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Det finns tecken på att uppsökande socialt fältarbete på senare tid har gått ifrån att vara process- 
och relationsinriktad till att bli allt mer programinriktad, baserad på färdiga modeller och 
specifika insatser. Detta för att få mer mätbara resultat som kan motivera fältarbetets ofta hotade 
existens. Denna förskjutning kan innebära att relationen och dess betydelse undermineras. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fältarbetare tar kontakt och skapar relationer med 
ungdomar, vilka förutsättningar som påverkar relationsskapandet och vilken betydelse 
relationen mellan fältarbetare och ungdomar har. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk 
ansats. Empirin bygger på två fokusgruppsintervjuer med sammanlagt åtta informanter, som 
alla är verksamma fältarbetare. Socialpedagogik, erkännande, relationskapital och bärande 
relationer är de begrepp som lägger grunden för studiens teoretiska ram. Studien visar att 
fältarbetets speciella förutsättningar, t ex att arbetet ofta utförs i miljöer som fältarbetarna själva 
inte kontrollerar, kräver specifika strategier i kontakttagandet och relationsskapandet. 
Fältarbetarna använder sig ofta av indirekt kontakttagande och ödmjukhet, nyfikenhet och 
öppenhet är ledord i arbetet. En tillitsfull relation till ungdomarna ses som en förutsättning för 
förändringsarbete och ger fältarbetarna legitimitet att ifrågasätta och utmana ungdomarna och 
ger dem tillträde till ungdomarnas arenor. Fältarbetarnas strategier för kontakttagande, deras 
salutogena förhållningssätt och deras processinriktade arbetssätt möjliggör en form av bärande 
relation som kan vara stärkande för ungdomen och ha betydelse för ungdomens utveckling.  
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Förord 

Vi vill tacka våra intervjupersoner som visat engagemang och tagit sig tiden att delta i vår 
studie. Ni gjorde denna studie möjlig genom att ni ville dela med er av era tankar och 
erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare Anette Bolin som har stöttat oss genom hela 
arbetet. 
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1 Inledning 

Fältarbete handlar om att hjälpa unga människor som riskerar att hamna i en destruktiv 
livssituation. Fältverksamheten utgör en mycket liten del av socialtjänsten men har samtidigt 
ett stort ansvar och betydelse för förebyggande och strategiskt arbete med unga.  

Fältarbetares helhetssyn på ungas situation och deras kontakt med unga i deras egna miljöer 
ger dem en speciell kunskap om ungdomskulturer och offentliga miljöer. De har även en unik 
position mellan ungdomarna och det övriga samhället och mellan det offentliga och det 
institutionella. Denna position ger dem möjlighet att inta rollen som spindeln i nätet, en länk 
mellan ungdomar, föräldrar, myndigheter och politiker (Andersson, 2010). Fältarbete bygger 
på frivillighet och möten mellan fältarbetare och ungdomar på ungdomarnas egna arenor. 
Detta kräver en särskild kommunikativ och relationell kompetens. För att kunna utföra ett 
gott arbete behöver fältarbetare bli experter på att ta kontakt och skapa relationer (Andersson, 
2010). Fältarbetarnas erfarenheter och reflektioner kring kontakttagande och relationer blir 
därför extra intressanta och kan komma till nytta för verksamma inom andra former av socialt 
arbete. 

Trots fältarbetets betydelse och unika kompetens är verksamheten känslig för nedskärningar. 
Fältarbete är ett frivilligt åtagande från kommunernas sida och skyddas inte av någon specifik 
lag. Det är enklare för kommunen att dra ner på fältarbetet än andra verksamheter inom 
socialtjänsten som kommunen enligt lag har skyldighet att erbjuda. Dessutom har kritiker 
karaktäriserat fältarbete som ”flummigt” och det har ibland varit svårt att motivera arbetet. 
Arbetet kan ses som vagt formulerat vad gäller metod, målgrupp och resultat och det är svårt 
att veta vad fältarbetarna egentligen gör. Därför blir det även svårt att utvärdera om arbetet 
egentligen får något resultat (Andersson, 2005).  

Svårigheten att hantera denna vaghet är kanske en av anledningarna till den förskjutning av 
fokus inom det uppsökande arbetet som, enligt Andersson, skett den senaste tiden. Tidigare 
var arbetet mer processinriktat och relationen till ungdomarna stod i centrum medan arbetet 
numera är mer programinriktat och utgår mer ifrån färdiga modeller och specifika insatser 
(Forkby & Löfström, 2010). Risken finns då att relationen och dess betydelse undermineras i 
jakten på mätbara och kortsiktiga resultat. Det är därför intressant att undersöka hur viktig 
relationen egentligen är i det sociala fältarbetet.  

