vanligen socialt och psykosocialt utsatta barn och familjer 

(Forkby, 2006). Eftersom nätverksarbete i sig innefattar ett brett fält av metoder och arbetssätt är även 

målgruppen vid. Hessle (2003) samt Klefbeck och Ogden (2003) menar således att målgruppen 

innefattar alltifrån barn till ensamstående föräldrar, barn i invandrarfamiljer, barn i ekonomiskt utsatta 

familjer, familjer där det finns missbruk, psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning hos föräldern eller 

närstående. Det kan även vara barn i en familj som mer tillfälligt drabbats av en kris.  

 

2.4.2 Aktörer inom det sociala nätverksarbetets olika arenor  
Aktörer som bedriver nätverksfrämjande insatser på olika nivåer inom den primär- och 

landstingskommunala barnavården är självskrivet professionella socialarbetare, vanligen socionomer 

(Hessle, 2005). Men aktörerna består också av andra professionella som finns runt barn inom förskola 

och skola, psykosociala team, barn- och mödrahälsovården men även barnpsykiatrin. Tillika utgör 

kontaktfamiljer/kontaktpersoner och institutioner som arbetar på uppdrag av socialtjänsten det 

spektrum som alla på olika plan möter barnet i sitt sammanhang (Andersson et al., 2004). En grund för 

nätverksarbete där professionella under kortare eller längre tid blir en del av nätverket är ofta att en 

fungerande samverkan över professionsgränserna kommer till stånd (Hessle, 2003; Socialstyrelsen, 

2006a). 

 

2.4.3 Nätverksarbetets framväxt i en svensk kontext 
Forkby (2006), såväl som Aronsson (2001) och Hessle (2003), belyser att social barnavård i en svensk 

kontext de senaste två decennierna kritiserats på grundval av att man för sällan lyssnat till 

problemdrabbade föräldrar och barns syn på möjliga lösningar av befintliga problem. I det sociala 

arbetets kontext, i synnerhet inom myndighetsutövande arenor har man allt för ensidigt haft en 
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problemorienterad syn på befintliga problem och sätt att lösa dem (ibid.). Nätverksarbete har vuxit 

fram som en kritik av hur människor i utsatta situationer hanterats av professionella och grundas på 

principer som empowerment, delaktighet och att se individen i sitt sociala sammanhang (Hessle, 2005; 

Forkby, 2006; Meeuwisse et al., 2000).  Under början av 1990-talet fanns på socialpolitisk nivå en 

stark kritik mot att intentionerna i Socialtjänstlagen i för liten utsträckning hade uppfyllts. Därvid 

följde en stark utveckling av kommunernas egna öppenvårdsinsatser, delvis som en följd av den 

samhällsekonomiska krisen på 1990-talet som slog hårt mot den offentliga verksamheten (Blomqvist 

& Rothstein, 2000). Institutionsplaceringar ökade paradoxalt nog under samma tid men sågs som allt 

för kostsamma vilket således gynnade utvecklingen av öppna insatser på hemmaplan som alternativ. 

Allt mer sågs det även viktigt att så långt som möjligt inte separera barnet från närstående och invanda 

miljöer utan istället försöka stärka resurser runt barnet i hemmiljön (Socialstyrelsen & Forkby, 2006).  

 

2.4.4 Arbetssätt som syftar till att stärka och/eller mobilisera barns sociala nätverk 
En grundförutsättning för att arbeta med ett nätverksperspektiv menar Elf och Garphult (2003) är att 

den enskilde socialarbetaren har ett intresse av att se barnet i ett större sammanhang och har förståelse 

för individens situation utifrån hur det sociala nätverket ser ut och fungerar. Det handlar också om ett 

intresse för individernas delaktighet, att söka efter och stärka resurser runt barnet. Emellertid är det 

också en förutsättning att den specifika arbetsplatsens kultur och rutiner understödjer ett sådant 

förhållningssätt i praktiken vilket Morén (1992) belyser. Upplevda svårigheter hos socialarbetare inom 

socialt barnavårdsarbete har ofta ”förtecken av ekonomi, politiska beslut och organisatoriska hinder” 

(Claezon, 2004, s 207). Organiseringen av den insatsrepertoar som berör barnet och dess familj kan 

variera kraftigt mellan kommuner. Detta kan leda till en stor diskrepans i förutsättningarna avseende 

vilket stöd och hjälp barnet och dess föräldrar kan få, beroende på i vilken kommun de bor (Andersson 

et al., 2004; Socialstyrelsen & Forkby, 2006). Claezon (2004) poängterar att samhällsekonomiska och 

politiska beslut likväl som organisationers ekonomiska förutsättningar, struktur och praxis starkt 

påverkar vilket register av åtgärdsmöjligheter som socialarbetare har att tillgå. 

 

Som en del av utvecklandet av preventivt arbete inom den primär- och landstingskommunala 

barnavården bildades Familjecentraler. De har kommit att bli en arena för samlokalisering och 

samverkan, vanligen mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt en del av 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Ibland ingår även samspelsfrämjande 

spädbarnsverksamhet. Verksamhetens olika delar är såväl informativ som rådgivande, exempelvis i 

samtalsform, enskilt och i grupper, som delvis syftar till att stärka föräldrar i föräldrarollen. Det 

innefattar ofta också stödgruppverksamheter av olika slag som kan vara en arena för att vidga 

familjens nätverk, grupper för ensamstående som exempel (Cederblad, 2005; Socialstyrelsen & 

Forkby, 2006). 
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Andra öppenvårdsinsatser vilka kan ses som ett sätt att vidga barnets nätverk är 

kontaktfamiljer/kontaktpersoner, frivilligt rekryterade personer av socialtjänsten som på regelbunden 

basis tar emot ett barn för att ge avlastning till barnets förälder. Ibland syftar insatsen till att 

komplettera föräldrafunktionen och att ge barnet tillgång till fler betydelsefulla omvärldsrelationer 

(Cederblad, 2005; Hessle, 2003). Hemma-hos-verksamhet är en annan verksamhet där socialarbetare 

regelbundet jobbar socialpedagogiskt hemma hos psykosocialt utsatta familjer. Insatsen syftar till att 

stärka föräldraförmågan och ge familjen verktyg att på sikt själva hantera sitt vardagsliv på bra sätt 

(Hessle, 2003). 

 

Även när barn och familjer är föremål för utredningar inom socialtjänsten är det möjligt att arbeta 

nätverksfrämjande. Socialstyrelsen (2006a) rekommenderar exempelvis att använda Familjerådslag 

vilket är ett förfaringssätt som utgår från myndighetsutövning men som syftar till att ge det personliga 

nätverket en möjlighet att engagera sig för barnet och påverka vilket stöd/insatser från samhället som 

behövs för att avhjälpa de problem som finns. En utomstående samordnare involverar det personliga 

nätverket till ett rådslag där man ska formulera en handlingsplan för hur man ska lösa de problem som 

gör sig gällande för barnet. Klienten får på så sätt, tillsammans med sitt nätverk själv hitta lösningar på 

befintliga problem, men med uppbackning av samhället i form av socialtjänsten eller andra 

professionella (Cederblad, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003; Socialstyrelsen, 2006a).  

 

Nätverksmöten är en annan metod som används i både utredande och behandlande socialt 

barnavårdsarbete. Här möts delar av det personliga och det professionella nätverket runt barnet för att 

gemensamt finna lösningar på uppkomna problem (Klefbeck & Ogden, 2003). Att använda 

nätverkskartor är ett sätt att få en överskådlig bild av vilka omgivande personer som finns runt barnet 

och som upplevs påverka barnet och familjens livssituation i positiv och negativ bemärkelse (Hessle, 

2003). Föräldrar är självfallet en mycket viktig del av barnets personliga nätverk. Av vikt är att arbeta 

med olika interventioner som syftar till att stärka föräldrars förmåga att möta barnets behov och även 

stärka förmågan för föräldern att själv mobilisera stöd i sin omgivning. Detta är något som bedrivs 

både i öppenvård och inom ramen för institutionell vård/behandling. Exempel på sådan 

institutionsbehandling kan vara när barnet placeras tillsammans med föräldern på behandlingshem 

(Hessle, 2003). Såväl samtal, miljöterapeutiskt arbete som socialpedagogiska insatser är exempel på 

arbetssätt som ska ge barnets närstående verktyg att bättre möta barnets behov. Syftet ska så långt det 

är möjligt vara att befrämja och förbättra relationer mellan barnet och dess nära omgivning. Målet ska 

självfallet vara att detta på sikt ska fungera i livet utanför hjälpinsatsen (Klefbeck & Ogden, 2003; Elf 

& Garphult, 2003). 
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2.5 Teoretiska utgångspunkter för socialt barnavårdsarbete 
Det finns ofta en avsevärd bredd i den problematik som gör sig gällande för de barn och familjer som 

socialarbetare möter i praktiken. Kunskap är nödvändig för att tillsammans med den enskilde 

socialarbetarens förhållningssätt och metoder kunna bidra till att förändra problemutsatta individers 

livssituation i en positiv riktning (Payne, 2002). Claezon (2004) poängterar vikten av att verksamma 

socialarbetare har en eklektisk teoribas, det vill säga en bredd i sin kunskap om hur såväl inre 

personliga svårigheter hos individen kan ta sig i uttryck som på vad sätt yttre betingelser i form av 

strukturella faktorer i den omgivande miljön har en påverkan på enskilda individers livssituation. I 

Socialstyrelsen och Forkby (2006) belyses att det inom såväl socionomutbildningen som i praktiskt 

socialt arbete, idag ges avsevärt utrymme för teorier och metoder som ska ge vägledning i att se utsatta 

barn i ljuset av det sociala sammanhang de befinner sig i. Nedan ges en inblick i några av de teorier 

som ligger till grund för socialt arbete med barn och dess sociala nätverk.  

 

2.5.1 Utvecklingsekologisk systemteori  
Utvecklingsekologisk teori, som grundats av den amerikanske barnpsykologen Urie Bronfenbrenner, 

beskriver barns utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Barnets utveckling ses som ett resultat av en 

ständig påverkan och ömsesidig anpassning mellan den växande individen och den föränderliga miljö 

som omger henne (Klefbeck & Ogden, 2003). Barnets miljö delas upp i olika nivåer, system efter 

grader av närhet till barnet. Systemen omsluter varandra som ryska dockor eller som koncentriska 

cirklar, den ena inuti den andra, med barnet och dess närmiljö i mitten. Mikrosystemen är den närmiljö 

som barnet samspelar med i sin vardag. Barnets familjenära relationer är exempel på mikrosystem, 

likaså vänner, släktingar, dagis, skola och fritidsmiljö (Andersson, 2002). Mesosystemen innefattar 

interaktionen mellan olika närmiljöer; mikrosystem. Hur relationerna mellan barnets olika 

mikrosystem ser ut är ofta en avgörande faktor för barnets förutsättningar till en gynnsam utveckling 

eftersom funktionerna i form av samarbete och tillgång till stöd så starkt påverkar livssituationen. 

Exosystem innefattar närmiljön som ligger utanför barnets vardagsverklighet men som indirekt 

påverkar barnets situation och utvecklingsbetingelser; förskolan eller skolans organisation, förälders 

arbetsplats, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, politiska beslut och resursfördelning på lokal 

nivå (Andersson, 2002; Klefbeck & Ogden, 2003). Makrosystemet utgör samhällsförhållanden i ett 

land, exempelvis, politik, lagstiftning och resursfördelning på strukturell nivå. Makronivån speglar 

även tidsandan, kulturen och de värderingar och normer som påverkar samhället på ett generellt plan. 

Detta samspelar med och får konsekvenser för individens vardagsliv (Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

2.5.2 Teorier om barns tidiga relationer till närstående  
Dahlberg och Forsell (2006) belyser vikten av att socialarbetare har kunskap om och förståelse för hur 

barns tidiga relationer till närstående påverkar utvecklingen. De menar att barn som tidigt får en trygg 
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anknytning till någon vuxen har ökade möjligheter att senare i livet klara påfrestningar, finna lösningar 

vid upplevelse av stressande och svåra situationer. Det förbättrar även förutsättningarna för att 

utveckla goda relationer till andra och på ett adekvat sätt mobilisera stöd. Perris (1996) belyser att 

tidiga erfarenheter av att närstående inte har haft förmåga att se och tillgodose barnets behov, att 

barnet inte blir sett eller blir bekräftat påverkar över tid barnets syn på sig själv och på vad man kan 

förvänta sig i relation till andra i negativ bemärkelse. Dahlberg och Forsell (2006) belyser att det ofta 

finns ett flergenerationsperspektiv på förmåga att hantera föräldraskap. En egen upplevelse av trygg 

anknytning ger bättre förutsättningar att själv utveckla en god föräldraförmåga. Såväl anknytningsteori 

som objektrelationsteorier beskriver hur barns socioemotionella utveckling påverkas av det tidiga 

samspelet mellan barn och dess huvudsakliga anknytningsobjekt (Havnesköld & Risholm-Mothander, 

2002; Andersson et al., 2004). Den eller de som svarar för barnets kontinuerliga omsorg är således 

anknytningspersonerna, vanligen föräldrarna (Perris, 1996). Avgörande för om en trygg respektive 

otrygg anknytning utvecklas är anknytningspersonens förmåga till att tillgodose barnets behov av 

omsorg, trygghet, kontinuitet och stabilitet. Om föräldern inte har förmåga att stå för detta är det av 

avsevärd vikt att barnet får möjlighet att knyta an till någon annan i omgivningen eftersom det kan 

vara en skyddande faktor för barnet och stävja en negativ utveckling (Perris, 1996; Dahlberg & 

Forsell, 2005).  
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3. Metod 
I kapitlet belyses de metodologiska överväganden som gjordes i studien. Vidare belyses hur urvalet 

gjordes i studien och hur insamling och bearbetning av data genomfördes. De etiska överväganden 

som gjordes i studien belyses i kapitlet såväl som studiens tillförlitlighet, giltighet och 

generaliserbarhet. Även de metodproblem som upplevdes i arbetet beskrivs. 

 

3.1 Metodologiska överväganden 
Studien avsåg att spegla socialarbetares tankar och yrkeserfarenheter av vilken betydelse de anser att 

det sociala nätverket har för barns livssituation och hur de sociala nätverken kan se ut för de barn och 

familjer som socialarbetare möter i sitt dagliga arbete. Avsikten var också att spegla det sociala 

nätverksarbetets betydelser och innebörder, potential och svårigheter. Utifrån detta formulerades 

problemställningar. Tanken var att utifrån dessa problemställningar spegla frågorna ur 

intervjupersonernas synvinkel och att utveckla innebörden av deras erfarenheter och vad de handlar 

om genom att ge nyanserade beskrivningar och beskrivningar av det specifika snarare än av det 

allmänna för att på så vis öka förståelsen och kunskapen inom ämnet. Målsättningen var också att 

åstadkomma både djup och bredd i studien och därför valdes en mångdimensionell metodologisk 

ansats, nämligen kvalitativ metod. Denna metod rekommenderas av Kvale (1997. Se också Halvorsen, 

1992) när avsikten är att ge en helhetsförståelse av verkligheten och utveckla innebörden av 

människors erfarenheter och att ta del av människors åsikter och synpunkter. 

 

3.2 Urval 
Intervjupersonerna valdes utifrån sin yrkeserfarenhet och kunskap om barn och deras omgivande 

sociala nätverk. Tanken var att intervjupersonernas långa erfarenhet inom området skulle bidra till att 

intervjuerna skulle bli intressanta och innehållsrika. Utifrån tillgänglig tidsrymd var bedömningen att 

fyra intervjuer kunde vara ett lagom antal. Tanken med att få mer tid till varje intervju var att det 

skulle finnas mer tid till bearbetning och tolkning av varje intervju vilket i sin tur skulle kunna bidra 

till att ge en mer nyanserad bild av problemområdet. Sammantaget gjorde detta att valet av 

intervjupersoner till de kvalitativa intervjuerna i studien gjordes med hjälp av ett strategiskt urval. 

Strategiska urval rekommenderas av Kvale (1997. Se också Halvorsen, 1992) då en önskan om att 

intervjua personer som har stora kunskaper inom valt område finns och då urvalet är litet. Detta var 

fallet i föreliggande studie och de fyra intervjupersonerna som valdes för intervjuerna var 

socialarbetare som alla hade lång erfarenhet av att arbeta med barn och deras omgivande sociala 

nätverk. Åldersfördelningen bland intervjupersonerna var något snäv då ett medvetet val gjordes av 

intervjupersoner med lång erfarenhet av socialt arbete vilket av naturliga skäl gjorde att samtliga 

intervjupersoner uppnått en viss ålder. Samtidigt fanns också skillnader mellan intervjupersonerna och 

de skiljde sig åt på det sättet att de arbetade inom olika verksamheter med lite olika yrkesinriktning. 
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Intervjupersonerna skiljde sig även åt på det sättet att två av dem var män och två var kvinnor. 

Dessutom kom de från olika kommuner av varierande storlek. Halvorsen (1992. Se också Repstad, 

1999) menar att det är lämpligt att intervjupersonerna är så olika varandra som möjligt då syftet med 

studien är att få så stort kvalitativt innehåll som möjligt, snarare än att uppnå representativitet vilket 

som beskrivits varit tanken i föreliggande studie. 

 

3.3 Insamling av data  
Studien är baserad på både sekundär- och primärdata. De sekundärdata som användes i studiens 

kapitel tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter samt i analyskapitlet var litteratur och artiklar. 

