
”Det är ingen expert som äger språket om det här bekymret”.  

Inspiration från Norrköpings nätverkslag och John Shotter 

As a first step in beginning to think in a dialogically-structured manner, 
rather than as external agents wholly in control  
of the unfolding processes of importance to us,  
we need to see ourselves as being internally related to still-in-process, 
flowing ‘worlds’ of intermingling activities,  
activities which, as they flow through us, influence us as much, if not more,  
than we can influence them.  

John Shotter: On being dialogical: An ethics of ‘attunement’ Context 2015.  

 

Från ett projekt vintern 2017-18 med stöd av Taos Institute  

https://www.taosinstitute.net/ 

Kerstin Hopstadius 

https://www.taosinstitute.net/


Att livet städse är rikare än våra begrepp,  

att det finns mer, icke blott mellan jord och himmel  

utan i det allra minsta ting,  

än som kan uttömmas i begreppets form,  

att vetenskapen blott ger vissa konstruktiva schemata  

men aldrig ger oss verkligheten  

i dess konkreta rikedom och mångfald  

– allt detta är visserligen gamla sanningar,  

men sanningar,  

som tiden eftertryckligt behöver erinras om.  

        Alf Ahlberg: Filosofins historia s. 723 

skriven år 1946 



Det är en magisk punkt, en helande kraft i  

att kunna uttrycka sig så att man tycker att ens ord inbegriper  
och täcker det man känner och upplever  

och att dessa ord blir mottagna av personer som är viktiga för en  
och som man önskar vara med/tala med.  

Marianne Borgengren 
Svenska familjeterapikongressen i Tällberg 2009 



Björn Holst och Johan Klefbäck i samtal med två israeliska familjeterapeuter.  

Maria Bark längst till höger på bilden. 
 

Saxat ur brev till anmälda deltagare till Let’s Meet, Let’s Create Juni 2016 i Norrköping: 

Since this invitation was a result of an impulse of inspiration, we don’t have much extra 

time to make plans, administrative capacity or budget for arranging a big conference. 

What we can do is to host all you people in Norrköping, facilitate two days of dialogue 

and totally trust our shared creativity. Our ambition is to create a meeting place where 

dialogue can arise and knowledge and experience be exchanged. We are absolutely 

certain it will be magic! 



Riktning från expertkultur till dialogisk kultur 

 

lnstead of expecting our thinking to turn inwards to tell us what 

next to do, we must turn outwards to 'see' what is before us afresh, 

with the hope that a new way forward can be opened up, and a 

blocked way left behind. 

John Shotter, Speaking, Actually, 2016 p 21  

 

  

The ink of interrelationship bleeds across the boundaries between 

professionalism, academic research, and the banality of daily life. 

Nora Bateson, Small Arcs of Larger Circles, 2016 p. 15 



Bomärken – del av en samhällsstruktur 

Texten på kontraktet lyder: 
Till Notarien Corneer betalar  undertecknad 
innom den 1 sta nästkommande November 
Två Rd 32 sh Specie Leksand D: 15 Juni 1791 
  Bröms Nils Nilsson 
  Heden 

Kunskap från olika källor möts:  
Genom att bomärken var erkända kunde den som inte var skrivkunnig ändå 
underteckna kontrakt. En tanke när vi möter vuxna analfabeter i dag. 



Ingen expert äger språket 

Vid fyra tillfällen  

under vintern 2017-18  

åkte jag till Norrköping  

och träffade Nätverkslaget.  

Jag fick se hur de gick 

människor till mötes,  

både ungdomar och familjer  

i nätverkssamtal  

och professionella 

samarbetskontakter  

Intrycken förtätas i nätverkscirkeln,  

när människor sitter och lyssnar  

när någon annan får en fråga och svarar.  

De som inte brukar höra varandra, får möjlighet att göra det,  

i samma rum där också andra lyssnar, 

Var och en går sedan vidare med sina erfarenheter.  



Erik Hjort, Björn Holst, Maria Bark och Kerstin. 
Maria: ” Det låter som att det finns en ordning med det där, man måste först 
pröva att säga det, som inte har hittat ord, [säga] till varandra i alla fall.” 



Om nätverksledarens roll. 
Erik Hjort: För jag tänker det att jag sitter där, och dom har kommit hit till det här 
rummet tillsammans, och [det är] ett samtal, och jag har ju förståss lite extra 
ansvar, för jag är den som är värd för rummet och dom förväntar väl sig att jag 
ska ha lite struktur, men jag vill inte att jag ska bestämma. Jag kan ha lite förslag, 
vi kan börja så här, eller vi kan börja så där, men skulle de inte ha något förslag, 
då skulle jag ha ett förslag.  

Nätverkscirkeln,  
när människor sitter  
och lyssnar till  
när någon annan får en 
fråga och svarar.  
De här intrycken,  
som var och en sedan  
går vidare med 
på något sätt. 
(I det här samtalet deltog en 
person på telefon mitt i 
cirkeln. Kerstin som satt 
som observatör vid sidan, 
blev förvånad över hur 
naturligt och nyanserat det 
inslaget blev i samtalet. ) 



Jag tänker att i de här familjerna har det 
ofta under en ganska lång tid rått nån 
slags konstig förvirring, liksom.  
Över vad som sker, och varför saker och 
ting ändras och vem som gör vad, och 
hur kommer det sig, vilka är det som 
pratar med varann egentligen.  

Det rör sig så mycket omkring, och de 
själva är ofta i kris, ofta långvariga 
kriser, så i deras egna inre är det också 
rätt förvirrat. Att då få ett erbjudande 
med stöd i ordnade former, få lite koll.  

Och vi är ju duktiga på att fråga hur det 
här samtalet ska bli så bra som möjligt, 
för dem som det handlar om.  
Att skapa trygghet, att det finns en 
tydlighet i vad de kan förvänta sig av 
det här sammanhanget alltså, som 
lugnar och tryggar.  

Jenny Fritsch, Norrköpings nätverkslag 

maj 2018 



Erik Hjort pratar om mamman som utbrister: 
“Nätverkskartan, nu är dom ju här ju!” 



Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre 
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.  

Det kan være meget lidt, en førbigående stemning, 
en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, 

en lede man uddyber eller hæver.  
Men det kan også være forfærdende meget,  

så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. 
K. E. Løgstrup: Den etiske fordring s. 25 



När jag i december 1989 återvänt från 

Galveston till mitt arbete på Kyrkans 

Familjerådgivning … vad hade jag i 

själva verket lärt mig? Tack och lov fick 

jag den vintern ovanligt intressanta 

ärenden, och stolarna i mitt samtals-

rum, ett fynd från församlingshemmets 

källare, kändes bekvämare än förr.  

 Vartefter månaderna gick och det 

fortsatte att komma sällsynt intressanta 

personer till min mottagning började 

jag fundera…  
 

Bearbetat utdrag ur förordet till  
Från påverkan till medverkan:  

Terapi med språksystemiskt synsätt  
av Harlene Anderson och Harry Goolishian 