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra med ytterligare kunskap om fältarbetarnas 
uppsökande och relationsskapande arbete och om hur fältarbetarna ser på relationens 
betydelse. 
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1.1 Bakgrund 
Det sociala fältarbetet med ungdomar har en lång historia i Sverige. Redan i början av 1950-
talet tillsattes de första fältarbetarna i Stockholm stad. Det tidiga fältarbetet bedrevs främst i 
storstäderna och riktade sig mot ”stökiga” ungdomsgäng. Under 60- och 70-talet spreds 
metoden till ett stort antal kommuner (RIF, 2018). På mitten av 80-talet fanns det ca 400 
verksamma fältarbetare fördelade på ca 100 av Sveriges dåvarande 278 kommuner 
(Andersson, 2005). Enligt Andersson talar mycket för att detta antal var ungefär detsamma 
2003. Det saknas uppgifter över hur många verksamma fältarbetare det finns i dag. RIF 
uppger att de inte har någon aktuell sammanställning över antal fältarbetare, men de hade 
under 2017 ca 300 medlemmar. Dock uppskattar de att det finns betydligt fler som är 
yrkesverksamma men som inte medlemmar hos dem (Tunegard, 2018). 
 

Riksförbundet för fältarbete (RIF) har tagit fram fyra punkter för att belysa det sociala 
fältarbetets centrala delar: 

● Fältarbetets grund är uppsökande och förebyggande arbete i offentliga 
ungdomsmiljöer. 

● Fältarbete bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet. 

● Fältarbete utgår från ungdomars behov och inriktas på att frigöra deras egna resurser. 

●  Fältarbete är professionellt socialt arbete som bedrivs kontinuerligt i ett långsiktigt 
perspektiv. s.205 (Fagerblom, 2005). 

För att kunna beskriva vad fältarbete innebär är det nödvändigt att definiera begreppet fält. I 
det här sammanhanget betyder fältet de miljöer där unga människor på ett ”osystematiskt sätt 
vistas, möts och blir sedda” s 2. (RIF, 2018). Det är en plattform där ungdomarna får 
möjlighet att, ofta utan vuxnas påverkan eller insyn, relatera till sin egen identitet och 
sexualitet och samtidigt speglas mot gruppens övriga ungdomar. Dessa miljöer blir viktiga 
för ungdomars självständighet och identitetsskapande och ger dem möjlighet att testa olika 
roller, normer och värderingar. Vistelsen i dessa miljöer under en central period i ungdomens 
utveckling är ofta stärkande och berikande, dock finns det risker. För en liten grupp 
ungdomar får det offentliga rummet en extra viktig roll. Det handlar ofta om ungdomar med 
sociala problem i hemmet. De söker sig till det offentliga rummet för att antingen fly från 
hemmets problematik eller för att bli sedda och få den bekräftelse de nekas på andra arenor. 
Dessa ungdomar har ofta få eller inga positiva vuxna förebilder samtidigt som de riskerar att 
utveckla sociala problem på grund av de ogynnsamma hemförhållandena (RIF, 2018). 

Det som främst kännetecknar fältarbete och som utgör arbetets mest centrala del är det 
uppsökande arbetet. Begreppet uppsökande arbete kan definieras på olika sätt. En definition 
är formulerad av Björn Andersson, en svensk forskare som har forskat mycket både på 
fältarbete och uppsökande arbete. Han definierar uppsökande arbete som ”kontaktskapande 
och resursförmedlande social verksamhet som riktas till grupper, vilka ofta är svåra att nå 
med andra medel och som behöver ges stöd på ett lättillgängligt sätt i miljöer och 
sammanhang, vilka uppsökaren själv inte organiserar eller kontrollerar” s.68 (Andersson, 
2010). 
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Här framgår tydligt det uppsökande arbetets centrala delar. Det handlar om att ta kontakt, att 
nå fram till och möta de människor som samhällets stödinsatser annars inte når fram till. Det 
uppsökande arbetet är resursförmedlande. Det går ut på att stärka och stötta individer och 
grupper som ofta befinner sig i, eller riskerar att hamna i, en destruktiv livssituation eller 
utanförskap. Uppsökande arbete sker i miljöer som uppsökaren inte kontrollerar eller 
organiserar. Detta har stor betydelse för hur arbetet utformas och genomförs och påverkar 
interaktionen mellan uppsökare och målgrupp. Uppsökaren måste ta hänsyn till, och anpassa 
sig efter, miljö och situation på ett annat sätt än vid mer klassiskt sociala arbetet som ofta 
utgår ifrån socialtjänstens kontor (Andersson, 2010) 