Dessa framsöktes genom databaserna Academic Search Elite, CSA Social Sciences och LIBRIS. De 

sökord som användes var i en sökning ”Social network intervention” och i en annan sökning ”social 

network*” som subjekt term, and famil* and child utan tillägg i ”select a field”. I LIBRIS användes 

sökordet ”nätverksarbete”. Utöver detta användes rapporter från Socialstyrelsen och litteratur som kan 

sägas vara central för socialt nätverksarbete i Sverige, t.ex. kurslitteratur vid Socionomutbildningar. 

De primärdata som användes i studien var de fyra intervjupersonernas berättelser som erhölls genom 

halvstrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna gavs intervjupersonerna möjlighet till förberedelse 

genom att de fick ta del av sammanfattade frågeställningar rörande intervjun genom det brev som 

skickades ut några dagar innan intervjutillfället (se bilaga). Tanken med detta var att 

intervjupersonerna skulle kunna ge mer reflekterade beskrivningar av de relativt omfattande 

frågeställningarna vid intervjutillfället. Wiedersheim-Paul och Eriksson (2006) rekommenderar att 

intervjupersoner ges möjlighet till förberedelse då frågorna i intervjun är omfattande och 

komplicerade.  

 

Vid själva intervjutillfället gavs en ram åt intervjun för att intervjupersonerna skulle få en ökad 

förståelse för studien och för att de skulle få ett sammanhang i intervjusituationen. Detta gjordes 

genom att intervjupersonerna informerades om syftet med studien. Information om att intervjun 

spelades in med hjälp av MP3 gavs också. Vidare gavs intervjupersonerna möjlighet att i slutet av 

intervjun berätta om sådant de inte tidigare fått möjlighet att säga. Tanken med det var att 

intervjupersonerna inte skulle gå från intervjun med en känsla av att ha något outtalat. Kvale (1997) 

påtalar vikten av att i intervjusituationen ge en ram åt intervjun och att det är viktigt att verka för en 

positiv intervjusituation då detta främjar samspelet i intervjun vilket i sin tur påverkar hur dialogen 

och uppbyggandet av kunskap utvecklas under intervjun. För att intervjupersonerna skulle känna sig 

tillfreds i intervjusituationen och för att intervjun skulle bli så bra som möjligt genomfördes 

intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser. Andra åtgärder som vidtogs för att 

intervjusituationen skulle bli så bra som möjligt var att två intervjuare medverkade vid 

intervjutillfällena. Anledningen till att inte alla tre medverkade vid intervjuerna var för att inte 

intervjupersonen skulle uppleva detta som obehagligt vilket i så fall skulle kunna störa samspelet i den 
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känsliga intervjusituationen. Fördelarna med att vara två intervjuare istället för att vara en var att det i 

intervjusituationen var mycket att hålla reda på. Genom att vara två kunde en av intervjuarna ha en 

mer reflekterande roll och ha möjlighet att ställa uppföljningsfrågor på det intervjupersonerna sa 

medan den som gjorde själva intervjun kunde vara mer målinriktad och fokuserad på att ha en 

helhetsbild av det som sagts. Intervjuerna skedde på ett flexibelt sätt även om också fokus lades på att 

intervjuguiden skulle täckas in. Intervjuguiden omformulerades efterhand vartefter nya kunskaper 

erhölls. Det fanns ett gemensamt intresse för ämnet mellan intervjupersonerna och intervjuarna och 

upplevelsen av intervjun var positiv. Intervjupersonerna visade ett engagemang och en öppenhet för att 

berätta om sina tankar och yrkeserfarenheter. Möjliggörande av en uppföljande kontakt gjordes också 

utifall behov för detta skulle uppkomma i ett senare skede. Repstad (1999) menar att det är viktigt att 

skapa förutsättningar för att intervjupersonerna skall kunna prata på ett naturligt och fritt sätt i 

intervjusituationen och att det finns vissa fördelar med att vara två som intervjuar då den kvalitativa 

intervjun samtidigt skall vara helhetsorienterad och målinriktad. 

 

3.4 Bearbetning av data 
Intervjuerna varade i genomsnitt i en och en halv timme och spelades in med hjälp av MP3-spelare. 

Efter inspelningen transkriberades intervjuerna vilka resulterade i sammanlagt cirka 70 datorskrivna 

A4-sidor med enkelt radavstånd. För att transkriberingarna skulle bli pålitliga gjordes en 

överenskommelse att de skulle göras utifrån ett gemensamt tillvägagångssätt som innebar att 

intervjuerna skulle återges ordagrant med undantag för upprepade ord för utfyllnad. Även markeringar 

för längre pauser och känsloyttringar som skratt gjordes. Då fler än en person gör transkriberingar 

rekommenderar Kvale (1997. Se också Halvorsen 1992) ett gemensamt förfarande för att slutresultatet 

skall bli pålitligt. 

 

Resultatdelen i studien gjordes utifrån ett empirinärt förhållningssätt, det vill säga kapitlet innehöll 

endast primärdata. Detta för att socialarbetarnas berättelser skulle fokuseras innan de analyserades i 

ljuset av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Widerberg (2002) rekommenderar ett 

empirinärt förhållningssätt framför ett mer teorinära förhållningssätt i kvalitativa studier. Tolkning av 

materialet gjordes utifrån det hermeneutiska cirkeltänkandet genom att intervjuerna lästes igenom ett 

flertal gånger för att en helhetsbild skulle erhållas. Därefter söktes en fördjupad kunskap av 

innebörden och meningen i det intervjupersonerna sagt i enskilda teman för att därefter på nytt återgå 

till helheten för att göra en mer reflekterad tolkning av densamma. Utifrån detta förfarande skapades 

de teman som presenteras i resultatdelen och dessa teman speglar sammantaget det som avsågs speglas 

i studien. För att undvika skevheter till följd av förförståelse i tolkningen togs teman till resultatdelen 

fram av författarna gemensamt. Resultatdelen sammanställdes sedan utifrån dessa teman och 

jämförelse mellan intervjupersonernas beskrivningar gjordes. Analys gjordes sedan på empirin utifrån 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Det är också så att val av metod påverkar vilken 
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databearbetning och vilken dataanalys som kan göras och ett förfarande som var gjort i föreliggande 

studie förordas av Repstad (1999) vid tolkning, analys och rapportskrivning vid studier som utgått från 

kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats vid tolkning. 

 

3.5 Studiens tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 
Utifrån aktuell problemställning är bedömning att insamlade data är relevant och att studien 

därigenom speglar det som var avsett att undersöka varför den definitionsmässiga giltigheten kan ses 

som hög (Halvorsen, 1992). I studien har också relevanta frågor ställts till inom området erfarna 

personer vilket Svenning (2000) beskriver som förutsättningar för intern giltighet.  Även 

tillförlitligheten i studien bedöms vara hög då arbetet genom alla stadier genomgående var noggrant 

gjort. Halvorsen (1992) menar att förutsättningen för studiens giltighet är att både den 

definitionsmässiga giltigheten och tillförlitligheten i studien är hög vilket bedöms vara fallet i 

föreliggande studie. Den externa giltigheten menar Svenning (2000) handlar om huruvida det är 

möjligt att generalisera studien som helhet till en teoretisk nivå och till en större grupp. Detta kan 

utifrån vald metod inte sägas vara möjligt och har heller inte varit målsättningen med studien. Tanken 

var snarare att beskriva socialarbetares tankar och erfarenheter inom valt ämne.  

 

3.6 Metodproblem 
Ett metodproblem som upplevdes i studien var att den begränsade tiden för studiens genomförande 

påverkade valet av antalet intervjuer som låg till grund för resultat och analys. Sannolikt hade det varit 

till gagn för studien om ytterligare en eller två intervjuer hade kunnat genomföras och motsvarande tid 

kunnat läggas på bearbetning av dem som på dem som genomförts i studien. Grundtanken var att 

jämföra och lyfta fram skillnader i åsikter bland intervjupersonerna i högre grad än vad som gjorts i 

studien. Detta var dock inte möjligt eftersom de beskrivningar intervjupersonerna gav i olika frågor 

inte sade emot varandra utan deras berättelser snarare kompletterade varandra. Möjligen hade 

ytterligare intervjuer gjort att fler skillnader i åsikter bland intervjupersonerna hade framträtt. Det 

fanns också en motsättning i förhållandet mellan omfattningen av studien och att både djup och bredd 

eftersträvades. Möjligen hade studien kunnat ha mer djup i de enskilda delarna om bredden hade 

minskats. Detta hade dock fått ske på bekostnad av helhetsbilden vilket sågs som ett sämre alternativ. 

Vår egen inverkan på intervjupersonerna i form av intervjuareffekten kan också ha påverkat resultatet 

av studien. 

 

3.7 Etiska överväganden 
Etiska överväganden gjordes genomgående i studien. Inledningsvis gjordes etiska överväganden 

gällande syftet med studien. Payne (2002. Se också Tengvald, 2003) menar att den enskilde 

socialarbetarens förhållningssätt, kunskap, värderingar och förmåga till relationsskapande har en 

avgörande betydelse för hur det sociala arbetet utförs i praktiken. De menar att det i syfte att nå en 
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bättre kvalitet i det sociala arbetet kan anses vara av vikt att i forskning vidare studera socialarbetares 

yrkeserfarenheter och reflektioner kring dessa. Syftet med föreliggande studie var att den skulle öka 

kunskapen om socialarbetares yrkeserfarenheter och reflektioner om det sociala nätverkets betydelse 

för barn och om nätverksarbetes innebörder, potential och svårigheter. Kvale (1997) belyser att en 

studie med människor som deltagare bör ta hänsyn till vetenskapliga såväl som mänskliga intressen 

och att detta är en viktig etisk aspekt av en studie. Genom att uppfylla syftet i studien och på så vis 

lyfta viktiga aspekter av det sociala nätverkets betydelse och nätverksarbete kan studien tänkas bidra 

till att möjliggöra förbättringar inom området vilket kan sägas ge studien ett etiskt värde. 

 

Andra etiska överväganden som gjordes i studien var att eventuella konsekvenser av studien för 

intervjupersonerna togs i beaktande innan några intervjuer genomfördes. Ett brev skickades till 

intervjupersonerna (se bilaga) där intervjupersonerna som tidigare nämnts fick ta del av syfte och 

frågeställningar och utöver detta gavs de också ytterligare information gällande informerat samtycke 

och konfidentialitet. Intervjupersonerna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan i studien om och när de så skulle önska. Vid intervjutillfället 

spelades intervjun in ljudmässigt för att sedan transkriberas till pappersform. Transkriberingen gjordes 

på ett noggrant sätt och materialet avidentifierades redan vid transkriberingen för att inte någon 

koppling till intervjupersonerna skulle kunna göras. Endast studiens författare hade tillgång till 

materialet vilket förvarades säkert. Detta gjordes utifrån att intervjupersonernas konfidentialitet skulle 

säkerställas. Av samma orsak raderades ljudupptagningen efter transkriberingen. Att i en studie ta 

hänsyn till etiska problem gällande informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser är något 

som förespråkas av Kvale (1997). I resultatdelen, där tolkning av materialet gjordes, finns 

huvudbudskapet av det som intervjupersonerna sagt under intervjuerna med. Detta utifrån att 

systematiska val ur det transkriberade materialet gjordes. Halvorssen (1992) belyser att det är viktigt 

att sträva efter sanning och ärlighet i en studie och att det ställer krav på tillvägagångssätt och 

framställningsform och att en innebörd av det blir att det är viktigt att inte handplocka exempel när 

urval av data görs utan detta skall ske systematiskt. Slutligen betonar samma författare vikten av att 

göra en återkoppling till intervjupersonerna då studien färdigställts om det finns önskemål om detta. I 

föreliggande studie uttryckte intervjupersonerna vid intervjutillfället en önskan om att ta del av studien 

då den färdigställts varför överenskommelse om att en kopia tillsänds dem då studien färdigställts. 

Även om deras önskan handlade om att ta del av resultatet av studien innebär det också en möjlighet 

för kontroll och kritik vilket kan ses som viktigt ur en etisk aspekt. 
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4. Resultat 
I kapitlet belyses de fyra socialarbetarnas uppfattningar och yrkeserfarenheter av det sociala nätverkets 

betydelse för barns livssituation. I kapitlet speglas även deras yrkeserfarenheter och reflektioner kring 

professionellt socialt arbete med barn och deras omgivande sociala nätverk. De olika teman som 

presenteras är: 

 

• Barns sociala nätverk 

• Nätverksarbete 

• Potentialen med nätverksarbete 

• Svårigheter i det klientnära arbetet 

• Organisatoriska och resursrelaterade frågor 

 

I det inledande temat beskrivs socialarbetarnas definition av barns sociala nätverk och hur 

socialarbetarna anser att nätverket bör se ut för att bidra till en gynnsam utveckling för barnet samt hur 

synen på det sociala nätverket inom det sociala arbetets fält har förändrats över tid. I temat beskrivs 

deras uppfattningar om grunden till varför nätverksarbete är viktigt genom beskrivningar av möjliga 

konsekvenser för barn och föräldrar då nätverket inte förmår ge adekvat stöd. Vidare beskrivs 

socialarbetarnas erfarenheter av hur de sociala nätverken de möter ser ut samt huruvida de anser att 

professionella kan vara en del av barnets sociala nätverk. 

 

Under temat nätverksarbete presenteras socialarbetarnas beskrivningar av nätverksarbete. Hur de på 

olika sätt verkar för ett preventivt arbete för att minska risken för framtida problem och en ogynnsam 

utveckling hos barnet. Socialarbetarnas beskrivningar av hur de arbetar för att förbättra barnets 

situation då problem uppstått presenteras likväl som deras beskrivningar av hur arbetet kring att vidga 

nätverket med fler stödjande personer runt barnet ser ut. Även hur socialarbetarna uppfattar BBIC´s 

inverkan på arbetet beskrivs. 

 

Socialarbetarnas uppfattning om möjligheterna med nätverksarbete beskrivs under temat potentialen 

med nätverksarbete medan socialarbetarnas erfarenheter av svårigheter med nätverksarbetet beskrivs 

under svårigheter i det klientnära nätverksarbetet. Under temat organisatoriska och resursrelaterade 

frågor beskrivs samverkansfrågor, resursfrågor och socialarbetarnas önskan om att utveckla 

nätverksarbetet. 
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4.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

Kristina 

Kristina är 50 år gammal och har 25 års erfarenhet av socialt arbete. Hon arbetar för närvarande inom 

socialtjänsten i en liten kommun i mellersta Sverige.  

 

Lars 

Lars är 35 år gammal och har 10 års erfarenhet av socialt arbete. Han arbetar för närvarande med 

behandling i en liten kommun i norra Sverige 

 

Göran 

Göran är 40 år gammal och har 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han arbetar för närvarande som 

familjeterapeut inom Socialtjänsten i en medelstor kommun i mellersta Sverige 

 

Maria 

Maria är 55 år gammal och har 25 års erfarenhet av socialt arbete. Hon arbetar för närvarande som 

kurator på en familjecentral i en liten norrländsk kommun. 

 
 

4.2 Barns sociala nätverk 
När det gäller definitionen av barns sociala nätverk beskriver intervjupersonerna detta på lite olika 

sätt. De fick samtliga frågan vad de kommer att tänka på när de hör barns sociala nätverk. Maria 

beskriver barnets sociala nätverk som de informella kontakterna som föräldrar, mor och farföräldrar, 

grannar och vänner medan Kristina har en vidare definition. Hon kommer att tänka på föräldrar, släkt, 

vänner, omgivande personer som barnets lärare och ledare på olika fritidsaktiviteter. Lars och Göran 

ser begreppet ännu vidare och Lars beskriver att han tänker sig barnets sociala nätverk som dess 

sociala värld, den omgivning som barnet lever i och att han kommer att tänka på sociala referenser. 

Han tänker sig att barnet har primära personer som exempelvis den närmsta familjen men han menar 

också att det finns andra människor och objekt för barnet i dess sociala nätverk. Han beskriver att han 

tänker sig att ställföreträdare på olika sätt ingår i barnets sociala nätverk. Göran beskriver vad han 

kommer att tänka på när han hör barnets sociala nätverk på följande vis: 

 

”Jag kommer att tänka på hela dess ursprung och sammanhang, på något sätt vilken värld barnet 

befinner sig i” 

 

Vilken betydelse storleken och sammansättningen på det sociala nätverket har för barnet och familjen 

beskrivs också av intervjupersonerna och beskrivningarna både går i och kompletterar varandra. 
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Samtliga intervjupersoner beskriver att kvaliteten i relationerna är viktigare än hur stort nätverket är 

eller vem som ingår i nätverket. Även om de anser att nätverkets storlek inte är av avgörande betydelse 

för hur väl nätverket fungerar så framgår det av deras berättelse att antalet personer i nätverket kan ha 

en viss inverkan. Göran menar att det är viktigt att det finns några människor som ser barnet men att 

det inte finns något slags minsta antal i nätverket för att det skall ses som fungerande. Maria menar att 

det möjligen kan vara så att man blir väldigt beroende om man bara har en person man får hjälp och 

stöd ifrån. Ett lite större nätverk har den inverkan att man blir mer oberoende och fri menar hon. Om 

nätverket blir väldigt stort beskriver Lars att det kan ha den påverkan att man tappar fokus på barnets 

behov och den viktiga vardagsnära förankringen. Detta menar han i sin tur kan medföra otrygga och 

stressade barn. Han menar att stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet är viktigt för barnet och han 

uttrycker sig så här om det: 

 

”Ett barn behöver inte alla gånger ett så stort nätverk utan det nära och jordnära, vardagsnära, ett 

litet tryggt system”. 

