
”Network meetings: A meeting on the 
border between outer and inner 

dialogues.”



Network meetings

• En kvalitativ studie 
• Målgruppen er Ungdommer fra 16 til 18 år som 

for første gang søker hjelp i andrelinje -
tjenesten for psykiske problemer og mottar 
nettverksorienterte samtaler.  

• Studien fokuserer på samspillet mellom indre 
og ytre dialoger i det som oppleves som 
viktige og meningsfulle sekvenser av 
nettverksmøtet.  

• Et annet Ph.d studie følger de samme 
ungdommene i deres livsverden med fokus på 
forandring (Tore Dag Bøe). 



Network meetings

METODE 
• Videoopptak av et nettverksmøte  
• Intervju av alle deltagerne hver for seg innen 4 dager 

etter det aktuelle nettverksmøtet. 
– Ser gjennom hele opptaket en gang. 
– Får deretter instruksjonen ”Du skal nå se dette 

nettverksmøtet en gang til, men denne gangen skal du 
stoppe når det skjer noe du mener eller opplever som viktig 
og betydningsfullt i dette møtet. 

– Når personen stopper stilles alltid det samme 
innledningsspørsmålet.  ”Hva skjer inni deg der? (peker på 
den aktuelle personen på skjermen) Hvilke tanker, følelser, 
forestillinger eller fornemmelser har du der?” (Tar opp på 
video)



Network meetings

METODE  
• Både nettverksmøtet og alle intervjuene 

transkriberes. 
• Finner fram til de sekvensene alle har 

”plukket ut” som viktige og meningsfulle 
sekvenser. 

• Disse analyseres med en kvalitativ metode 
som mikser dialogisme og fenomenologi. 



Network meetings
Terapeut 1 Terapeut 2 Ungdom Mor

Indre Ytre Indre Ytre Indre Ytre Indre Ytre

!!!!!!!!!!!!!

!!!!
Ja, hva er 
det du sier 
da som gjør 
det lettere? !!!!!

!!!!!!!!!!!!!

Ja, så det 
er lettere å 
si i fra nå? !!!!!!!!!!

!!!!
Før var jeg 
mer sjenert 
og turde 
ikke spørre 
vennene 
mine eller 
læreren om 
noen ting, 
men nå tør 

!!!
(Nikker) !!!!
Det er 
kanskje ny 
venner som 
liker 
utlendinger 

!!!!!!!
Åh jeg blir 
så glad når 
jeg hører 
dette. Jeg 
har alltid 
ønsket at 



Network meetings

• Så langt har jeg publisert 1 artikkel, den andre 
er til review og jeg jobber med den tredje. 

• Artikkel 1: 
– ”A study of a Network Meeting: Exploring the 

Interplay Between Inner and Outer Dialogues in 
Significant and Meaningful moments.” 
• Det er ikke tilstrekkelig å forholde seg til den ytre 

dialogen i vår forståelse av hvordan viktige og 
meningsfylte sekvenser oppstår i terapeutiske samtaler.



Network meetings

• Artikkel 2: 
– ”Network Meetings with Adolescents; How the 

Interlocutors’ Inner Dialogues Contribute to 
Significant and Meaningful Moments.” 
• Indre dialoger inneholder ulike typer bevegelser.  

– Bevegelse mellom ulike posisjoner (tilstedeværelse / 
refleksjon). 

– Bevegelse i tid (fra nåtid til fortid og tilbake, fra nåtid til 
fortid, fra nåtid til fremtid og tilbake, fra nåtid til 
fremtid, her og nå.) 

– Når den ytre dialogen blir for mye preget av å være 
monologisk ”forsvinner” ungdommen fra den ytre dialogen 
til å være i hovedsak ”tilstede” i sine indre dialoger. 



Network meetings

• Artikkel 3: 
– ”When the Therapists but not the others in 

the Network  Find the Conversation 
Significant and Meaningful but not the Others 
in the Network Meeting.” 
• Hva er forskjellen i mellom sekvenser som plukkes 

ut av alle som viktige / meningsfulle  og de som 
bare plukkes ut av terapeutene? 

• Er disse sekvensene faglig viktig, handler de om 
terapeutens personlige historie eller er det noe 
relasjonelt som oppstår?