Fältarbete bedrivs på tre olika nivåer - samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Detta för att 
kunna tillmötesgå behoven på olika nivåer. På samhällsnivå kan det t ex handla om att verka 
för att etablera ett ungdomshus/fritidsgård i området eller samarbeta med politiker för att 
skapa en tryggare utemiljö för ungdomarna. På gruppnivå arbetar fältarbetare med 
ungdomsgrupper. Det kan vara uppsökande arbete för att få kontakt och stötta specifika 
grupper eller ledda gruppinsatser som t ex tjejgrupper eller arrangerade aktiviteter.  
På individnivå arbetar fältarbetarna direkt mot den enskilde. Det kan vara stöttande samtal, 
förebyggande insatser eller behandling (RIF, 2018) 

Genom att vistas på fältet, där andra vuxna sällan får tillträde, får fältarbetarna en unik 
inblick i ungdomskulturens innersta kärna. Denna inblick ger fältarbetarna möjlighet att se 
gruppens generella behov och samtidigt identifiera de ungdomar som riskerar att utveckla 
ogynnsamma vanor och livsmönster. Genom att vistas tillsammans med ungdomarna på deras 
egna fält skapas gemensamma upplevelser och kunskap om deras situation. Samtidigt ges det 
förutsättningar för en förtroendefull kontakt, som kan lägga grunden för en trygg och hållbar 
relation. Denna relation utgör i sin tur ett centralt verktyg i socialt fältarbete och ger 
fältarbetaren legitimitet i ungdomsmiljöerna och skapar möjlighet till motivation och 
förändring (RIF, 2018) 

Det som kännetecknar socialt fältarbete är att det är uppsökande, dvs utgår ifrån fältet. 
Insatser och kontakter med målgruppen bygger på frivillighet. Fältarbetarna måste därför 
alltid arbeta för att upprätthålla kontakten med ungdomarna och arbeta med ungdomarnas 
motivation. Ungdomarna som fältarbetarna arbetar med befinner sig ofta i utsatta situationer 
och fältarbetare behöver visa stor respekt för ungdomarnas integritet och autonomi (RIF, 
2018). 
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2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

 
Syfte 
Studiens syfte är att undersöka fältarbetares erfarenheter av uppsökande och relationskapande 
arbete med ungdomar, samt relationens betydelse inom socialt fältarbete.  

 

 
Frågeställningar 
 

• Hur tar fältarbetare kontakt och skapar relationer med ungdomar i offentliga miljöer 
inom uppsökande socialt fältarbete? 

• Vad krävs det för förutsättningar för att möjliggöra och underlätta kontakttagande 
och skapande av relationer mellan fältarbetare och ungdomar? 

• Vad har relationen, mellan fältarbetare och ungdomar, för betydelse inom socialt 
fältarbete? 

 

 

 

Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka kontakttagandet och relationen i 
uppsökande socialt fältarbete i offentliga miljöer där ungdomar och fältarbetare möts ”face to 
face”. Det kontakttagande och relationsskapande som sker via t ex sociala medier eller 
telefon kommer alltså inte tas med i denna studie.  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Att ta kontakt och skapa relation 
Både Andersson, i en svensk rapport om uppsökande arbete, och Henningsen och Gotaas, i en 
norsk rapport om metod i uppsökande arbete med unga, menar att respekten för ungdomen är 
viktigast vid den första kontakten (Andersson, 2010; Henningsen & Gotaas, 2008). Utan 
respekt för individen och dess autonomi kommer ungdomen inte vilja ha någon kontakt med 
uppsökaren och ingen god relation kommer att kunna skapas (Andersson, 2013).  