 

Han beskriver också att han tänker sig att det är barnet som är utgångspunkten för vad som är bra när 

det gäller storlek och sammansättning av det sociala nätverket. Han beskriver att det är de individuella 

förutsättningarna som avgör vad som gagnar just det barnet och hur väl nätverket fungerar är också 

avgörande för hur det behöver vara sammansatt.  

 

Kristina menar att det mer handlar om förmågor, engagemang och intresse än vem stödet kommer 

ifrån. Hon tänker sig att en granne kan ge lika bra stöd som en nära släkting och att det mer är 

beroende av relationen än av sammansättningen i nätverket hur väl nätverket fungerar. Både Kristina 

och Maria beskriver att andra vuxna än föräldrarna i det sociala nätverket kan kompensera för 

bristande förmåga hos föräldrarna. Lars beskriver på liknande sätt att det kan finnas en fördel med att 

nätverket är lite utspritt när familjebilden är dysfunktionell genom att detta kan fungera avhjälpande 

och göra att barnet får sina behov tillgodosedda. Även Göran tänker sig att andra vuxna kan 

kompensera för föräldrarnas bristande förmåga men att den bristande föräldraförmågan ändå kan ha en 

inverkan på barnet jämfört om stödet faktiskt fanns hos föräldrarna. Själva avsaknaden av förmågan 

hos föräldrarna gör något med barnet även om de får behovet tillgodosett av någon annan. Han 

uttrycker sig så här: 

 

”Vi är ju som art också överlevare. Vi hittar någonstans det man kan få näring ifrån. Om man nu 

känner att man inte har stöd och stimulans av mamma och pappa kan barn hitta andra som blir 

viktiga. Det kan handla om avlägsna släktingar, kompisars föräldrar, att sådana som oss hjälper. Där 

tror jag att vi är olika rustade individuellt att ta till oss det och att söka upp det och så där men det är 

klart att det är jättestor skillnad om det finns där automatiskt om man ställs inför svårigheter om det 
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är naturligt för mig att gå och prata med min mamma om det eller om jag måste snirkla mig vidare 

någon annanstans”. 

 

Utifrån den kompenserande funktionen i nätverket ställdes frågan till samtliga intervjupersoner 

huruvida det är möjligt för professionella att ingå som en del av det sociala nätverket. Synen på detta 

skiljer sig åt mellan intervjupersonerna och tre av dem tänker att det är möjligt för professionella att 

ingå i nätverket och en av intervjupersonerna anser att det inte är möjligt. Lars som tänker att 

professionella kan ingå i det sociala nätverket uttalar sig på det här viset: 

 

”Ja det tror jag. För att ibland finns det inga, har man inga sunda eller trygga relationer med sig i sin 

familjebild så måste kanske samhället, myndigheter åstadkomma någon form av skyddsnät, på 

konstgjord väg. Så är det här att personalen växer fram som viktiga personer, trygga personer, 

signifikanta människor, alltså känslomässig nära, värdefulla, värdebärande. Så blir det”. 

 

Även Göran och Kristina anser att professionella kan vara en del av det sociala nätverket och att de 

kan fylla en viktig funktion. Göran beskriver att kontakterna med de professionella kan fungera 

modellskapande och att den erfarenheten kan vara bra för den enskilde individen att ha med sig i livet. 

Maria beskriver att professionella kan stärka upp och skapa förutsättningar för positiv utveckling i det 

sociala nätverket men hon anser inte att professionella kan ingå i det sociala nätverket. Om det uttalar 

hon sig så här: 

 

”Nej… inte om man tänker socialt nätverk då är det dom informella kontakterna man tänker på men 

när det finns brister är det klart att professionella kan komma in och ja inte ersätta tänker jag utan 

mera stärka upp och skapa förutsättningar mer så men då är det ett annat typ av nätverk”.  

 

När det gäller vilken betydelse det sociala nätverket har för barnet beskriver Kristina att medlemmarna 

i det sociala nätverket har en nyckelposition som förebilder och Lars beskriver på liknande sätt det 

sociala nätverket som referensgrupp och att det också kan vara så att någon i nätverket fungerar som 

ställföreträdare i relationer. Som exempel nämner han om det exempelvis är så att det rör sig om en 

frånvarande pappa och det som en följd av det saknas en naturlig manlig förebild för barnet kan 

exempelvis farfar eller en vaktmästare på skolan träda in som manlig förebild. Lars menar också att 

den vikigaste funktionen är den känslomässiga närvaron och att det är viktigt för barnets trygghet och 

utveckling att nätverket kan stå för förutsägbarhet och kontinuitet. Göran kommenterar det sociala 

nätverkets betydelse på det här sättet: 

 

”Det sociala nätverket spelar ju väldigt stor roll naturligtvis för vem man blir och hur man ser på sig 

själv tänker jag. Jag tänker på det här med berättelsen om sig själv som är ett begrepp man kan prata 
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om när man jobbar med behandling. Hur man ser på sig själv och vem jag är. Ja förutom att ge arvet 

av hurdan man är så är det här också något slags skydd, att man tillhör en grupp. Vi skulle aldrig ha 

överlevt som art annars om vi inte haft någon grupptillhörighet. Om vi bara varit en massa individer 

som gick omkring här skulle vi ju inte överleva. Vi behöver ju någon sorts gemenskap, någon sorts 

minsta gemensamma nämnare. Och då blir ju familjen eller den utvidgade familjen någon slags skydd 

ändå. Att få hjälp och stöd att man blir sedd och att man får kärlek och alla sådana här basala saker”. 

 

Maria menar att det sociala nätverket kan ge emotionellt stöd likväl som informativt och rent praktiskt 

stöd till föräldrarna och att det i sin tur också kan gynna barnet. Lars menar att jagsvaga och osäkra 

föräldrar får svårt att agera autonomt och inkännande och att de därigenom blir mer beroende av andra 

aktörer i nätverket.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner beskriver att kvaliteten i relationerna är 

viktigare för barnet än vilka som ingår i nätverket eller hur stort nätverket är. Intervjupersonerna 

beskrivningar visar på att det stöd det sociala nätverket kan ge barnet kan vara direkt men att det också 

kan vara indirekt. Flera av intervjupersonerna beskriver också att den omgivande miljön har en 

påverkan på barnets livssituation. 

  

När det gäller intervjupersonernas yrkeserfarenheter av hur det sociala nätverket kan se ut för de barn 

och föräldrar som de möter i sitt arbete beskriver Kristina, Lars och Göran att det kan handla om en 

stor vidd i problematik men att alla på något sätt är problemutsatta. De beskriver att det kan handla om 

isolerade nätverk, splittrade eller trasiga nätverk, insnärjda gränslösa nätverk, stora men icke 

fungerande nätverk. De beskriver också att de möter nätverk som har stor potential bara de får rätt 

stöd.  De beskriver att det är vanligt förekommande att det finns någon form av problematik som 

psykisk sjukdom, missbruk, våld eller någon annan typ av ohälsa hos de familjer och nätverk de 

möter. Marias beskrivning skiljer sig lite från de andras och eftersom man i hennes verksamhet i stor 

utsträckning arbetar förebyggande är det inte alltid så att de som kommer har någon särskild 

problematik. Med det förebyggande arbetet riktar de sig i hennes verksamhet mot att vidga isolerade 

och begränsade nätverk. Lars beskriver sina erfarenheter av hur det kan se ut med det personliga 

nätverket för de barn och föräldrar han möter i verksamheten där han arbetar så här: 

 

”Det kan givetvis se väldigt olika ut men det jag spontant tänker på är att jag i verksamheten möter 

barn som lider brist på signifikanta vuxna, känslomässigt nära och närvarande vuxna för barnet. De 

vuxna, de föräldrar som kommer hit till oss, även de kan ju lida väldig brist på sociala förebilder, på 

signifikanta människor omkring sig. Man har lite att relatera till och man har lite att referera till. Man 

lever och agerar utifrån de verktyg man har, så att säga, utifrån det system man växt in i”. 
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När det inte finns ett omgivande nätverk eller när nätverket inte förmår ge adekvat stöd beskriver 

intervjupersonerna att nätverket kan fungera som en riskfaktor och det kan ge konsekvenser för barnet 

och föräldrarna. Intervjupersonerna beskriver att det kan röra sig om att funktionerna och relationerna 

i nätverket inte är bra. Det menar dom kan ta sig i uttryck på flera sätt och konkreta tecken på när 

nätverket fungerar som en riskfaktor kan vara när det inte finns möjlighet att ta upp saker inom 

systemet utan att obekväma saker som exempelvis att om det finns missbruk eller psykiska problem i 

familjen eller nätverket så finns det i kulturen i nätverket att det skall hyschas ner. Göran beskriver 

detta och att det kan bli svårt för barnen på olika sätt och att det kan ta sig i uttryck av exempelvis 

magont hos barnet. Andra tecken på att nätverket är dysfunktionellt menar Göran är när rollerna och 

hiarkin inte är tydlig och det blir gränslöst och barnen bestämmer om sådant som de inte skall 

bestämma om. Det kan medföra att det blir oklart och jobbigt för barnen. Kristina menar att nätverket 

fungerar som en riskfaktor när det finns en avsaknad av delaktighet och engagemang i nätverket. Lars 

menar att det är viktigt att det finns människor som står för objektrelationer. Maria beskriver 

konsekvenserna för barnet om det inte gör det på följande sätt. 

 

”Jag tänker på det vi ofta pratar så mycket om, anknytning och samspel, grunden för ett barns 

anknytning ligger i att barn försöker både med gråt och med leenden och med blick tidigt knyta an och 

är ju helt beroende då av att nätverket runt omkring faktiskt fungerar och orkar ta emot alla de där 

signalerna och gör inte nätverket det så vet vi ju att barnet måste försöka kompensera för det där och 

det kan nog vara genom att endera agera väldigt tydligt eller att kanske ge upp och tystna alltså då 

har vi båda de här ytterligheterna som vi pratar om, de utagerande barnen och de tysta barnen”. 

 

Att det finns ett flergenerationsperspektiv på problem i det sociala nätverket beskrivs av samtliga 

intervjupersoner. Lars beskriver att han ofta ser detta hos de familjer han möter och att det är vanligt 

att föräldrarna till de barn han möter fungerar likadant som sina föräldrar när det gäller olika typer av 

destruktiva beteenden. Han beskriver att han ofta ser att de vuxna föräldrar han möter i verksamheten 

har lidit brist på värdebärande relationer och att det sociala arvet är påtagligt många gånger. Även 

Kristina menar att det har stor betydelse vad man har med sig för erfarenheter och förebilder. Lars 

beskriver att det ofta kan vara så att det verkar förutbestämt hur det kommer att te sig för barnet. Han 

menar att de tidiga sociala familjenära relationerna är otroligt fundamentala och viktiga för barnets 

fortsatta utveckling och att hur väl rustad man blir att hantera saker man möter längre fram i livet 

påverkas av det. Han uttrycker det som att man integreras i ett system. Maria beskriver att hon också 

möter många föräldrar som har svårt att tyda sina barns signaler men som är medvetna om det och som 

också vill arbeta för att bryta dessa mönster. De kan ha en förändringsvilja men Maria menar att det 

ändå tar tid att bryta dessa mönster. Intervjupersonerna beskriver att det finns ett behov av att arbeta 

med barnets omgivande nätverk utifrån faktorer som bristande föräldraförmågan, avsaknad av stöd i 

nätverket och avsaknad av sociala förebilder.  
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4.3 Nätverksarbete 
Samtliga intervjupersoner anser att nätverksarbete är viktigt.  De beskriver att nätverkets betydelse har 

förändrats över tid och att nätverksarbetet därigenom också förändras. Göran berättar att 

nätverksarbete kom i slutet av 70-talet eller i början av 80-talet och att han upplever att det är mode i 

att arbeta med nätverket nu. Han menar att i vilken utsträckning man arbetar med nätverket beror av 

flera faktorer men att det är personbundet och har blivit betydligt mer vanligt nu än förr. Han menar att 

det även tidigare funnits personer som intuitivt förstått att det varit viktigt att arbeta med nätverket 

även om det då inte fanns uttalat att man skulle göra det och det inte fanns något ord för 

nätverksarbete. Han uttalar sig på följande vis om dagens nätverksarbete: 

 

”Jag tänker att det är det viktigaste någonstans förutom att bygga på barnets eller ungdomens egen 

utveckling men det skall man ju jobba parallellt med tänker jag”. 

 

När det gäller huruvida synen på det sociala nätverkets betydelse för barn har förändrats över tid 

beskriver Kristina detta på följande sätt: 

 

”Nätverket visste vi inte ens vad det var, jag vet inte om ordet fanns ens. Så det har fått en helt annan 

styrka än tidigare. Vi begrep nog inte vilka krafter det finns i ett nätverk utan vi tyckte mer att de var 

besvärliga och ställde till det och krånglade och ifrågasatte vissa saker”. 

 

Intervjupersonerna beskriver olika områden för nätverksarbete och de menar att det inledningsvis kan 

handla om att kartlägga vilka personer som finns i nätverket, hur väl nätverket fungerar och vilka 

behov som finns i det specifika nätverket. Nätverksarbetet menar de kan handla om att vidga nätverket 

för att fler betydelsefulla personer skall omge barnet med stöd, det kan också handla om att mobilisera 

redan befintliga personer i nätverket så att de får en mer aktiv roll och att förbättra funktionerna i 

nätverket för att minska risken för framtida problem och en ogynnsam utveckling för barnet. Det 

framgår av intervjupersonernas berättelser att nätverksarbetet ofta berör flera av dessa områden och att 

dessa arbeten går i varandra. Göran menar att nätverksarbete kan vara att tillsammans med familjen gå 

igenom vilka i nätverket som är viktiga för dem och barnet. I detta arbete menar han att det kan handla 

om att göra en nätverkskarta över det sociala nätverket för att få en överblick över vilka personer som 

finns och som barnet och familjen ser som viktiga. Det behöver inte vara så att man har ett 

nätverksmöte utan han menar att det ibland kan räcka att man pratar om det sociala nätverket i rummet 

eller att man träffar en del av nätverket. Det viktiga menar han kan vara att förmedla en kontakt eller 

en förståelse. Nätverksmöten beskriver Göran som ett positivt sätt att samla viktiga personer för 

barnet både från det privata och det professionella nätverket och han menar att det handlar om att få 

fokus på barnet i dess situation men att det också har den effekten att man får fokus på sig själv i sin 

yrkesroll. När man kommer på ett nätverksmöte som rektor eller socialsekretare får man reda på vem 
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man är i barnets liv. En av vinsterna med att träffas så menar Göran är att själva formen är sån att man 

träffar andra som har en annan funktion och en annan roll än vad man själv har. Tanken med det 

menar Göran är att de professionella ska få mer hjärta i sitt jobb och att de privata skall få mer hjärna i 

sin roll. 

 

Lars uttalar sig så här om nätverksarbete och nätverksmöten: 

 

”Eftersom det omgivande nätverket är av betydelse brukar vi inventera hur det ser ut och vilka som 

finns där. På vilka sätt kan nätverket bidra och vara till stöd för det specifika barnet och föräldrarna. 

Det är av vikt att det finns bra kontaktytor. Vi brukar exempelvis ha nätverksmöten”. 

 

Han menar att det kan finnas mycket olika uppfattningar inom nätverket och att de olika 

nätverksmedlemmarna ser olika på sin roll i nätverket. Lars säger att det ibland kan bli en av deras 

uppgifter att förstärka relationerna i nätverket eller att medvetandegöra nätverket på hur situationen ser 

ut för barnet. Han beskriver att nätverksarbete också kan vara att verka för att vidga nätverket 

exempelvis med hjälp av personal från resursteam eller hemma-hos personal. 

 

Även Göran beskriver hur man kan vidga nätverket exempelvis med hjälp av kontaktpersoner och 

kontaktfamiljer. Han uttrycker sig på följande vis: 

 

”Vi har ju kontaktpersoner. Man tillsätter någon för att de skall bli en viktig person. Det är ju samma 

sak med kontaktfamiljer”.   

 

Nätverksarbetet kan också handla om att man ersätter någon person som inte är bra för barnet och att 

man därigenom för att bryta sociala beteendemönster ur en skyddsaspekt väljer bort personer ur det 

sociala nätverket. Det kan röra sig om att barnet omhändertas och placeras i familjehem. Göran 

kommenterar detta: 

 

”Ja där har vi ju vår lagstiftning, För att skydda barn görs placeringar i familjehem. Sen beror det ju 

på vilka betingelser det rör sig om.  Jag menar det går ju att träffa en förälder som begått ett 

övergrepp om det är skyddade umgängen. Det är ju viktigt för ett barn att kunna träffa sin pappa för 

han är ju inte bara den som begår ett övergrepp. Han är en massa andra saker också men det är en 

stor och svår fråga.” 

 

Maria uttalar sig så här om hon anser att det finns något läge där individer i det sociala nätverket bör 

väljas bort: 
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”Pratar ni om de självklara riskfaktorerna som övergrepp av olika slag för då är det så självklart”. 

 

Här kan man se att Göran och Maria ser lite olika på det. Maria ser det som självklart att barnet inte 

skall träffa den som begått övergreppet medan Göran ser det som möjligt bara barnen skyddas från 

nya övergrepp och att det beror på förutsättningarna runt omkring huruvida någon kontakt kan ske 

mellan barnet och exempelvis en förälder som begått någon form av övergrepp. 

 

Kristina uttalar sig om familjerådslag som möjliggörare för att mobilisera nätverket: 

 

”I familjerådslag lägger samordnaren tid och kraft på att söka upp de släktingar som finns”. 