Respekt och autonomi handlar om att ungdomen ska uppleva att fältarbetararen tar denne på 
allvar och är ödmjuk inför mötet. Det kan kopplas till att kontakttagandet behöver vara 
situations- och kontextanpassat och kräver att uppsökaren är lyhörd och uppmärksam 
(Andersson, 2010; Andersson, 2013; Crimmens, et al., 2004; Henningsen & Gotaas, 2008). I 
vissa fall fungerar det bra att gå rakt fram till ungdomen, presentera sig och börja prata. I 
andra fall passar det bättre med ett mer försiktigt kontakttagande. Uppsökaren kan t.ex. söka 
ögonkontakt eller bara göra sig synlig (Andersson, 2010). Detta mer indirekta 
kontaktsökande, som mest handlar om att göra sig synlig, ses som viktigt i uppsökande arbete 
(Andersson, 2010; Henningsen & Gotaas, 2008; Andersson, 2013). Vikten av att exponera sig 
och vara tillgänglig är en viktig strategi för att få kontakt med ungdomar (Henningsen & 
Gotaas, 2008). Det blir ofta en balansgång mellan att exponera sig tydligt och att vara för 
påträngande. Den tillbakadragna strategin benämns som anti-jaga strategin. Den handlar om 
att uppsökaren håller en låg profil och hoppas att ungdomarna bli nyfikna och själva tar 
initiativ till kontakt (Andersson, 2010). Andersson (2013) skriver i sin engelskpublicerade 
artikel om det uppsökande arbetets essens om en ”wait-and-see policy” (s.179), där 
uppsökaren tålmodigt avvaktar för att, när möjlighet ges, ta kontakt med målgruppen. 
Henningson och Gotaas (2008) tar också upp vikten av att göra sig så synlig som möjligt och 
samtidigt vara uppmärksam på eventuella närmanden och tillfällen för kontakttaganden. 

Det bästa sättet att skapa en äkta kontakt och relation med ungdomar är att spendera tid med 
dem (Crimmens, et al., 2004). Brons mfl (2013), en svensk artikel om hur fyra kommuner 
arbetar med uppsökande ungdomsarbete är inne på samma linje. Författarna menar att en 
tillitsfull relation byggs genom att fältarbetaren träffar ungdomen upprepade gånger under en 
längre tid. Även Andersson och Henningsen och Gotaas beskriver vikten av kontinuitet och 
upprepade möten med ungdomen (Andersson, 2010; Henningsen & Gotaas, 2008). Det är 
ramarna av ”time and space” som avgör om fältarbetarna får möjlighet att vara spontana och 
kreativa (Crimmens, et al., 2004). 

Andersson (2010) tar även upp betydelsen av tydlighet vid kontakttagandet. Att inte vilseleda 
eller dölja sin egen roll och sitt motiv gentemot ungdomen. Här kan det bli en motsättning 
mellan att å ena sidan vara tydlig om sitt formella uppdrag och å andra sidan skapa en 
informell och avspänd stämning.  
 

3.2 Förutsättningar för relationsskapande  
Uppsökande arbete bygger på en särskild relation till de som uppsökaren arbetar med. 
Uppsökare och målgrupp träffas i en miljö och ett sammanhang som inte ägs av uppsökaren. I 
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parken eller på stadens torg har inte uppsökaren samma självklara roll som andra 
socialarbetare, som ofta utgår från socialkontoret. Relationen måste därför konstrueras på ett 
annorlunda sätt, där maktförhållandena inte blir lika tydliga. Detta bidrar till en mer informell 
relation med en mer vardaglig och otvungen karaktär (Andersson, 2010). Närheten som 
uppsökare får till målgruppens vardag medför att relationen blir mer lättsam och avslappnad 
och att de har mer fysisk kontakt och använder sig mer av humor och skämt än andra 
socialarbetare (Andersson, 2013). Även Henningsen och Gotaas tar upp det uppsökande 
arbetets obyråkratiska karaktär och hävdar att detta medför att uppsökarens egna personliga 
stil får större betydelse. Eftersom fältarbetaren möter ungdomar i offentliga miljöer långt från 
kontorets ordning och byråkrati krävs det att fältarbetaren har en mer vardaglig 
kommunikation och anpassar kommunikationen till ungdomarnas eget språk (Henningsen & 
Gotaas, 2008). Arbetets okontrollerbarhet medför även att respekt och hänsynstagande blir 
extra viktigt och flexibilitet och situationsanpassning i arbetet blir en nödvändighet 
(Andersson, 2010). Det krävs flexibilitet och kreativitet för att få kontakt med ungdomar som 
ofta inte direkt ser nyttan med kontakten. Detta är också en förutsättning för att, på ett bra 
sätt, kunna hantera och anpassa sig till det uppsökande arbetes okontrollerbara karaktär 
(Crimmens, et al., 2004). Andersson (2010) skriver att gott uppsökande arbete kräver mer än 
bara en metod - att uppsökaren måste bli en slags artist. En artist som med fingertoppskänsla, 
kreativitet och engagemang kan hantera krångligheter och motsättningar och samtidigt med 
tajming och taktkänsla ta till vara på de möjligheter och tillfällen som ges. Uppsökare 
behöver utveckla en förmåga att läsa av situationer och behöver ofta hitta okonventionella 
lösningar på komplexa problem. Det är viktigt att ha förmågan att känna av signaler och 
känslostämningar i sin omgivning och hos de man möter. Henningsen och Gotaas skriver 
också om vikten av att ha förmågan att läsa av mer eller mindre subtila signaler såsom en 
avvisande blick eller tonfall och utifrån situationen ibland inta en avvaktande roll 
(Henningsen & Gotaas, 2008). Fältarbetare kan inte gömma sig bakom ett skrivbord eller ett 
pingisbord, de har bara sig själva att förlita sig till, sin person, sina erfarenheter och sina 
förhållningssätt (Crimmens, et al., 2004).  

Ungdomarna i Pollacks mfl (2011) artikel baserad på en kvantitativ enkätstudie angående 
ungdomars erfarenheter och åsikter om uppsökare i Lowell, USA, beskriver fältarbetares 
bästa egenskaper som att de är roliga, trevliga och hjälpsamma. De är enkla att prata med, är 
bra lyssnare och uppmuntrande. Dessutom är de alltid där utan att vara för påträngande. 
Crimmens mfl (2004) menar att det ungdomar främst vill ha från fältarbetare är någon att 
prata med, någon som lyssnar. 

Uppsökare måste hela tiden arbeta för att hålla kontakten med den aktuella målgruppen. Detta 
kräver en särskild kommunikativ och relationell kompetens (Andersson, 2010). Dessutom 
måste uppsökaren ha förmåga att ta kontakt och behålla kommunikationen med sin målgrupp 
även i ogynnsamma och svåra situationer och miljöer (Andersson, 2013). Det krävs ofta 
tålamod, ihärdighet och tillgänglighet (Andersson, 2010). 

Man ser det som att det uppsökande arbetets grundläggande förhållningssätt är viljan att vara 
tillgänglig på ungdomarnas egna villkor och en tro på ungdomarnas förmåga att utvecklas 
och bidra till sitt eget och andras liv. Det är också viktigt att betrakta unga ur ett positivt 
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perspektiv och att fokusera på och främja goda utvecklingstendenser (Bons & Ginner Hau, 
2013). Empati ses som en central del i uppsökande arbete (Andersson, 2010; Andersson, 
2013; Henningsen & Gotaas, 2008). Henningsen och Gotaas (2008) skriver att empatin är 
grunden för arbetet och det är viktigt att fältarbetaren är äkta och autentisk i mötet med 
ungdomen. Vikten av äkthet innebär att fältarbetarrollen inte bör vara en roll, utan snarare ett 
spontant och eget uttryck av fältarbetarens person. Fältarbetarrollen blir en sammansmältning 
av det professionella och det privata självet. Fältarbetaren behöver vara sig själv och våga 
visa närhet. 

Crimmens mfl (2004) tar upp vikten av att vinna förtroende från gruppen för att få kontakt 
med individen. De menar ett många ungdomar endast tar kontakt med fältarbetare om 
fältarbetaren accepterats av gruppen. Även Henningsen och Gotaas (2008) skriver om hur en 
god kontakt till gruppen kan hjälpa i kontakten med individen (Henningsen & Gotaas, 2008). 
 
3.3 Relationens betydelse 
Uppsökande arbete bygger på en respektfull och trygg relation, en relation uppsökaren måste 
gjort sig förtjänt av (Crimmens, et al., 2004). Relation är extra viktig inom uppsökande arbete 
eftersom det är praktiskt taget det enda uppsökaren har att erbjuda (Crimmens, et al., 2004), 
(Andersson, 2010). Utan relation kan inget förändringsarbete utföras (Andersson, 2010). Att 
vinna ungdomens tillit är det viktigaste i fältarbete och lägger grunden för allt 
förändringsarbete. Utan en god relation till ungdomen kan uppsökaren inte utföra ett effektivt 
socialt arbete (Pollack, et al., 2011). Henningsen och Gotaas (2008) hävdar att etablerandet 
och vidmakthållandet av tillitsbaserade relationer med ungdomar i många sammanhang är det 
mest centrala och den största utmaningen i uppsökande arbete. 