 

När det gäller olika sätt att vidga nätverket menar Göran att det i hans arbete handlar om att 

möjliggöra samtal och att dessa samtal i samband med nätverksarbete kan handla om att prata om det 

finns några relationer sedan tidigare som man skulle vilja återuppta. Andra sätt att vidga nätverket kan 

vara att organisera med grupper och föreningar exempelvis i form av nätverksföreningar. Maria tar 

också upp att familjecentraler kan fungera som en arena för nätverksbygge genom generella 

föräldragrupper samt grupper för ensamstående. Inom kuratorsverksamheten kan samtal föras både 

med enskilda föräldrar, par och med personer ur nätverket. 

 

När det gäller förhållningssätt till problemutsatta familjers nätverk menar Lars att det är viktigt att 

tänka på att arbeta skuldavlastande och visa att det kan finnas en förklaring till att man agerar som 

man gör ibland och att man kanske befinner sig i en sådan situation därför att man har växt in i den. 

Göran beskriver att det kan vara viktigt att tänka på att många av familjerna de möter har mött många 

socialarbetare och att de kan ha blivit trötta på det och att de som en följd av det kan visa misstro mot 

socialarbetare. Han menar att bara vetskapen om det kan vara viktig att ha och han poängterar vikten 

av ett respektfullt bemötande. Kristina anser att det är viktigt att ha en tro på att det finns en kraft i 

nätverket och att tron på att de har någonting att bidra med är avgörande eftersom hon annars tror att 

risken är stor att vi stöter bort nätverket. 

 

När det gäller huruvida intervjupersonerna märkt av någon förändring i hur man arbetar med nätverket 

efter att man infört BBIC har intervjupersonerna lite olika upplevelser av det. Det kan tänkas att det 

har att göra med att de befinner sig i olika typer av verksamheter. I verksamheten där Kristina arbetar 

har man infört BBIC sedan en tid tillbaka men hon anser att det gått lite för kort tid för att märka några 

förändringar när det gäller nätverksarbetet. Hon menar att BBIC är bra på det sättet att risken för att 

glömma att ta med något område i barnets liv minskar eftersom barnets behovsområden finns med i 

BBIC. Hon säger så här: 
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”Det har ju blivit bättre utifrån BBIC att man får med fritid och så vidare men annars har vi lätt att 

fokusera på det här nära nätverket som föräldrar, släkt och skola. Jag vet inte hur duktiga vi är på att 

ta kontakt med fritidsledare och idrottsledare men där kan det ju finnas nyckelpersoner för det här 

barnet”. 

 

För Göran är BBIC ett synsätt att ändå försöka få med barnets värld och att tänka på den och att ta 

fram barnets situation och rättigheter. En farhåga han har är om BBIC blir en sorts metod eller manual 

eller papper. Även Kristina ser en farhåga i att det kan bli standardiserat och att barnet utreds på ett 

sätt som inte ger utrymme för den egna individen i tillräckligt hög grad. Lars som endast kommer i 

kontakt med BBIC indirekt har inte märkt av någon förändring när det gäller nätverksarbetet sedan 

BBIC infördes utan anser att det under hans yrkesverksamma tid varit så att arbetet genomsyrats av att 

etablera fungerande relationer till hela familjenätverket. Maria kommer inte i kontakt med BBIC i sin 

verksamhet varför hon inte har någon särskild uppfattning om hur det påverkat nätverksarbetet. 

 

4.4 Potentialen med nätverksarbete  
Samtliga intervjupersoner anser att det finns en potential med nätverksarbete och att det är viktigt att 

verka för att personerna i nätverket är engagerade och delaktiga i barnets liv. Lars menar att deras 

arbete handlar om att medvetandegöra, omvärdera relationerna och funktionerna i nätverket och att ge 

nya perspektiv i samtal och samvaro för barnet och det omgivande nätverket och att det därigenom 

förstärks. Både Göran och Kristina menar att det är viktigt att söka efter resurser som finns i barnets 

omgivande miljö och de uttalar sig om potentialen i att arbeta med det sociala nätverket. Göran 

uttrycker det så här: 

 

”Ja, jag tänker att det är en nödvändighet att arbeta med barns sociala nätverk.  Jag kan inte se hur 

man skulle kunna göra förändringar annars. I alla fall inte förändringar som är bestående”. 

 

Kristina uttalar sig på följande vis: 

 

”Jag tror jättemycket på nätverket och att det finns mycket kraft att hämta där, vi förbiser nog det 

många gånger, vi rusar runt vi och försöker hitta på andra insatser”. 

 

Kristina betonar vidare att det är viktigt att nätverket blir tillfrågade och att de får känna att de är 

viktiga och att de kan vara med och hjälpa till och att de kan påverka och förändra barnets situation. 

Hon säger så här: 

 

”Jag tror att det handlar om att man för att man ska kunna känna delaktighet måste känna att man 

har någon betydelse”. 
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Hon beskriver att det är viktigt för den som har bekymmer att uppleva att det faktiskt finns ett nätverk 

runt omkring och att det finns en kraft i att se att det nätverket är engagerat. Hon beskriver det på 

följande vis: 

 

”Ja, det händer ju något i en människa när man känner att någon bryr sig – att vi samlas här och det 

handlar om mig”. 

 

Även Göran instämmer i detta och han menar att det många gånger kan handla om att nätverket får 

bekräftelse i att det de gör är bra eller att de får någon slags riktning för hur de kan göra istället. Både 

Göran och Kristina ser stor potential i att arbeta med nätverket i samband med placeringar av barn. 

Kristina uttalar sig så här: 

 

”Jag tror att man ska satsa jättemycket på föräldrar och nätverk för att undvika placeringar av barn. 

Jag tror vi borde satsa mer än vad vi gör. Att placera ett barn är det största ingripande du kan göra i 

en familj, att lyfta ut barnet från familjen, förutsättningarna för att det skall vara gynnsamt är att det 

är bättre med en frivillig placering än en tvångsplacering. Men oavsett placeringsgrund så tycker jag 

att när vi har haft ett familjerådslag i inledningsskedet mellan nätverk, familjehem, barn så har det 

också gett en kraft. Därför att då känner också föräldern en annan delaktighet än om man bara 

placerar och sen blir det tyst”. 

 

De beskriver att de även ser ett behov för barnet att ha kontakt med sitt biologiska nätverk och att det 

är viktigt att fortsätta arbeta med nätverket även efter det att placeringen är gjord och att 

familjehemmet har ett ansvar i det. Göran uttalar sig på följande vis om det: 

 

”När det gäller familjehem är det viktigt att de är öppna och positiva till att få kontakt med delar av 

det biologiska nätverket. Det är viktigt att lösa och att barnet får vara stolt över sitt ursprung. Det 

finns alltid saker att vara stolt över och det handlar om att hjälpa dem att hitta det”. 

 

4.5  Svårigheter i det klientnära arbetet 
Intervjupersonerna beskriver svårigheter i det klientnära arbetet både när det gäller nätverket och när 

det gäller den egna rollen. Maria beskriver svårigheter på flera plan och att det kan handla om att man 

behöver arbeta både på ett individuellt plan och med relationer och kanske också med nätverket. När 

det gäller det individuella arbetet kan svårigheterna röra sig om att vissa människor har svårt att ta 

emot hjälp och att det därför blir svårt att kunna hjälpa. Hon uttrycker sig på följande vis: 
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”Vi har vår berättelse, eller hur, och är man inte van i sin berättelse att människor är goda eller att 

människor vill mig väl utan mer känner igen det som är tragiskt så kan det vara jättesvårt att ta emot 

hjälp som man faktiskt kan få”. 

 

Även Lars beskriver denna problematik och han menar att det då kan vara svårt att etablera en relation 

och en tillit. Maria menar vidare att det kan medföra en sorg att upptäcka egna brister och det kan vara 

svårt att se att ens partner kan vara en bättre förebild och hanterar barnet bättre. Lars har uppfattningen 

att det kan finnas en misstänksamhet för personer utifrån, från socialtjänsten och myndigheter över 

huvudtaget och att man vill hålla någon form av homogent system och att man därför inte släpper in 

någon. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de anser att det kan vara så att det finns någon annan i 

nätverket som kan väga upp bristerna och Maria och Lars menar som nämnts att vissa människor kan 

ha svårt att ta emot den hjälpen. Då tänker Maria att det är med det man behöver arbeta innan man kan 

börja arbeta med nätverket. Lars beskriver också att det krävs att klienterna har en förändringsvilja och 

att det finns någonting att bygga på för att man skall kunna åstadkomma en förändring. Han menar att 

det ganska ofta händer att de i hans verksamhet möter nätverk där det inte finns så mycket att bygga 

på. Om det säger han så här: 

 

”Inte sällan är det så att de som kommer hit, kommer från så totaltrassliga, så totaltrasiga nätverk så 

att det inte finns så mycket att bygga på”. 

 

Lars beskriver att arbetet då kan handla om att bryta destruktiva relationer och att verka för att skapa 

ett nytt nätverk istället för att bygga vidare på det gamla. 

 

En svårighet som Göran beskriver i det klientnära arbetet är att man i sin yrkesroll inte ser vilken 

påverkan man själv har i klientens liv utan att man bara gör och ser till sitt eget arbete och inte tittar på 

sig själv och vad man blir tillsammans med familjen. Han beskriver att man exkluderar sig själv som 

om man vore i ett vakuum.  

 

Göran menar också att det finns en svårighet i att det finns en slags kultur att vi som socialarbetare 

skall göra allting själva. Att vi skall vara den som skall hjälpa den här personen. Han menar att vi 

behöver tänka på ett annat sätt och säger så här om det: 

 

”Jag kan hjälpa till med en del och andra måste också hjälpa till”. 
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Även de enskilda socialarbetarnas inställning till nätverksarbete har stor betydelse för huruvida man 

arbetar med nätverket eller inte. Både Göran och Kristina påtalar detta och Kristina uttalar sig så här 

om det: 

 

”Jag tror att det är varje socialarbetares förhållningssätt till nätverket som är viktigt för har man inte 

den tilltron så kommer det inte att bli någonting”. 

 

4.6 Organisatoriska eller resursrelaterade frågor i nätverksarbete 
Göran beskriver vikten av att arbeta med nätverket och att det inte är möjligt att nå förändring om man 

inte arbetar med nätverket. Samverkan mellan olika delar i nätverket är en viktig del i det och han 

beskriver svårigheter med samverkan både när det gäller intern samverkan inom organisationen och 

också mellan olika professionella i olika organisationer. Han beskriver det på det här sättet:  

 

”Vi jobbar med samma familjer i en massa olika förvaltningar och vi har inte hittat någon bra 

struktur för hur vi kan hjälpas åt riktigt. Ett sätt tänker jag är att organisera sig i gemensamma 

samtal, gemensamma möten med familjen där man tydliggör vars och ens uppdrag. Att man har mer 

respekt för varandra. Nu kan det ofta bli något slags krig istället. Vem skall göra vad? Det här borde 

du göra. Det är väl mycket därför man känner någon slags förtvivlan. Jag tror ibland man tar över 

någon slags förtvivlan som egentligen borde läggas på det privata nätverket och att man genom det 

handikappar dem som att de inte själva kan förändra sin situation”. 

 

Både Göran och Kristina beskriver att riktlinjerna uppifrån i organisationen är avgörande för hur 

nätverksinriktat man arbetar. Och att det också påverkar de enskilda socialarbetarnas inställning till 

nätverksarbete. De menar att det är viktigt att man har mandat att arbeta med nätverket så att det finns 

en anledning att komma på exempelvis nätverksmöten. För att professionella skall komma menar 

Göran att det är viktigt att det finns deklarerat uppifrån att man skall prioritera detta annars menar han 

att det finns en risk att viktiga människor uteblir från dessa möten.  

 

Göran och Kristina menar också att det är viktigt att det finns en kunskap om vikten av nätverksarbete 

och Kristina menar att det kan vara så att det finns tillräckliga resurser avsatta för arbete med 

nätverket exempelvis i form av familjerådslag och att kompetensen för att bedriva detta finns inom 

organisationen men att möjligheten till det ändå inte utnyttjas. Möjliga förklaringar till det kan enligt 

henne vara enskilda socialarbetares inställning till nätverksarbete men hon menar också att det är en 

organisatorisk fråga och att det är viktigt att personalen får utbildning i detta och att det finns rutiner 

för att ny personal får denna kunskap när de börjar arbeta. 
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Lars menar att det är viktigt att insatserna görs i ett tidigare skede än vad som görs idag. Ofta är det så 

menar han att det gått så långt innan någonting görs och att det är mer akuta ingripanden och 

interventioner idag. Han anser att det är viktigt att det satsas mer resurser på nätverksarbete och han 

uttalar sig så här om det: 

 

”När man tar del av debatten ute i samhället, hur familjesystemen ser ut och att det tenderar att bli 

värre och värre saker som händer, upplever man från olika håll att man måste satsa mer på den här 

typen av vård och behandling. Går man in tidigare och försöker förändra familjebilden och arbetar 

med barnets nätverk så påverkar ju det att man kanske slipper gå in med insatser senare som med 

ungdomsvård till exempel”.  

 

Samtliga intervjupersoner fick frågan hur de skulle vilja arbeta med barn och familjers nätverk om de 

fick önska fritt och det framgår av deras berättelser att de alla skulle vilja utöka arbetet med nätverket 

och att de samtliga önskar ökade resurser för detta. Göran och Lars uttrycker att de önskar ökade 

resurser och att arbetet baseras på frivillighet i högre grad medan Kristina och Maria uttrycker en 

önskan att utöka och utveckla nätverksarbetet mot olika grupper. 

 

Kristina skulle önska att det var mer levande att arbeta med nätverket än vad det är i organisationen 

där hon arbetar och att det var mer självklart att arbeta med familjerådslag. Hon beskriver att hon 

tycker att det är särskilt viktigt när det gäller placeringar av barn och att det då skall vara en 

självklarhet att först söka lösningar i nätverket. 

 

Maria beskriver att hon önskar att det fanns mer resurser att arbeta med de kommuninvånare som 

kommer från andra kulturer i hennes organisation. Hon beskriver att de inte hittat kanalerna för att nå 

dem och att de inte riktigt vet vilka behov som finns när det gäller stödjande insatser i nätverket 

gällande dessa grupper. Hon beskriver att det kan finnas en ensamhet även bland dem trots att de har 

ett annat sätt att ta hand om varandra än vad som är vanligt i vår kultur. 

 

Lars menar att arbetet alltid måste utgå från barnens behov och hans önskan är att det handlar om att 

så långt det är möjligt att arbeta på de familjenära relationerna. Han beskriver att han tänker att det 

optimala hade varit att man sätter resurser till det och att han önskar att man så långt som möjligt 

undviker att göra för starka interventioner i en familj som att placera barn. Han poängterar att det är 

viktigt att inte utsätta barnen men att utgångspunkten ändå är att arbeta med nätverket och att det är ett 

stående och vardagligt inslag i arbetet. 

 

Han påpekar också att han tycker att det är viktigt att arbetet får ta tid och att det inte alltid är så idag 

utan att det snarare är så att det finns krav på kortare behandlingar. Lars säger att det idag är ett hårt 
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tryck på ungdomsbehandlingar och att trots att det finns så mycket institutioner och behandlingshem 

så är det detta som det finns brist på. Han uttalar sig så här: 

 

”Jag tycker mig se att när man placerar på institution idag är det mer akuta skeden nu jämfört med 

tidigare. Det är en större problematik när man placerar nu än vad det var tidigare”. 

 

Göran beskriver att han skulle önska att familjerna själva kom och ville ha hjälp med att förändra 

barnets situation och att de personer som arbetar med det hade mandatet att göra det på ett annat sätt 

än vad som är vanligt nu. Han menar att det då inte heller skulle finnas problem till följd av olika 

organisationer utan det skulle vara självklart att alla personer som finns kring barnet ställer upp och 

kommer. Han menar att det finns någon slags demokrati i det och att det är viktigt att nätverket 

kommer till tals så att de professionella inte bestämmer över deras huvuden. Han sammanfattar det så 

här: 

 

”För mig är det viktigt att få till en demokratisk arena där barnet verkligen får vara i fokus på ett 

schyst sätt”. 
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5. Analys 
I det följande belyses de centrala teman, det vill säga de kategorier som lyfts utifrån empirin i 

resultatkapitlet, i ljuset av tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som beskrivs i kapitel 

två.  

 

5.1 Barns sociala nätverk 
Som uppmärksammats i resultatdelen definieras barns sociala nätverk av intervjupersonerna på lite 

skilda sätt. Å ena sidan betraktas det sociala nätverket som att de innefattar de informella kontakterna 

runt barnet som föräldrar, släkt, grannar och vänner. I detta resonemang innefattas inte professionella 

som en del av barnets sociala nätverk. Professionella anses i sammanhanget inte kunna ersätta det 

personliga nätverket utan kan i viss mån fungera kompenserande i de fall som det personliga nätverket 

på något sätt brister i sin funktion eller förmåga. Detta kan jämföras med de definitioner som Sousa 

(2005) och Klefbeck och Ogden (2003) använder. Begreppen personligt nätverk alternativt informellt 

nätverk innefattar familjenära relationer, vänner, bekanta och grannar medan formellt nätverk 

alternativt professionellt nätverk hänvisar till kontakter med samhällsinstanser.  

 

Å andra sidan visar våra intervjudata att nätverket också betraktas i en vidare bemärkelse där barnets 

samtliga omvärldsrelationer utgör det sociala nätverket i praktiken. I detta resonemang innefattas 

förutom familjenära relationer även släkt, grannar, vänner och professionella som omger barnet i 

vardagen. Exempelvis kan benämnas lärare, förskolepersonal och fritidsledare men även andra 

personer från samhällsinstanser. För problemutsatta familjer kan det således röra sig om socialarbetare 

eller andra professionella som barnet och dess familj av olika skäl har kontakt med. För att anknyta 

detta till tidigare forskning beskriver Hessle (2003) att barns sociala nätverk kan sägas innefatta de 

omvärldsrelationer som omger barnet i vardagen. Sett utifrån barnets perspektiv kan det således 

innefatta föräldrar, familj, andra släktingar och närstående, vänner, grannar men även formella 

kontakter via olika samhällsinstanser såsom förskole- och skolpersonal, myndighetspersoner eller 

andra professionella (ibid.; Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

Våra Intervjudata visar att flertalet intervjupersoner anser att professionella kan, och ofta behöver vara 

en del av barnets sociala nätverk, i synnerhet då det finns brister i barnets personliga nätverk avseende 

förmågan att ge barnet adekvat stöd och bemöta dess behov.  Om inga signifikanta, trygga och sunda 

relationer finns i barnets närhet anses det vara av vikt att professionella från olika samhällsinstanser 

träder in i syfte att förbättra barnets förutsättningar. Även om intervjupersonerna är samstämmiga i att 

professionella kan bistå med stöd på olika sätt finns i detta resonemang också skillnader i deras 

uppfattningar. Vi kan se att uppfattningarna beträffande definitionerna av barnets sociala nätverk inte 

bara skiljer sig åt utan också avspeglar sig i hur man betraktar huruvida professionella kan eller bör 
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vara en del av barnets sociala nätverk. Det tycks också ha en inverkan på vad som anses vara rimligt 

eller möjligt att som socialarbetare bidra med. Den kontext man som socialarbetare jobbar i liksom de 

yrkeserfarenheter man bär med sig tycks ha en påverkan i sammanhanget. Klefbeck och Ogden (2003) 

samt Sousa (2005) belyser att för problemutsatta familjer där det personliga nätverket runt barnet är 

dysfunktionellt tenderar det ofta att domineras av professionella. Något som många gånger är en 

nödvändighet för att barnets förutsättningar till en gynnsam utveckling ska förbättras.  

 

När det gäller vilken betydelse det sociala nätverket har för barnet generellt sett belyses i intervjudata 

att medlemmarna i det sociala nätverket har en nyckelposition som förebilder för barnet. En mycket 

viktig funktion tycks handla om förmåga till känslomässig närvaro hos de personer som omger barnet. 

Det belyses vara av avsevärd vikt för barnets trygghet och utveckling att nätverket kan stå för adekvat 

stöd och förmåga att bemöta barnets behov. I de fall då det personliga nätverket kan stå för detta anses 

nätverket också bli en skyddsfaktor för barnet. I synnerhet betonas i intervjudata vikten av att 

nätverket kan stå för stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet. Detta är något som tidigare forskning 

även betonar som mycket väsentligt (Åhstedt-Kurrki et al, 1999; Sousa, 2005; Klefbeck & Ogden, 

2003). Intervjupersonernas är samstämmiga i sina uppfattningar om att de tidiga familjenära 

relationerna ses som fundamentala för barnets fortsatta utveckling. Hur det sociala nätverket förmår se 

och bemöta barnets behov anses ha en stor påverkan på vem man blir och hur man ser på sig själv. 

 

Intervjupersonernas synsätt som belyses ovan kan möjligen härledas till den allt större hänsyn som tas 

till den omgivande miljöns påverkan på barns livssituation. Något som poängteras såväl inom 

socionomutbildningen som inom praktiskt socialt arbete med barn (Socialstyrelsen & Forkby, 2006; 

Socialstyrelsen, 2006a; Hessle, 2003; Andersson et al., 2004). Detta är en viktig del i principen om 

helhetssyn och är även en elementär del i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Klefbeck & 

Ogden, 2003; Andersson, 2002). Tidigare forskning visar att ett välfungerande nätverk kan utgöra en 

skyddande faktor för barnet och är en god grund för en gynnsam utveckling. Barnets grundläggande 

behov tillgodoses då, det finns tydliga gränser samt en hög grad av varaktiga och ömsesidiga 

relationer. Kommunikation mellan de olika delarna av nätverket är välfungerande, och de olika 

delarna av barnets personliga nätverk förmår ge såväl praktiskt som emotionellt stöd (Åhstedt-Kurrki 

et al., 1999; Sousa, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003; Hessle, 2003). Intervjupersonerna beskriver 

liksom ovanstående forskning visar att det stöd som det sociala nätverket kan ge barnet kan vara direkt 

men det kan också vara indirekt. Det omgivande sociala nätverket kan ge emotionellt stöd likväl som 

informativt och rent praktiskt stöd till föräldrarna och att det i sin tur också kan gynna barnet.  

 

Som resultatkapitlet visar anser intervjupersonerna att kvaliteten på relationerna i barnets nätverk är 

viktigare för barnet än hur stort nätverket är eller hur sammansättningen ser ut, det vill säga vem som 

ingår i nätverket. Förmågor, engagemang och intresse anses vara av större vikt än varifrån stödet 
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kommer. Det finns dock vissa kontraster i intervjupersonernas utsagor om betydelsen av varifrån 

barnet får adekvat stöd. Å ena sidan speglas i intervjudata uppfattningar om att det för barnet spelar 

mindre roll varifrån adekvat omsorg och stöd ges, huvudsaken är att det finns någon som finns till 

hands, professionell eller i barnets närhet. Å andra sidan framgår att det finns uppfattningar om att det 

kan ge konsekvenser för barnet om barnets närstående, i synnerhet föräldrar, inte förmår ge adekvat 

stöd, varpå barnet måste söka eller få detta stöd av andra. Storleken på nätverket ses ha viss men inte 

avgörande betydelse för hur väl det fungerar i relation till barnet.  Detta kan sägas överensstämma med 

de resonemang som förs av exempelvis Klefbeck och Ogden (2003). I intervjudata belyses 

uppfattningen om att föräldrar som exempelvis är osäkra, jagsvaga eller har annan problematik ofta 

har en bristande förmåga att agera autonomt och inkännande gentemot barnet. Med anledning av detta 

anses de bli mer beroende av andra aktörer i nätverket som kan ge stöd till föräldern men även kan 

agera ställföreträdare för barnet. I synnerhet anses det vara av vikt att ställföreträdare finns till hands 

för barnet för att barnets behov ska kunna tillgodoses. I den bemärkelsen belyses att andra vuxna än 

föräldrarna i det sociala nätverket kan kompensera för bristande förmåga hos föräldrarna. Detta är 

något som såväl Sousa (2005), Klefbeck och Ogden (2003) och Hessle (2003) poängterar.  

 

Flertalet av intervjupersonerna anser att om det personliga nätverket inte kan utgöra ett skydd för 

barnet, om inga ställföreträdare finns tillgängliga där, uppstår ett behov av stöd från ett professionellt 

nätverk som kan träda in och hjälpa familjen att mobilisera stöd och förbättra förutsättningarna för 

barnet. Detta belyses vara av vikt också av Brendler-Lindqvist (2000) och Hessle (2003) samt 

Klefbeck och Ogden (2003). Våra intervjudata visar på uppfattningen om att det kan finnas en fördel 

med att nätverket är lite utspritt, att barnet har flera stödkällor när familjebilden är dysfunktionell. 

Detta anses kunna fungera avhjälpande och göra att barnet ändå får sina behov tillgodosedda. Även 

forskning visar att det generellt sett gynnar barnets utveckling om det finns ett flercentrerat stöd, med 

vilket menas att det finns betydelsefulla personer för barnet i flera av de vardagsmiljöer som barnet rör 

sig mellan (Klefbeck & Ogden, 2003; Cederblad, 2003; Fletcher et al., 2006; Levitt et al., 2005).  

 

I våra intervjudata kan uppmärksammas en viss skillnad i den vikt intervjupersonerna lägger vid hur 

barnets individuella, inre resurser påverkar förmågan att söka efter och mobilisera stöd i sin 

omgivning. Vissa uppfattningar fokuserar mer yttre förutsättningar som avgörande för barnets 

utveckling, exempelvis vilket stöd som de facto finns tillgängligt runt barnet. Andra uppfattningar 

betonar i en större utsträckning interaktionen mellan barnets inre och yttre förutsättningar. I detta 

resonemang belyses att barn är olika rustade i avseendet och att detta också kan ha en inverkan på 

barnets utveckling. Flera intervjupersoner belyser vikten av att barnets sociala nätverk förmår ta emot 

och svara på barns signaler, det vill säga förmåga att tillgodose barnets behov. Utifrån sina 

yrkeserfarenheter menar intervjupersonerna att de ofta ser brister avseende detta hos de föräldrar som 

de möter i sitt arbete och att detta kan ge konsekvenser för barnet i form av ogynnsam utveckling. 
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Vidare belyses i vissa av intervjupersonernas utsagor att de anser att hur väl rustad man blir att hantera 

saker man möter längre fram i livet påverkas av dessa tidigare erfarenheter. Här kan vi se att 

intervjupersonerna lägger stor vikt vid barnets tidiga relationer och att dessa anses ha en ofta 

avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen och möjligheterna att senare hantera livet. 

Intervjupersonernas synsätt, som ovan ges uttryck för, kan härledas till vad Dahlberg och Forsell 

(2006) och Andersson et al. (2004) beskriver nämligen att socialarbetare ofta lägger vikt vid 

kunskapen om barns tidiga relationer till närstående. Barn som tidigt får en trygg anknytning till någon 

vuxen har ökade möjligheter att senare i livet klara påfrestningar, finna lösningar vid upplevelse av 

stressande och svåra situationer samt utveckla goda relationer till andra och på ett adekvat sätt 

mobilisera stöd. Perris (1996) beskriver att barn har olika förmåga att mobilisera stöd i sin omgivning. 

Om föräldern inte har förmåga att stå för detta är det av avsevärd vikt att barnet får möjlighet att knyta 

an till någon annan i omgivningen eftersom det kan vara en skyddande faktor för barnet och stävja en 

ogynnsam utveckling (Perris, 1996; Dahlberg & Forsell, 2006).  

 

Det tycks finnas en stor vidd i den problematik som intervjupersonerna möter i arbetet avseende barns 

omgivande nätverk, yttre begränsningar exempelvis i form av avsaknad av stöd eller inre 

begränsningar. Det kan exempelvis handla om psykisk sjukdom eller annan typ av ohälsa, missbruk, 

våld eller andra begränsningar. Detta är något som exempelvis Andersson et al. (2004), Crittenden 

(1985) och Sousa (2005) menar i vissa fall bidrar till en avsaknad av nödvändiga färdigheter som 

krävs för att utveckla och hålla kvar ömsesidiga relationer såväl inom som utanför den närmaste 

familjen, vilket ofta leder till att barnets omgivande nätverk blir tämligen isolerat. Tidigare forskning 

visar att det sätt på vilket barnets personliga nätverk förmår fungera väl handlar om en interaktion 

mellan inre förmågor och omgivande förutsättningar såsom ekonomisk situation, arbets- och 

boendesituation, tillgängliga resurser i närmiljön samt samhälleliga betingelser som sammantaget ger 

avtryck för barnets livssituation i form av möjligheter eller begränsningar (Klefbeck & Ogden; Levitt 

et al., 2005;. Socialstyrelsen, 2006a). Intervjudata visar att yrkeserfarenheterna skiljer sig åt mellan 

intervjupersonerna. Den art och grad av problematik de möter i barnets omgivande nätverk varierar av 

naturliga skäl beroende av vilken kontext de arbetar i. Detta tycks också ha en inverkan på hur 

intervjupersonerna anser att olika problematik bäst kan avhjälpas. 

  

Intervjudata visar att flera av intervjupersonerna anser att nätverket blir en riskfaktor för barnet då det 

inte förmår ge adekvat stöd till barnet. Det anses exempelvis handla om att relationerna runt barnet är 

konfliktfyllda, att nätverket i sin helhet anhopas av problem och blir dysfunktionellt eller att nätverket 

är litet varpå källorna till stöd är få. Om så är fallet menar samtliga intervjupersoner att i synnerhet 

barnet gynnas av att nätverket vidgas. Förutom yrkeserfarenheter av isolerade nätverk lyfter även 

intervjupersonerna att de vanligen möter problemutsatta familjer där nätverken kan vara splittrade, 

insnärjda eller gränslösa, men även att de kan bestå av många personer som detta till trots ändå inte 
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förmår utgöra ett adekvat stöd i förhållande till barnet. Gränslöshet beskrivs exempelvis ta sig i uttryck 

genom att rollerna och hierarkin inte är tydlig vilket kan göra det oklart och jobbigt för barnet. Det ses 

således finnas en bredd i uppfattningen om på vilket sätt nätverket kan utgöra en risk för barnet. Om 

detta säger tidigare forskning att för många av de problemutsatta familjer som socialarbetare inom 

olika fält kommer i kontakt med är verkligheten den att det ofta finns en brist på kontinuitet och 

stabilitet i barnets familjesituation och att det saknas adekvat stöd i det personliga nätverket 

(Andersson et al., 2004). Om barn vars omgivande personliga nätverk karaktäriseras av för många 

personer, kan barnet ha svårt att förhålla sig till alla på ett adekvat sätt. Om det istället är gränslöst till 

sin natur, konfliktfyllt och domineras av medlemmar som är kritiska och icke stödjande och som också 

anhopas av såväl yttre som inre svårigheter riskerar nätverket i befintlig form och funktion, att bli en 

riskfaktor för barnet (Sousa, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003; Hessle, 2003; Widmer et al., 2006).  

 

Intervjupersonerna betonar i olika stor utsträckning att de anser att det finns ett samband mellan 

föräldrars bristande förmåga och en avsaknad av signifikanta människor omkring dem. En avsaknad 

av stöd i omgivningen för dessa föräldrar anses exempelvis bidra till att de har lite att referera till 

avseende hur man agerar som förälder. Intervjudata speglar också uppfattningen om att den egna 

föräldraförmågan påverkas av de erfarenheter som föräldern själv har med sig från tidig ålder. Detta 

visar på en uppfattning om att det anses vara vanligt bland de föräldrar som brister i sin förmåga, i sin 

tur har lidit brist på sociala förebilder och adekvat stöd i sitt personliga nätverk. Detta tangerar det 

flergenerationsperspektiv på problem i det sociala nätverket som Perris (1996) såväl som Dahlberg 

och Forsell (2006), Sousa (2005), Crittenden (1985) och Klefbeck och Ogden (2003) belyser är ett 

vanligt förekommande fenomen hos i synnerhet problemutsatta familjer. Samtliga intervjupersoner 

poängterar att de möter nätverk med varierande grad av problematik. De anser alla att det finns ett 

stort behov av att arbeta med barnens sociala nätverk och att många nätverk har en stor potential bara 

rätt stöd ges. En stor överensstämmelse finns i detta resonemang utifrån det som beskrivs i Hessle 

(2003). 

 

5.2 Nätverksarbete 
I resultatkapitlet belyses att samtliga intervjupersoner anser att det är av en avsevärd vikt att arbeta 

med barns sociala nätverk i syfte att förbättra barns förutsättningar. Hessle (2003) samt Elf och 

Garphult (2003) poängterar vikten av att arbeta med barnets nätverk i sin helhet för att nå bestående 

förändringar i positiv riktning. Detta är en väsentlig del i att betrakta barnets livssituation utifrån 

principen om helhetssyn men är tillika en del av att göra de närstående runt barnet delaktiga 

(Socialstyrelsen 2006a; Dahlberg & Forsell, 2006).  

 

Flertalet av intervjupersonerna anser att synen på det sociala nätverkets betydelse för barn har 

förändrats genom tiderna liksom synen på arbete med barns sociala nätverk. Det ges uttryck för att det 
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är mode att arbeta med nätverket nu och att man inom socialt arbete med barn mer inventerar 

befintliga resurser kring barnet än tidigare. Att göra barnets nätverk delaktigt är en mer självklar 

företeelse idag än tidigare och nätverksarbete i olika former anses ha blivit betydligt mer vanligt idag. 

Exempelvis kan vi se att det i våra intervjudata belyses uppfattningen om att man tidigare mer såg 

nätverket som ett problem än en styrka för barnet. Ordet nätverk användes knappt och snarare sågs det 

informella nätverket som ett hinder för professionella att utföra sitt jobb än en kraftkälla att hämta 

resurser ur. Detta överensstämmer med vad forskning visar; att synen inom socialt arbete med barn 

under de senaste decennierna har skiftat fokus från att se på barnets personliga nätverk som 

problemskapande till att söka efter befintliga resurser i barnets omgivande miljö. I den mån det är till 

gagn för barnet, ses det vara av vikt att så långt det är möjligt mobilisera stöd och stärka funktioner i 

det befintliga nätverket (Hessle, 2003; Socialstyrelsen, 2006a; Sousa, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003; 

Dahlberg & Forsell, 2006). Hessle (2003) menar att man de facto kan tala om ett paradigmskifte 

avseende sättet att se på, och arbeta med barns sociala nätverk. De synsätt som intervjupersonerna ger 

uttryck för om dagens nätverksarbete kan även kopplas till principerna om delaktighet och helhetssyn, 

vilka är grundläggande inom social barnavård. Principerna belyses i socialtjänstlagen såväl som i 

Socialstyrelsens riktlinjer för hur socialt barnavårdsarbete ska bedrivas (Nordström & Thunved, 2005; 

Hessle, 2003; Socialstyrelsen, 2006a).  