I Pollacks mfl (2011) studie framkom att unga ofta misstror och har låg tillit till vuxna och 
framför allt myndighetspersoner. Uppsökarnas viktigaste uppgift blir att bygga 
förtroendefulla relationer till ungdomarna och hjälpa dem att komma i kontakt med 
samhällets hjälpinsatser. Bons och Ginner (2013) menar att relationen mellan fältarbetare och 
ungdomar även får stor betydelse eftersom fältarbetarna är representanter för vuxenvärlden 
och att relationen därför sammanlänkar ungdomarna med det omgivande samhället. De menar 
vidare att denna kontakt och utbyte med vuxenvärden stärker dem och ger dem positiva 
erfarenheter och relationsträning som i sin tur hjälper dem att i framtiden skapa goda band till 
andra människor och institutioner. Den medkänsla som fältarbetare visar för ungdomarna 
smittar av sig och hjälper ungdomarna att utveckla sympati och empati. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningen visar att en tillitsbaserad relation är 
viktig i uppsökande arbete med ungdomar. För att fånga upp ungdomarna krävs det bl a 
engagemang, kreativitet och fingertoppskänsla. Kontakten bygger på autentiska möten under 
vilka uppsökaren visar respekt och tar ungdomarna på allvar i den kontext som de befinner 
sig. För att bygga upp tillit krävs kontinuitet, lyhördhet och tålamod.  

Det framgår således att tidigare forskning tydligt belyser fältarbete som metod vid 
kontakttagande och relationsbyggande och vilka kompetenser som krävs. Detta ger oss en 
grund och förförståelse i vår studie. Däremot är forskningen om relationens betydelse för 
ungdomarna mer begränsad.  



8 
 

 

4 Teori 

Teoretisk ram 

Vi använder fyra teoretiska begrepp som teoretisk ram. Det socialpedagogiska perspektivet 
används som grund för de övriga teoretiska begreppen och för att förstå fältarbetet som 
metod. För att fördjupa förståelsen av relationen och interaktionens betydelse har vi valt 
begreppen erkännande och relationskapital. Det sista begreppet, bärande relationer, binder 
ihop de övriga begreppen (socialpedagogik, erkännande och relationskapital) till en 
relationsform som kan användas för att förstå relationen och dess eventuella betydelse för 
fältarbetet och ungdomarna. 

4.1 Socialpedagogiskt perspektiv 
Det socialpedagogiska perspektivet används i studien för att få en vidare förståelse för 
fältarbete och vilken betydelse bemötandet och relationen har i arbetet med människor. 
Socialpedagogiken och de värderingar som genomsyrar den har mycket gemensamt med 
fältarbete och uppsökande arbete som metod. Fältarbete handlar om att arbeta med 
utanförskap och motivationsarbete, att arbeta med ungdomars självbild och roller, att se hela 
individen och att arbeta på individ-, grupp- och samhällsnivå (Fältarbete, 2018). Detta är 
områden som alla behandlas inom socialpedagogiken. Socialpedagogiken bygger på teorier 
om lärande och utveckling med fokus på interaktionens och samspelets betydelse. Grunden 
ligger i övertygelsen om att människan blir till i mötet med andra och att det är när vi speglar 
oss i andra som vi bygger en uppfattning om oss själva. Trots att människan endast blir något 
i relation och i samspel med sin omgivning betyder det inte att individualiteten går förlorad. 
Genom sin personliga tolkning av samhällets olika koder och spelregler, utifrån egna 
erfarenheter och intryck, skapar individen sin egna unika berättelse, sin egna unika röst, dvs 
sin personlighet (Eriksson & Markström, 2000). 

En teori som är central inom socialpedagogiken är stämplingsteorin. Detta är en intressant 
teori för fältarbete då den kan användas för att förstå uppkomsten av ungdomarnas avvikande 
beteende och destruktiva självuppfattning. Stämplingsteori handlar om hur kategorisering och 
stämpling från omgivningen påverkar individer eller grupper. Om individer som inte lever 
upp till samhällets förväntningar blir sorterade och dömda utifrån deras normbrytande 
beteende finns risken att det påverkar deras självbild. Individen tar till sig "problemet" som 
en del av självet och intar rollen som bråkstake, kriminell eller missbrukare. Omvärldens bild 
av individen blir en självuppfyllande profetia. Inom socialpedagogiken finns förståelsen för 
att människor anpassar sig och lever upp till de rollförväntningar de blir tilldelade. Därför blir 
det viktigt att se hela individen, inte bara "problemen", och lyfta resurserna och de positiva 
delarna av dennes liv. Det handlar om att arbeta med människors självkännedom och med 
hjälp av goda möten hjälpa dem att se nya mer positiva sidor av sig själva. Det är just när 
dessa positiva sidor kommer fram som förändringsprocesser mot alternativa möjligheter kan 
påbörjas (Cederlund & Berglund, 2014). 
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Enligt interaktionismen får människor som haft stort inflytande på en individs 
identitetsutveckling en särskilt stor betydelse i dennes liv. Det är personer individen har ett 
starkt socialt band till, som bryr sig, respekterar och tar denne på allvar. Det är dessa personer 
som har positionen och möjligheten att påverka individens utveckling av självkänsla och 
självförtroende från grunden (Cederlund & Berglund, 2014).  

Empowerment är ett begrepp som ofta används inom socialpedagogiken. Blennberger (2005) 
menar att empowerment handlar om att den enskilde ska hitta sina egna resurser för att kunna 
förändra sitt handlingssätt. individen som befinner sig i en maktlös position ska få hjälp att 
hitta styrkan till att förändra sina livsvillkor. Den professionelle ska bidra till att den enskilde 
får ett ökat inflytande över sitt liv och stärka dennes självförtroende och självbild. 

Enligt Cederlund och Berglund är det svårt att säga om den professionelle kan bli signifikant 
för sin målgrupp. De menar däremot att det är viktigt att arbeta utifrån ett salutogent 
förhållningssätt, att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening i tillvaron 
genom att motverka negativ bekräftelse och förstärka det positiva. De menar vidare att 
förhållningssättet och tonen i bemötandet från den professionelle skapar en känslomässig 
bekräftelse som är avgörande för hur samarbetsklimatet och motivationen ska utvecklas. Det 
professionella bemötandet bör därför ha en personlig karaktär som rymmer känslomässig 
bekräftelse, de kallat det en obyråkratisk professionalitet (Cederlund & Berglund, 2014). 

Cederlund och Berglund beskriver det socialpedagogiska förhållningssättet som metod. Det 
handlar om att ”gå utforskarens väg”, att utnyttja situationer och människans egna resurser 
och styrkor s.55 (Cederlund & Berglund, 2014). Pedagogens uppgift blir att hjälpa den 
enskilde att hitta sin egen väg, men samtidigt se till att denna väg inte avviker från samhällets 
normer på ett sådant sätt att den blir för påfrestande för den enskilde eller dess omgivning. 
Socialpedagogen ska eftersträva ett personligt och vardagsmänskligt men samtidigt 
professionellt bemötande till den enskilde i vilket lyhördhet, respekt, optimism, vänlighet och 
humor är ledord. Pedagogens närvaro ska medverka till parallella processer där pedagogens 
inställning till den enskilde och dess problem/lösningsmöjligheter ska smitta av sig och öppna 
upp för produktiv förändring (Cederlund & Berglund, 2014). 

Vi ser det socialpedagogiska förhållningssättet som relevant för vårt arbete. Det ger en 
konceptuell kontext. En svaghet är dock att motsättningen mellan att hjälpa individen att hitta 
sin egen väg och strävan efter att leda in målgruppen till det rådande samhällets normer inte 
problematiserats. 

Under analysen av informanternas uttalanden har det socialpedagogika perspektivet givit oss 
ett verktyg för att förstå hur och varför fältarbetarna använder sig av de strategier de väljer 
och vilka effekter dessa kan få för förändringsarbetet. Stämplingsteorin hjälpte oss att förstå 
utanförskap och hur samhällets och gruppers föreställningar om individen kan bli 
självuppfyllande profetior. Empowerment användes i analysen för att förstå hur fältarbetarna 
arbetar för att stärka ungdomens egna resurser och vilka effekter detta kan få i en 
förändringsprocess. 