 

I våra intervjudata ses skillnader i uppfattningar om hur nätverksarbete kan bedrivas. I viss mån tycks 

tankarna kring vad nätverksarbete är kunna sammankopplas med de förutsättningar som var och en 

arbetar under i respektive verksamhet. I några av intervjupersonernas utsagor betonas att 

nätverksarbete i första hand bör handla om att arbeta med barnets familjenära relationer genom att 

stärka förmågor hos barnets närstående. Andra uppfattningar fokuserar mer nätverksarbete i form av 

att vidga det informella nätverket med hjälp av olika arbetssätt. Vidare speglas i våra intervjudata 

uppfattningar om nätverksarbete i ett större perspektiv där man involverar och mobiliserar en större 

del av nätverket, även professionella, som kan fungera kompenserande i de fall där de närstående till 

barnet brister i sin förmåga. Flera av intervjupersonerna betonar att det kan vara nödvändigt att arbeta 

på flera nivåer, med barnet, föräldrarna och nätverket i en större bemärkelse för att nå förändring som 

gynnar barnet. Således tycks nätverksarbete utifrån intervjupersonernas uppfattningar kunna spänna 

över ett brett arbetsfält. Den sammantagna beskrivningen av intervjupersonernas definition av 

nätverksarbete kan sägas innefatta preventivt arbete, arbetssätt som syftar till att mobilisera nätverket 

men även mer ingripande interventioner exempelvis i form av behandling. Ett sätt att mobilisera 

resurser kring barnet anses av intervjupersonerna kunna handla om att medvetandegöra nätverket om 

hur situationen de facto ser ut för barnet. Det belyses också att en del av nätverksarbetet kan handla 

om att kartlägga vilka personer som finns i nätverket och vilka behov som finns i det specifika 

nätverket runt barnet. Familjerådslag beskrivs som ett konstruktivt sätt att samla det personliga 

nätverket i syfte att tillvarata och mobilisera de krafter som finns. Nätverksmöten anses vara ett annat 
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verkningsfullt sätt att samla viktiga personer både från det personliga och från det professionella 

nätverket i syfte att få fokus på barnet i dess situation. Intervjupersonernas utsagor ger uttryck för att 

nätverksarbete också kan handla om att vidga nätverket i syfte att fler betydelsefulla personer ska bli 

till stöd för barnet, direkt och indirekt. Detta beskrivs exempelvis kunna ske med hjälp av 

kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Andra sätt att vidga nätverket kan vara att man organiserar 

grupper och föreningar exempelvis i form av nätverksföreningar. Även familjecentraler anses kunna 

fungera som en arena för nätverksbygge genom generella föräldragrupper samt grupper för 

ensamstående. Genom samtal i kuratorsverksamhet eller i behandlande samtal i andra verksamheter 

ges uttryck för att man kan arbeta för att stärka relationer och förmågor hos de närstående som omger 

barnet. Det anses kunna ske förebyggande på familjecentral men tillika på institution och även med 

hjälp av hemma-hos personal eller resursteam.  

 

Ovanstående kan sägas överensstämma med vad Forkby, (2006), Hessle, (2003), Klefbeck och Ogden 

(2003) och Cederblad (2005) visar på; att nätverksarbete, det vill säga socialt arbete med barn och dess 

sociala nätverk, i sin vidaste bemärkelse åsyftar insatser som i någon mening förbättrar resurser och 

relationer runt barnet. Det kan handla om att stärka förmågan att bemöta barnets behov hos barnets 

närstående men också att möjliggöra en vidgning av barnets sociala nätverk för att fler betydelsefulla 

personer ska omge barnet med stöd. På så sätt innefattas enligt tidigare forskning preventivt arbete 

som syftar till att erbjuda stöd i ett tidigt skede av barnets liv för att minska risken för en ogynnsam 

utveckling och framtida problem. Det innefattar också mer intensiva, ingripande interventioner som 

avser förbättra barnets situation när problem av varierande art och grad redan uppstått. Klefbeck och 

Ogden (2003) och Elf och Garphult (2003) beskriver samtal, miljöterapeutiskt arbete liksom 

socialpedagogiska insatser som exempel på arbetssätt som ska ge barnets närstående verktyg att bättre 

möta barnets behov. Syftet ska så långt det är möjligt befrämja och förbättra relationer mellan barnet 

och dess nära omgivning och målet ska självfallet vara att detta på sikt ska fungera i livet utanför 

hjälpinsatsen. 

 

De reflektioner intervjupersonerna ger uttryck för rör uppfattningen om att hur nätverksarbete bedrivs 

i hög grad handlar om vilket förhållningssätt den enskilde socialarbetaren har. I vilken utsträckning 

man som professionell väljer att arbeta med nätverket, och på vilket sätt man gör det, tycks i hög grad 

vara personbundet men tycks även påverkas av fler faktorer. Detta belyses i Elf och Garphult (2003) 

som menar att en grundförutsättning för att arbeta med ett nätverksperspektiv är att den enskilde 

socialarbetaren har ett intresse av att se barnet i ett större sammanhang och har förståelse för 

individens situation utifrån hur det sociala nätverket ser ut och fungerar. Det handlar också om ett 

intresse för individernas delaktighet. 
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Reflektioner som ges uttryck för i våra intervjudata betonar vikten av att man som socialarbetare 

arbetar skuldavlastande i mötet med problemutsatta familjer. Samtliga intervjupersoner betonar i 

någon mån vikten av att man som professionell intar ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt. 

Detta anses vara en viktig faktor om man tillsammans med klienten ska kunna stärka och mobilisera 

resurser i syfte att nå förändring. Flera av studiens intervjupersoner tycks ha erfarenheter av klienter 

som visar misstro mot professionella vilket till viss del anses handla om att klienterna tidigare har 

dåliga upplevelser med sig av exempelvis bemötande. Således kan man utifrån intervjupersonernas 

utsagor utläsa att ett respektfullt bemötande anses som en viktig komponent för att skapa förtroende 

och bärande relationer. Av flera intervjupersoner betonas även betydelsen av att man som 

socialarbetare har en tro på att det finns en kraft i nätverket. Detta kan anknytas till Moréns (1992) 

resonemang om att socialarbetarens förmåga till relationsskapande och tro på individens förmåga är en 

mycket betydelsefull påverkansfaktor om förändring ska möjliggöras. Claezon (2004) belyser att de 

som i det sociala barnavårdsarbetet idag valt att arbeta utifrån principen om delaktighet och 

empowerment gör detta utifrån ett resursorienterat förhållningssätt där man betonar värderingar som 

bygger på en tro på klienters egna resurser och utvecklingspotentialer.  

 

Differentiella yrkeserfarenheter påvisas i intervjupersonernas utsagor avseende BBIC:s påverkan på 

nätverksarbetet. Återigen tycks skillnaderna i syn på, kunskap om och erfarenheter av, i det här fallet 

BBIC, kunna härledas till att intervjupersonerna arbetar inom olika verksamheter. Å ena sidan anses 

att det gått för lite för kort tid sedan BBIC:s införande för att märka några förändringar när det gäller 

nätverksarbetet som helhet. Å andra sidan anses att BBIC är ett användbart verktyg för att bättre kunna 

inta ett helhetsperspektiv på barnets livssituation. En annan uppfattning som belyses i våra intervjudata 

betraktar BBIC som ett synsätt, snarare än ett verktyg, där man försöker involvera barnets omvärld. 

Delaktighet ses som viktigt för att bättre kunna ta fram barnets helhetssituation och rättigheter. Detta 

kan jämföras med några av syftena med BBIC och dess implementering som handlar om att utifrån det 

stärkta barnperspektivet se barnet i sitt sammanhang. Det syftar också till att ge barn och dess 

närstående en ökad möjlighet till att uttrycka sina åsikter och på olika sätt vara delaktiga i utredningar 

och beslut. En av målsättningarna är även att övriga viktiga personer i barnets omgivande nätverk 

bjuds in och att man tillvaratar de resurser som finns runt barnet (Socialstyrelsen, 2008a; 2008b; 

Dahlberg & Forsell, 2006). 

 

5.3 Potentialen med nätverksarbete 
Samtliga intervjupersoner anser att det finns en stor potential med nätverksarbete och att det är viktigt 

att verka för att personerna i nätverket är engagerade och delaktiga i barnets liv. Exempelvis betraktas 

arbete med barnets sociala nätverk som en nödvändighet för att få till stånd bestående förändringar 

som gynnar barnet. Potentialen med nätverksarbete tycks enligt intervjupersonerna handla om att söka 

efter och bygga på resurser, de krafter som finns i barnets omgivande miljö. Även inom tidigare 
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forskning visas på ett resonemang som kan jämföras med ovanstående. Detta sätt att betrakta och 

arbeta med barnets nätverk benämns som ett resursorienterat förhållningssätt innefattande principerna 

om helhetssyn och delaktighet. Detta har för många socialarbetare blivit ett allt vanligare inslag i 

dagens sociala arbete med barn och dess omgivande nätverk, något som såväl Hessle (2003) som 

Claezon (2004) belyser. Sousa (2005) menar att det är av vikt att socialarbetaren har en 

katalysatorfunktion med vilket menas att nätverket görs delaktigt och ges verktyg med målet att på sikt 

kunna hantera befintliga problem på egen hand. Claezon (2004) och Payne (2002) beskriver 

empowerment som ett viktigt inslag i socialt arbete, en process som bygger på klienters delaktighet 

och den professionelles förmåga att hjälpa klienten mot en ökad medvetenhet om egna styrkor och 

svagheter och att hitta tänkbara lösningar. Hessle (2003), Forkby, (2006) och Meeuwisse et al. (2000) 

menar att nätverksarbete har vuxit fram som en kritik av att principerna om delaktighet, helhetssyn och 

empowerment i alltför liten utsträckning införlivats i den sociala barnavårdens praxis. Även om 

intervjudata visar på en stor samstämmighet i betraktelsen av nätverksarbetets potential ses att 

intentionen av olika skäl inte alltid kan efterlevas i det praktiska arbetet. I viss mån betonas i 

intervjudata att det kan vara så att man ser potentialen i arbetet med barnets omgivande nätverk men 

att det detta till trots ibland förbises. 

 

I många av intervjupersonernas reflektioner kring synen på barns sociala nätverk och nätverksarbete 

lyfts tankar som handlar om vikten av delaktighet. I betraktelsen kring vad som krävs för att uppnå 

delaktighet i det sociala barnavårdsarbetet anses en viktig komponent vara förmåga hos den 

professionelle att visa barnets omgivande nätverk att de är mycket betydelsefulla för att uppnå positiva 

förändringar för barnet. Avseende principen om delaktighet beskriver Elf och Garphult (2003) att det 

är en grundläggande del av arbetet med utsatta barn och deras familjer. Det är mycket svårt att nå 

framgång utan att människor är delaktiga och involverade i sina egna strävanden mot förändring och 

egen utveckling. Vidare menar Hessle (2003) att det är av stor vikt att man som professionell inte ser 

sig själv som en expert som sitter inne med svaren på vad som kan vara klientens bästa. Ett 

professionellt förhållningssätt innebär att man som socialarbetare ser sig som en medspelare som 

tillsammans med klienten arbetar med att stärka inre resurser och förmågor hos barnets omgivande 

nätverk. I intervjudata kan även ses att en stor potential anses ligga i det engagemang och den kraft 

som kan komma till uttryck när det omgivande nätverket involveras och ges stöd. Yrkeserfarenheter 

betonas som handlar om att det är av oerhört stor vikt för problemutsatta att känna att det finns någon 

runtomkring som bryr sig.  

 

En samstämmighet tycks finnas i intervjupersonernas uppfattningar om att det sociala arbetet alltid 

måste utgå från barnens behov. Deras uppfattningar tycks således grunda sig i ett barnperspektiv som 

är en av de grundläggande principerna inom social barnavård (Socialstyrelsen, 2006a). Emellertid 

uttrycks i intervjudata en önskan om att man så långt det är möjligt ska arbeta med de familjenära 
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relationerna. Det optimala anses vara att man om möjligt undviker att göra för starka interventioner i 

en familj exempelvis att placera barn. Därav anses det av intervjupersonerna vara av vikt att det satsas 

mer på nätverksarbete med föräldrar och omgivande nätverk. Cederblad (2005) och Andersson et al. 

(2004) poängterar att många socialförvaltningar idag vill satsa på preventiva insatser i öppenvård för 

att, i den mån det är möjligt, undvika senare institutionsplaceringar eller placering i familjehem. Av 

vikt är att i första hand ge föräldrar och andra närstående verktyg att adekvat kunna bemöta barnets 

behov (ibid.). Ett resursorienterat förhållningssätt belyses som viktigt av intervjupersonerna där 

utgångspunkten ska vara att arbeta med nätverket som ett stående och vardagligt inslag i arbetet. Dock 

betonas att det anses vara av största vikt att inte utsätta barnen för risker i sin strävan mot att tillvarata 

resurser i barnets nära omgivning utan att barnets behov måste stå i fokus. Det som belyses i våra 

intervjudata överensstämmer med tidigare forskning som visar på vikten av att socialarbetare intar ett 

resursorienterat förhållningssätt i arbetet med barn och dess sociala nätverk. I det samma betonas i 

forskningen vikten av att alltid ha ett barnperspektiv med barnets behov och bästa i fokus (Dahlberg & 

Forsell, 2006; Socialstyrelsen 2006a). Således är det av stor betydelse att ha realistiska förväntningar 

på möjliga förändringar i barnets familjenära relationer. I annat fall riskerar redan riskutsatta barn att 

bli än mer utsatta (Killén, 1999). Nätverksarbetets största potential tycks enligt tidigare forskning 

handla om att det kan bidra till en demokratisering av den sociala barnavården. Den demokratiska 

aspekten handlar om att de viktiga principerna om helhetssyn, delaktighet och empowerment 

införlivas i det faktiska arbetet (Forkby, 2006; Hessle, 2003; Klefbeck & Ogden, 2003; Cederblad, 

2005).  

 

Potentialen med nätverksarbetet tycks i våra intervjudata spegla den vidd som finns i hur 

nätverksarbetet i praktiken kan bedrivas. Även om det ses som viktigt att i första hand arbeta med 

barnets familjenära relationer för att undvika familjehemsplaceringar, anses det vara av vikt att 

implementera tankar om delaktighet och helhetssyn också i de fall där barnet placerats. Exempelvis 

belyses att det anses gynna barnets förutsättningar till en god utveckling om det biologiska nätverket 

görs delaktigt så att barnet får en tillgång till sitt ursprung och en möjlighet till fortsatt kontakt. 

 

5.4 Svårigheter i det klientnära arbetet  
Svårigheterna som intervjupersonerna upplever i det klientnära arbetet tycks bland annat handla om att 

det upplevs vara svårt att som professionell bistå barnets familjenära relationer med ett adekvat stöd. 

Ett av skälen till denna svårighet tycks handla om att problembilden hos de nätverk som 

socialarbetarna möter ofta är mycket komplex, även om det finns differenser i vidden av problematik. 

För att via nätverksarbete nå förändring som förbättrar barnets förutsättningar till en gynnsam 

utveckling krävs många gånger, enligt intervjupersonerna, ett arbete både på ett individuellt plan med 

enskilda klienter samt en mobilisering eller vidgning av barnets och familjens nätverk. Detta är något 

som både Socialstyrelsen (2006a) och Claezon (2004) betonar; att det kan vara nödvändigt att 
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samtidigt arbeta på flera plan, med olika typer av interventioner, för att stärka förmågor och mobilisera 

resurser hos de närstående runt barnet. Detta i syfte att på sikt uppnå en förbättring av barnets 

helhetliga situation.  

 

En erfarenhet som flera intervjupersoner lyfter, gällande det klientnära arbetet, handlar om att vissa 

klienter, av olika skäl, har svårt att ta emot hjälp. Av den anledningen anses det bli svårt att som 

professionell kunna hjälpa. Svårigheten anses bestå i att om klienten har upplevelser med sig av att 

människor i omgivningen sviker, att de inte är goda eller vill väl kan detta bidra till en svårighet att ta 

emot hjälp även om hjälp finns att tillgå. Perris (1996) och även Dahlberg och Forsell (2006) belyser 

att det är vanligt att individer som har tidiga erfarenheter av att inte blivit sedd, bekräftad eller fått sina 

behov tillgodosedda ofta får en negativ syn på det egna värdet och förmågan. Likväl påverkas också 

de förväntningar man har på relationer till andra i negativ bemärkelse, vilket kan försvåra att ta emot 

stöd. Intervjupersonerna belyser yrkeserfarenheter där klienter har svårigheter att etablera en relation 

och en tillit utifrån tidigare upplevda erfarenheter. Bland dessa klienter kan det finnas en 

misstänksamhet för personer utifrån, från socialtjänsten och myndigheter överhuvudtaget. Det tycks 

exempelvis kunna handla om att man vill hålla någon form av homogent system och att man därför 

inte förmår eller vill släppa in någon utomstående. Även om det finns någon i det befintliga nätverket 

som kan väga upp brister som finns hos barnets närstående, kan det vara svårt att ta emot den hjälpen i 

enlighet med ovanstående. I intervjudata kan ses att uppfattningen till viss del går isär hos 

intervjupersonerna avseende hur man kan bemöta denna problematik. Å ena sidan belyses att det är av 

vikt att i första hand arbeta individuellt med de närstående till barnet innan man involverar resterande 

nätverk eller vidgar nätverket. Å andra sidan finns uppfattningar om att det gynnar barnet att direkt 

involvera en större del av nätverket alternativt vidga det, och mobilisera stöd där. Det skulle möjligtvis 

kunna vara så att de skilda uppfattningar som ovan kommer till uttryck skulle kunna härledas till 

intervjupersonernas olika yrkesarenor. Möjligen kan de arbetssätt man har att tillgå få en inverkan på 

tankarna kring hur man bäst uppnår förändring av barnets livssituation. 

 

För att kunna åstadkomma en förändring av en problemfylld livssituation anses det utifrån intervjudata 

som en nödvändighet att klienterna har en förändringsvilja. Det anses också vara avhängigt att det 

finns inre förmågor hos barnets närstående eller att det faktiskt finns ett befintligt nätverk runt barnet 

och dess föräldrar som kan kompensera för brister. En del av intervjupersonernas yrkeserfarenheter 

tycks handla om en försvårande omständighet som de vanligen möter, nämligen isolerade eller mycket 

problemfyllda nätverk där det inte finns så mycket resurser att bygga på. Detta påvisas även i tidigare 

forskning. För många problemutsatta familjer är det vanligt att det nätverk som omger barnet lider 

brist på kontinuitet och stabilitet, och det saknas ofta stöd i det personliga nätverket som omger barnet 

och dess föräldrar. Ofta kan nätverket vara slutet alternativt att det finns ett personligt nätverk men att 
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det också är hårt problembelastat på ett sätt som blir till risk för barnet (Andersson et al., 2004; 

Widmer et al., 2006; Crittenden, 1985; Sousa, 2005 och Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

En svårighet som belyses i våra intervjudata handlar om att man som socialarbetare inte alltid ser den 

påverkan man som professionell har i klienters liv, att man distanserar sig eller exkluderar sig själv 

från förändringsprocessen. En annan svårighet som beskrivs tycks handla om att det finns en slags 

kultur, att socialarbetare skall göra allting själva. Att just den enskilde socialarbetaren ska var den som 

hjälper klienten. I förhållande till denna svårighet påvisas att det anses vara nödvändigt att tänka om i 

det avseendet och istället se vikten av att samverka med andra för att bättre få till stånd förbättringar 

av barn och familjers helhetliga situation. Hessle (2003) resonerar kring vikten av att socialarbetare ser 

potentialen i att arbeta med samverkan för att uppnå förändringar. Potentialen handlar om att arbeta 

gränsöverskridande inom och mellan olika professioner. Ofta är detta en nödvändig del för att 

införliva principen om helhetssyn och för att nå upp till det som belyses i socialtjänstlagens 

portalparagraf; ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” 

(Socialtjänstlagen, 2001:453). 

 

En uppfattning som kan speglas i flera av intervjupersonernas utsagor handlar om att den enskilde 

socialarbetarens förhållningssätt och inställning till nätverket tycks ha en stor inverkan på om, eller på 

vilket sätt man väljer att arbeta med nätverket. En tilltro till nätverkets resurser och möjlighet till 

förändring uppfattas av intervjupersonerna som avhängigt för om en förändring av en problematisk 

situation de facto ska bli möjlig. Detta resonemang kan belysas utifrån vad tidigare forskning visar att 

förhållningssättet hos socialarbetaren har en stor betydelse för att kunna hjälpa klienter i svåra 

förändringsprocesser. Möjligen är detta även överordnat vilken metod som används. Förhållningssättet 

påverkar delvis hur den enskilde socialarbetaren de facto utför sitt arbete. Att socialarbetaren har en 

positiv människosyn innebär en tro på klientens vilja och förmåga till förändring om där bara finns en 

medvetenhet om alternativa vägval och en tro på att förändring är möjlig (Morén, 1992; Hessle, 2003). 

Claezon (2004) såväl som Hessle (2003) och Sousa (2005) poängterar särskilt att det är av stor 

betydelse att socialarbetaren ser potentialen i att ta tillvara nätverkets inneboende resurser och tror på 

att en förändring är möjlig om rätt verktyg ges. 

 

5.5 Organisatoriska eller resursrelaterade frågor i nätverksarbete 
Hur arbetet med barn och dess omgivande nätverk bedrivs i praktiken tycks enligt intervjupersonernas 

uppfattningar delvis handla om den enskilde socialarbetarens förhållningssätt och inställning till 

nätverksarbete. Detta till trots kan ses i intervjudata att intervjupersonerna nogsamt poängterar att det 

även finns fler påverkansfaktorer som har en avgörande betydelse för det sociala nätverksarbetets 

praxis. Exempelvis anses riktlinjerna uppifrån i organisationen ha en avgörande betydelse för hur 

nätverksinriktat man arbetar. Således anknyts nätverksarbetets vara eller icke vara till de 

 48



organisatoriska förutsättningarna som finns inom respektive verksamhet. Vad riktlinjerna innefattar 

anses också kunna påverka de enskilda socialarbetarnas inställning till nätverksarbete. Riktlinjerna 

uppfattas även kunna påverka på vad sätt man har mandat att arbeta nätverksinriktat. Att kunskap och 

kompetens finns på arbetsplatsen gällande nätverksarbete anses ha stor betydelse för hur det praktiska 

arbetet de facto utförs. Likväl belyses befintliga rutiner som viktiga avseende hur man arbetar med 

barnets sociala nätverk. Intervjupersonerna tycks uppleva att en försvårande faktor inom socialt 

nätverksarbete generellt sett handlar om att förutsättningar på organisatorisk nivå inte ges i tillräcklig 

utsträckning. Detta tycks för några av intervjupersonerna försvåra att förverkliga det resursorienterade 

arbetssätt som socialarbetarna egentligen skulle föredra. Av Morén (1992) belyses att en förutsättning 

att arbeta med ett resursorienterat förhållningssätt är att den specifika arbetsplatsens kultur och rutiner 

understödjer ett sådant förhållningssätt i praktiken. En variation ses dock i våra intervjudata. I viss 

mån finns också en uppfattning om att de arbetssätt som finns tillgängliga inom verksamheten är 

tillräckliga för att arbeta med nätverket på ett tillfredsställande sätt. Dock anses det vara så att trots att 

möjligheten finns är det inte säkert att enskilda socialarbetare praktiserar nätverksarbete. Detta anses 

kunna bero på brist på kunskap eller på den enskilde socialarbetarens inställning.  

 

Payne (2002), Morén (1992) och Tengvald (2003), belyser det som ovan benämns; att den enskilde 

socialarbetarens förhållningssätt, kunskap, värderingar och förmåga till relationsskapande har en 

avgörande betydelse för hur det sociala arbetet de facto utförs i praktiken. Emellertid poängteras att 

även resursfördelning, politiska beslut och arbetsplatsens organisation har en stor påverkan på det 

sociala arbetets praxis. Tengvald (2003) menar att ibland kan organisatoriska förutsättningar försvåra 

för den enskilde socialarbetaren att uppnå de höga målsättningar som exempelvis uttrycks i 

socialtjänstlagen.  

 

I våra intervjudata framkommer uppfattningar om att det är av vikt att arbeta med barnets hela nätverk 

innefattande såväl den personliga som den professionella sfären om man ska nå bestående 

förändringar i riskutsatta barns livssituation. En förutsättning för att det sociala nätverket i sin helhet 

involveras tycks handla om samverkan. Hessle (2003) poängterar vikten av att man når en god 

samverkan inom och mellan olika verksamheter som av olika skäl och med olika intensitet finns runt 

barnet. Detta poängteras av både Socialstyrelsen (2006a) och Hessle (2003) som en nödvändighet 

utifrån principerna om helhetssyn och delaktighet eftersom samverkan tillvaratar de olika resurser, 

kompetenser, perspektiv och erfarenheter som finns inom olika professioner och verksamheter. 

 

Även om uppfattningar kommer till uttryck i intervjudata om att samverkan anses vara av stor vikt 

belyses dock svårigheter med att få till stånd en samverkan som i praktiken fungerar tillfredsställande. 

Svårigheter upplevs både när det gäller intern samverkan inom organisationen men också mellan 

professionella inom olika organisationer. Det finns en upplevelse av att man inte hittat en bra struktur 

 49



för att tydliggöra olika instansers uppdrag i förhållande till problemutsatta familjer. En avsaknad av 

respekt för varandras olika kompetenser upplevs försvåra samarbetet vilket i sin tur tycks kunna leda 

till maktkamp och en känsla av förtvivlan hos de professionella. Som ett resultat av detta tycks 

möjligheterna försämras att på ett adekvat sätt kunna hjälpa barnets familj och omgivande personliga 

nätverk att förändra sin situation. I Andersson et al. (2004), Cederblad (2005) och i Socialstyrelsen 

(2006a) betonas att ett införlivande av principen om samverkan är av stor vikt för att nå framgång i att 

förbättra riskutsatta barns situation. För att nå dithän krävs mycket av inblandade aktörer. 

Svårigheterna med samverkan tenderar enligt forskning att handla om att man inom olika professioner 

har olika synsätt på problematik som rör barnet och dess omgivande nätverk och att man därmed 

angriper problemen på olika sätt.  Man har även olika uppdrag och roller i arbetet vilket kan bli en 

försvårande omständighet. Om det därtill finns ett medvetet eller omedvetet prestigetänkande bland 

inblandade professionella bidrar det som en ytterligare försvårande omständighet för att uppnå 

principerna om samverkan, helhetssyn och delaktighet. 

 

I intervjudata kan ses en uppfattning om att en diskurs finns i samhället om att man från olika 

samhällsinstanser skulle behöva satsa mer på tidiga interventioner än vad som är fallet idag. Det tycks 

även finnas en uppfattning om att debatten rör att förutsättningarna allt mer tenderar att försämras för 

många familjer. Problematiken tycks öka bland familjer och allt värre saker anses drabba barn. Det 

finns bland intervjupersonerna en upplevelse av det skulle vara till gagn för många riskutsatta barn om 

insatserna gjordes i ett tidigare skede än vad som idag många gånger är fallet. Uppfattningen är den att 

problematiken runt riskutsatta familjer ofta gått så långt innan någonting görs från samhällsinstanser 

att det blir mer akuta ingripanden och interventioner idag än tidigare. Således uttrycks uppfattningen 

om att det finns en skillnad över tid i hur man de facto väljer att prioritera insatser inom olika 

samhällsinstanser. En uppfattning som ges uttryck för i intervjudata tycks handla om att en stor del av 

de insatser som idag prioriteras på organisatorisk nivå handlar om att avhjälpa redan utvecklade och 

ofta mycket omfattande problem. Om riskutsatta barn och dess nätverk inte ges stöd tidigt menar 

intervjupersonerna att barnet riskeras utvecklas ogynnsamt med risk för egna beteendeproblem som 

följd. Det optimala anses vara att det prioriteras mer resurser på tidiga interventioner för att så långt 

det är möjligt arbeta på de familjenära relationerna. Det anses också av vikt att olika insatser tillåts ta 

tid. Detta skulle enligt intervjupersonernas uppfattning kunna leda till ett undvikande av att behöva 

göra för starka interventioner i en familj, som att placera barn. Här kan ses att organisatoriska 

förutsättningar exempelvis i form av resursfördelning av intervjupersonerna tycks upplevas som en 

begränsande faktor för att arbeta resursorienterat med barn och dess sociala nätverk.  

 

I Cederblad (2005) och Andersson et al. (2004) poängteras att många socialförvaltningar idag vill 

satsa på preventiva insatser i öppenvård för att i syfte att undvika senare institutionsplaceringar eller 

placering i familjehem. Detta till trots belyser Hessle (2003) såväl som Cederblad (2005) att det i tider 
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av ekonomiska besparingar ofta är just de preventiva och tidiga insatserna som får ge vika för ett mer 

akutstyrt arbete med mer omfattande interventioner för redan uppkomna problem hos barnet och i 

barnets familjenära relationer. Claezon (2004, s 207) menar att upplevda svårigheter hos socialarbetare 

inom socialt barnavårdsarbete ofta har: ”förtecken av ekonomi, politiska beslut och organisatoriska 

hinder”. Många socialarbetare önskar utökade resurser för tidiga insatser och nätverksinriktat arbete 

(Hessle, 2003). Organiseringen av den insatsrepertoar som berör barnet och dess familj kan variera 

kraftigt mellan kommuner vilket gör att det kan bli en stor diskrepans i förutsättningarna avseende 

vilket stöd och hjälp barnet och dess föräldrar kan få beroende på i vilken kommun de bor (Andersson 

et al., 2004; Socialstyrelsen & Forkby, 2006). Det medför även en skillnad i förutsättningar för vilket 

register av åtgärdsmöjligheter som socialarbetare har att tillgå (Claezon, 2004). 

  

Samtliga intervjupersoner uttrycker en önskan om utökade resurser för att kunna utveckla 

nätverksarbete. Intervjudata visar dock på skillnader avseende vad denna utveckling bör utgöras av. Å 

ena sidan finns uppfattningar om att nätverksarbete i högre grad bör baseras på frivillighet där 

närstående till barnet själva önskar en förändring av sin situation. För att nå dit anses det vara en 

nödvändighet att den enskilde socialarbetaren får ett annat mandat och tillgång till arbetssätt för att 

mer arbeta resursorienterat än vad som idag är fallet av organisatoriska skäl.  Å andra sidan uttrycks 

önskemål om att utvecklingen bör handla om att skapa arenor för att kunna utveckla nätverksarbete 

mot olika grupper. Det som tydliggörs av intervjupersonernas reflektioner kan sägas visa på ett stort 

intresse för, och många visioner om, hur det sociala nätverksarbetet skulle kunna utvecklas. En 

utveckling av arbetet, men ännu viktigare, en större resurstillgång och organisatoriska förändringar 

tycks uppfattas som nödvändigt. Detta för att bättre kunna bemöta de behov som finns hos de barn och 

deras omgivande nätverk som intervjupersonerna inom olika fält kommer i kontakt med. De 

önskningar som kommer till uttryck bland intervjupersonerna är något som i tidigare forskning belyses 

vara vanligt förekommande bland många socialarbetare (Hessle, 2003). 

 

Något som tycks genomsyra intervjupersonernas många uttalanden om nätverksarbete handlar om 

inslag av demokrati där barnet och dess behov fokuseras men att dess omgivande nätverk också lyfts 

fram som viktiga. Det anses av intervjupersonerna som centralt att barnet och dess närstående kommer 

till tals och görs delaktiga för att möjliggöra förändringar i positiv riktning. Detta skulle kunna 

härledas till det som under senare tid kommit att utgöra grundbultarna i socialt nätverksarbete med 

barn och deras familjer nämligen principerna om delaktighet, helhetssyn, samverkan och 

empowerment (Norström & Thunved, 2005; Socialstyrelsen, 2006a; Hessle, 2003).  

 

Bland intervjupersonerna finns uppfattningen om att socialt nätverksarbete kan ses som en 

demokratisk arena. Detta överensstämmer med Hessles (2003) och Klefbeck och Ogdens (2003) 

tankar om att ett införlivande av ett förhållningssätt som bygger på ovannämnda principer utgör 
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grunden för att en demokratisering av dagens sociala barnavård ska möjliggöras i praktiken. Studiens 

intervjupersoner tycks vara rörande eniga om att socialt nätverksarbete, sina demokratiska inslag till 

trots, även fortsättningsvis är i behov av utveckling på olika plan.   
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6. Diskussion 
Föresatsen med vår studie var att få fördjupad kunskap om socialarbetares yrkeserfarenheter och deras 

reflektioner kring dessa erfarenheter. Genom halvstrukturerade intervjuer ville vi ta del av 

socialarbetares tankar och yrkeserfarenheter av hur de sociala nätverken kan se ut för de barn och 

familjer som socialarbetarna möter i sitt dagliga arbete. Vi ville också se vilken betydelse 

socialarbetarna anser att det omgivande nätverket har för barnets livssituation och förutsättningar till 

en gynnsam utveckling.  Av intresse var att spegla yrkeserfarenheter från skilda verksamheter varför 

intervjupersoner valdes från olika fält inom socialt arbete med barn och deras omgivande nätverk. 

Samtliga forskningsfrågor kan sägas vara besvarade i studien men har beroende av intervjupersonernas 

fokus i intervjuerna fått olika stort utrymme i studien. Trots att intervjupersonerna arbetar i olika 

kontexter har det funnits märkbara likheter avseende tankar och yrkeserfarenheter inom vissa områden 

men det har också funnits skillnader inom andra områden. Nedan diskuteras studiens resultat mera 

generellt och förslag till vidare forskning ges tillsammans med egna reflektioner.   

 

6.1 Resultatdiskussion, förslag till vidare forskning och slutsatser 
I studien framkommer att samtliga intervjupersoner anser att barnets omgivande nätverk har en stor 

betydelse för barnets förutsättningar till en gynnsam utveckling. Det betonas även som viktigt att man 

som professionell har förmåga att se barnet i sitt sammanhang. Nätverket blir enligt intervjupersonerna 

en skyddande faktor för barnet om det kan tillgodose barnets behov av omsorg, trygghet, stabilitet, 

kontinuitet och förutsägbarhet. Kvaliteten på relationerna och förmåga till ömsesidighet och 

kommunikation hos de vuxna som omger barnet tycks enligt intervjupersonernas uppfattning ha en 

större betydelse än nätverkets storlek eller utformning. En vanlig företeelse som socialarbetarna i 

studien ofta möter är att barnets nätverk brister i någon mening även om vidden av problematik tycks 

vara stor. Därför anses det vara av stor vikt att man fokuserar ett nätverksperspektiv inom de många 

arenor som socialt arbete med barn utgörs av, i syfte att nå hållbara förändringar för riskutsatta barn. 

Till risk för barnet anses det omgivande nätverket bli då det saknas signifikanta vuxna i de familjenära 

relationerna, att de omgivande stödkällorna är få eller att ett befintligt nätverk är konfliktfyllt, 

problembelastat eller splittrat. Om barnet inte ges adekvat stöd i det personliga nätverket och om stöd 

inte bistås från ett professionellt nätverk tycks det enligt intervjupersonerna finnas risk för en 

ogynnsam utveckling hos barnet i någon mån. I de fall föräldrarna brister i sin förmåga blir det således 

av vikt att ställföreträdare finns tillgängliga för barnet. Ett fenomen som upplevs av intervjupersonerna 

tycks handla om att det bland problemutsatta familjer ofta finns ett flergenerationsperspektiv på 

befintliga problem inom barnets sociala nätverk. Intervjupersonernas erfarenheter överensstämmer i 

stort med den forskning som vi tagit del av inom området (se exempelvis Klefbeck & Ogden, 2003; 

Sousa, 2005; Cederblad, 2003; Fletcher et al., 2006; Levitt et al., 2005; Dahlberg & Forsell, 2006).  
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Tankar som väckts utifrån ovanstående är att helhetssyn tycks vara en av de principer som genomsyrar 

socialarbetarnas tankesätt i betraktelsen av barns livssituation. I detta speglas också en förändrad syn 

på barns omgivande miljö vilket tycks ha en inverkan på socialarbetares synsätt på hur man bäst finner 

lösningar avseende problemutsatta familjers svårigheter av olika slag. Synsättet som sådant tangerar 

en socialekologisk syn på barns utveckling vilket också utgör grunden för BBIC, som idag 

implementeras i landets kommuner. En uppfattning som belyses bland intervjupersonerna handlar om 

att det ännu gått för kort tid för att någon skillnad kan märkas gällande BBIC:s påverkan på socialt 

arbete med barn och dess omgivande nätverk. En nyfikenhet som väcks hos oss gäller en undran om 

BBIC:s implementering i förlängningen kan ha en inverkan på i vilken utsträckning man involverar 

och arbetar med det sociala nätverket i sin helhet. En undran rör också huruvida förutsättningar till 

samverkan inom och mellan professioner kommer att förändras i positiv bemärkelse.  

 

Nätverksarbete tycks utifrån intervjupersonernas sammantagna betraktelse kunna spänna över ett brett 

arbetsfält. I detta innefattas såväl förebyggande arbete, arbetssätt som syftar till att mobilisera barnets 

nätverk, vidga nätverket eller mer ingripande interventioner som ska stärka förmågor hos barnets 

närstående. Också tidigare forskning belyser nätverksarbete på liknande sätt (se exempelvis Forkby, 

2006; Hessle, 2003; Cederblad, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003). Potentialen med nätverksarbete tycks 

enligt intervjupersonerna handla om att söka efter och bygga på resurser, de krafter som finns i barnets 

omgivande miljö. I och med att barnets behov fokuseras samtidigt som nätverket ses som en resurs 

som görs delaktigt lyfts också de demokratiska aspekterna, som enligt vägledande principer ska vara 

grundläggande inom socialt barnavårdsarbete. Även inom tidigare forskning visas på ett resonemang 

som kan jämföras med ovanstående (se exempelvis Hessle, 2003; Elf och Garphult, 2003; 

Socialstyrelsen 2006a). Detta sätt att betrakta och arbeta med barnets nätverk benämns som ett 

resursorienterat förhållningssätt innefattande principerna om helhetssyn och delaktighet. Bland 

intervjupersonerna finns uppfattningen om att den enskilde socialarbetarens synsätt och inställning 

tycks ha en inverkan på hur man anser det vara möjligt att angripa problem inom socialt arbete. Den 

enskildes inställning får således en inverkan på hur man i praktiken arbetar med barnets sociala 

nätverk. Även om tankarna skiljer sig åt bland intervjupersonerna i hur nätverksarbete kan betraktas 

betonas vikten av att tillvarata och bygga på de resurser som finns i nätverket. De skillnader som kan 

ses bland intervjupersonerna i hur de definierar det sociala nätverket tycks ha en inverkan på de sätt 

man anser att problematik kan avhjälpas. Möjligen kan enskilda socialarbetares inställning i viss mån 

även påverkas av vilka arbetssätt man i praktiken har tillgång till och vilka riktlinjer man arbetar 

utifrån på arbetsplatsen. Av intervjupersonerna belyses som centralt att barnet och dess närstående 

kommer till tals och görs delaktiga för att förändringar i positiv riktning ska möjliggöras. 

Uppfattningen finns bland intervjupersonerna om att socialt nätverksarbete därav kan ses som en 

demokratisk arena. Detta överensstämmer i hög grad med Hessles (2003) och Klefbeck och Ogdens 

(2003) tankar om att ett införlivande av ett förhållningssätt som bygger på principerna om helhetssyn 
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och delaktighet utgör grunden för att en demokratisering av dagens sociala barnavård ska möjliggöras 

i praktiken.  

 

Samverkan inom och mellan organisationer anses av intervjupersonerna vara en viktig förutsättning 

för att möjliggöra förändringar hos problemutsatta familjer. Trots att vikten av samverkan betonas 

tydliggörs det utifrån intervjudata att det inte alltid fungerar tillfredsställande i praktiken. Roten till 

detta anses delvis vara av organisatorisk art men det tycks även kunna handla om prestigetänkande och 

olika synsätt på hur problematik bäst kan angripas, något som kan försvåra samarbetet. Särskilt 

belyses i våra intervjudata en önskan om att tidiga interventioner prioriteras för att stärka förmågan 

hos barnets närstående för att på så sätt undvika framtida problem och en ogynnsam utveckling hos 

barnet. Det kan även ses att det särskilt betonas att det är nödvändigt att förändringsprocesser av svåra 

situationer måste få ta tid. Detta är något som inte alltid är möjligt av olika skäl, bland annat 

organisatoriska och resursrelaterade. Tankar som väcks hos oss är att följden av detta ofta tycks bli att 

ett mer akutstyrt och symtomrelaterat arbete blir det som gör sig gällande även om viljan och visionen 

finns att arbeta resursorienterat. Vår spontana reflektion är att motsättningen mellan viljan av att arbeta 

resursorienterat och de förutsättningar som i praktiken ges är stor. Detta tycks enligt vår mening utgöra 

en paradox som vi tänker kan bli slitsam för den enskilde socialarbetaren att förhålla sig till.  

 

Vi finner det intressant, om än förvånande, att även om principen om helhetssyn och delaktighet varit 

inskrivna i socialtjänstlagen sedan 1982 är det först under senare år som det tycks ha fått 

genomslagskraft i praktiken via nätverksarbetets många arenor. Vi tänker att en stor påverkansfaktor 

gällande denna ”fördröjning” möjligen kan härledas till att de organisatoriska förutsättningarna under 

lång tid och till viss del fortfarande begränsar enskilda socialarbetare att arbeta resursorienterat med 

barns sociala nätverk. Vi tänker att huruvida tidiga insatser och förebyggande arbete med barns sociala 

nätverk de facto prioriteras starkt kan påverkas av beslut på samhällig nivå. Det kan troligen handla 

om resursfördelning, såväl som om värderingar och politiska beslut. Även enskilda kommuners val av 

hur resurser ska fördelas och viken prioritering av arbetssätt som ska tillämpas är troligen en 

påverkansfaktor för möjligheterna av att kunna arbeta resursorienterat. Således kan skillnaden bli stor i 

hur arbetet bedrivs i de olika kommunerna och får således en inverkan på vilket register av 

åtgärdsmöjligheter som socialarbetare har att tillgå. 

 

BBIC:s tillkomst liksom utvecklingen av nätverksinriktade interventioner på olika nivåer hade delvis 

sin grund i en stark kritik i hur det sociala barnavårdsarbetet utfördes i praktiken och att 

Socialtjänstlagens intentioner inte uppfylldes i tillräcklig utsträckning (se exempelvis Socialstyrelsen 

& Forkby, 2006; Hessle, 2003; Dahlberg & Forsell, 2006; Socialstyrelsen, 2008a). Av den 

anledningen finner vi det mycket intressant att följa utvecklingen av hur man inom socialt 

barnavårdsarbete i framtiden kommer att lyckas med att införliva principerna om ett stärkt 
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barnperspektiv, helhetssyn, delaktighet, samverkan samt tillvaratagande av individers resurser. Därav 

tänker vi att det torde vara av stort intresse och av tämligen stor vikt att i vidare forskning undersöka 

såväl klienters upplevelse och erfarenheter av olika interventioner som möjlighet till delaktighet. En 

fortsatt forskning om socialarbetares erfarenhetsbaserade kunskap torde också vara av stor vikt 

eftersom deras uppfattning och inställning tycks vara en av de påverkansfaktorer som inverkar på hur 

det sociala arbetet de facto utförs. Studier som rör i vilken mån BBIC som verktyg gör en skillnad för 

huruvida socialarbetare arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, tillvaratar och bygger på resurser i barnets 

omgivande nätverk torde också vara av stor vikt. Vi tänker att det vore av stort intresse att detta 

belyses både utifrån ett klientperspektiv och från ett socialarbetarperspektiv. Vi ser också en 

angelägenhet i att fortsatta studier görs om hur olika kommuner de facto införlivar viljan och 

intentionen (se exempelvis Andersson et al., 2004; Cederblad, 2005) att prioritera förebyggande arbete 

såväl som tidiga interventioner för riskutsatta barn och deras familjer. 

 

Avslutningsvis vill vi benämna att intervjupersonernas sammantagna utsagor tycks belysa socialt 

arbete med barn och dess omgivande nätverk som ett mycket komplext men viktigt arbetsfält. Viljan 

är stor att arbeta resursorienterat och anses vara en mycket viktig del av förhållningssättet. Vår 

sammantagna slutsats är att nätverksarbete i sin vidaste bemärkelse kan sägas innefatta en stor 

potential vad det gäller införlivandet av principerna om helhetssyn, delaktighet, samverkan och 

empowerment. Dock tenderar det finnas ett behov av ökad kunskap och kanske i synnerhet 

organisatoriska förändringar samt mer resurser inom professionellt socialt nätverksarbete för att möta 

de behov som finns hos barn och deras omgivande nätverk. Det sociala nätverksarbetet, sina 

demokratiska inslag till trots, tycks även fortsättningsvis vara i stort behov av utveckling.  
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                                                                                                                     Bilaga 1 
 
 
 
Hej! 
 
Tack för att du vill delta som intervjuperson och att du vill dela med dig av dina tankar, din kunskap 
och dina upplevda erfarenheter som socialarbetare. Uppsatsen är ett projekt på C-nivå, knutet till 
Mittuniversitetet i Östersund. Studien är tänkt att handla om socialarbetares yrkeserfarenheter, 
reflektioner och professionella uppfattningar om socialt arbete med barn och deras omgivande sociala 
nätverk. Av intresse är även att ta del av socialarbetares tankar och yrkeserfarenheter av hur de sociala 
nätverken kan se ut för de barn och familjer som socialarbetarna möter i sitt dagliga arbete, samt 
vilken betydelse socialarbetare anser att det omgivande nätverket har för barnets livssituation. 
 
Den information som du delar med dig vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att allt material avidentifieras och ingen koppling till dig eller din person kommer att kunna 
göras utifrån vår uppsats. Du har när helst du skulle önska möjlighet att avbryta din medverkan i 
studien. Deltagandet är naturligtvis, som vi tidigare talat om per telefon, helt frivilligt. 
 
Intervjun kommer ljudmässigt att spelas in och transkriberas i efterhand till pappersform. Därefter 
raderas själva ljudupptagningen. Insamlade data kommer att hanteras med stor försiktighet, enbart 
studiens författare kommer att ha tillgång till materialet, vilket förvaras inlåst. 
 
Intervjun är tänkt att vara i ca en timme och de områden som kommer att beröras är följande; 
 

• Hur ser dina tankar ut kring det sociala nätverkets betydelse för barns livssituation?  

• Hur ser dina upplevda erfarenheter ut kring det sociala nätverkets utformning och funktioner 

hos de barn och familjer som de möter i sitt dagliga arbete?  

• När anser du att det sociala nätverket är en skydds- respektive riskfaktor för barnet?  

• Vilka yrkeserfarenheter har du av att arbeta med att stärka resurser i, samt mobilisera 

befintliga nätverk runt barn?  

• Vilka yrkeserfarenheter har du kring att vidga nätverket kring barn och deras familjer?    

• Vilka möjligheter och svårigheter upplever du med nätverksarbete? 

 
 Vid intervjun kommer mer specifika frågor att ställas kring ovanstående områden.    
 
 
Vid frågor är du givetvis välkommen att höra av dig, 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
 
Annika Jonsson, e-mail: annika.jonsson@soderhamn.net , tel. 070-3779920 
 
Sandra Klöfver, e-mail: sandra.klofver@gmail.com, tel. 070-2381394 
 
Helena Ryhag, e-mail: helena.ryhag@gmail.com, tel. 070-9711873 
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      Bilaga 2 
 
 
 
Intervjuguide  
     
Intervjupersonens bakgrund 

- Intervjupersonens ålder? 
- Intervjupersonens yrkesbakgrund inom det sociala arbetet? 

 
Funktioner i barnets sociala nätverk 
Beskriv vad du kommer att tänka på när du hör begreppet ”barns sociala nätverk”. 
 
Beskriv dina yrkeserfarenheter av hur det kan se ut med det personliga nätverket runt de barn och 
föräldrar som du möter i ditt arbete? 
 
Beskriv dina tankar kring vilka funktioner ett socialt nätverk kan fylla för ett barn och barnets 
förälder/föräldrar?  
 
Har antalet personer som ingår i barnets sociala nätverk någon inverkan på funktionen tänker du?  
 
Tänker du att sammansättningen i det sociala nätverket har någon betydelse för funktionen?  
 
Vad tänker du är indikationer på att det personliga nätverket fungerar som en resurs för barnet? 
 
Beskriv konkreta tecken som du skulle tolka som indikationer på att nätverket utgör en riskfaktor för 
barnet. 
 
Utifrån barnets bästa, finns det enligt din mening något läge där individer i det personliga nätverket 
bör väljas bort?  
 
I så fall, i vilket läge? 
 
Tänker du att det personliga nätverket kan påverka föräldrarnas förmåga att möta sina barns behov? 
 
I så fall på vilket sätt tänker du att föräldrarnas förmåga påverkas? 
 
Tänker du att det kan skilja på vilket sätt de olika delarna i det personliga nätverket kan vara till stöd 
till familjen? 
 
I så fall, vem kan bistå med vilket stöd? 
 
Hur tänker du att det sociala nätverkets förmåga till samarbete påverkar barnet?  
 
Hur tänker du att omgivande faktorer som exempelvis ekonomiska förutsättningar, arbetssituation och 
tillgängliga resurser påverkar det personliga nätverkets förmåga att ge stöd till barnet och föräldrarna? 
 
Personliga förmågors betydelse för funktionen i nätverket  
Vilka personliga förmågor tänker du krävs av barnets föräldrar för att skapa och bevara relationer i det 
personliga nätverket som blir till gagn för barnet? 
 
Vilka förmågor hos de enskilda individerna i det personliga nätverket tänker du spelar in i hur väl de 
förmår vara till stöd för barnet?  
 
 
 

 



 

Interventioner och arbetssätt 
Tänker du att det är möjligt att genom professionellt socialt arbete bidra till individers personliga 
nätverk? Om så är fallet exemplifiera. 
 
Tänker du att det är möjligt för professionella att vara en del av barns och familjers sociala nätverk?  
 
Om så är fallet, ge konkreta exempel på hur professionella, på olika sätt, kan vara en del av barnets 
sociala nätverk. 
 
I vilka lägen tänker du i så fall att professionella kan behöva kliva in och vara en del av barnets 
nätverk?  
 
Ge en beskrivning av vad du tänker att socialt nätverksarbete innefattar. 
 
Vad har du för tankar kring synen på socialt nätverksarbete över tid. 
 
Är det möjligt, tänker du, att inom socialt arbete verka för att förbättra funktionerna i barnets nätverk? 
Om så är fallet beskriv dina yrkeserfarenheter om hur man konkret kan gå tillväga. 
  
Tänker du att det är möjligt att genom professionellt socialt arbete bidra till att vidga det personliga 
nätverket? Om så är fallet beskriv dina yrkeserfarenheter om olika arbetssätt avseende detta. 
 
Beskriv hur du tänker kring specifika arbetssätt som enligt din mening kan vara rimliga när det gäller 
att mobilisera befintliga nätverk? 
 
Finns det inom din yrkesverksamhet några riktlinjer för hur man skall arbeta med barns sociala 
nätverk?  
 
Anser du att det finns tillräckliga resurser avsatta inom din verksamhet för arbetet med barn och 
familjers nätverk?  
 
Finns det enligt din mening några organisatoriska och resursbundna aspekter av socialt 
nätverksarbete? I så fall exemplifiera. 
 
Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja arbeta med barn och familjers nätverk? 
 
Vad skulle behövas för att möjliggöra detta? 
 
Har du stött på några specifika problem eller svårigheter när det gäller nätverksarbete? 
 
Beskriv om du kommit i kontakt med BBIC i din yrkesverksamhet. 
 
Vad tänker du om BBIC som verktyg inom den sociala barnavården? 
 
Har det skett någon förändring i hur man arbetar med barns omgivande nätverk sedan BBIC infördes? 
Om så är fallet, ge konkreta exempel på hur detta skett. 
 
Har du märkt någon skillnad över tid i hur man arbetar med nätverket? 
 
Finns det enligt din mening något som är särskilt viktigt att tänka på i arbetet med problemutsatta 
familjers sociala nätverk?  
 
Anser du att det finns någon potential i att arbeta med barns sociala nätverk? Om så fallet, berätta om 
hur du tänker kring det. 
 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
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