http://dod.mtm.se/play/3822_0030.smil
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4.2 Erkännande 
Begreppet erkännande är intressant i detta arbete eftersom det ger ett verktyg för att både 
förstå varför normbrytande motkulturer bildas bland marginaliserade ungdomar och lägger 
grunden för en metod som fältarbetare kan använda för att stärka och möta ungdomar. För att 
förklara begreppet är det intressant att se på den tyske filosofen Axel Honneths tankar. 
Honneth intresserar sig för individens självbild och självförståelse. Hans teoribildning vilar 
på den filosofiska tanken, i likhet med socialpedagogiken, att individen upplever sig som 
människa först i samspel med och genom bekräftelse ifrån andra människor. För att kunna 
utveckla en personlig identitet och positiv relation till sig själva måste den enskilde vinna 
erkännande från andra. En positiv relation till sig själv är i sin tur en förutsättning för 
individuellt självförverkligande. För att en människa ska uppnå ett fullständigt medlemskap i 
ett samhälle måste denne uppnå olika typer av erkännanden. Enligt Honneth finns det tre 
olika sfärer för erkännande (den privata, den offentliga och den sociala) som alla på olika sätt 
relaterar till individens känsla av mänskligt värde. Avsaknaden av erkännanden i en eller flera 
av dessa sfärer resulterar i att individen blir exkluderad från någon form av gemenskap och 
kan uppleva sig som misslyckad, något som i sin tur kan medföra att en negativ självbild 
utvecklas (Bengtsson & A. Svensson, 2013). 

Hur kan då erkännande förstås när det gäller bildandet av normbrytande ungdomsgrupper? 
Honneth menar att när erkännandet saknas kränks människans värdighet och hon fråntas 
möjligheten att leva en tillvaro som värdesätts. Ur erfarenheten av denna kränkning föds ett 
förakt mot det övriga samhället. Honneth pekar i sin teori på marginaliserade ungdomar och 
förklarar våldsamma motkulturer och ungdomars destruktiva handlande mot sin omgivning 
som ett utryck för just detta förakt. Han menar att det är ett politiskt problem att samhället 
inte ger individer och grupper utrymme att utrycka orättvisor och erfarenheter av exklusion. 
Människor utan erkännande stöts bort och drivs ut i antidemokratiska motkulturer. I dessa 
motkulturer skapas ett kompensatoriskt erkännande inom gruppen. Individerna bygger egna 
former av självaktning och anseende i relation till gruppens övriga medlemmar (Honneth, 
2003).  

Erkännande kan även användas som metod. Bengtsson och Svensson beskriver erkännande 
utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv och skriver om det de kallar erkännandets pedagogik. 
De menar att erkännande bygger på ömsesidighet. Det innebär respekt från båda parter. Det 
handlar om en instämmande och bejakande inställning till människan man möter och om att 
ge denne möjlighet att spegla sitt jag i relationen. På så sätt kan den andre bygga upp och 
stärka sin relation till sig själv. Det handlar om att se den andre och bekräfta denne som en 
självständig och resurskraftig person med autonom existens. Det är viktigt att skilja mellan 
erkännande och godkännande. Till skillnad från erkännande kräver godkännande en 
auktoritär relation där en av parterna har makten att antingen godkänna eller underkänna den 
underlägsna parten (Bengtsson & A. Svensson, 2013).  

Det är uppenbart att teorin om erkännande tillför vårt arbete ett värdefullt perspektiv. 
Däremot så kan man ifrågasätta om det är så oproblematiskt, som det framgår, att skapa en 
ömsesidig relation mellan den professionella och ungdomen. Blir den verkligen ömsesidig 
med tanke på deras olika roller? 
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I studiens analys användes erkännande för att belysa vilken effekt fältarbetarnas strategier för 
kontakttagande och relationsskapande kan få för ungdomar. Det är ett begrepp som inte 
uttryckligen nämndes av informanterna men som vi anser kan utläsas mellan raderna och 
hjälpte oss att förstå en viktig del av relationens betydelse inom socialt fältarbete. 

4.3 Relationskapital 
Relationskapital är ett begrepp som Trondman använder i sin bok om kloka möten mellan 
professionella och ungdomar på ett ungdomscafé och ute på gatorna i Göteborg. Han 
förklarar relationskapital som det värde en vuxen får, i en ungdoms ögon, när den vuxne 
genom att ”återge ett perspektiv utifrån ungdomens perspektiv lyckas åstadkomma något för 
ungdomar, som de senare själva vill ha men inte kan formulera, och än mindre förverkliga” s 
95 (Trondman, 2003). Det handlar om att den vuxne visar sig värdig ett värde genom sitt sätt 
att vara och bemöta ungdomen. Relationskapitalet innebär inte enbart att den vuxne vinner 
ungdomens erkännande, utan också att den vuxne får en betydelse i ungdomens liv. Att den 
vuxne betyder något för ungdomen medför att ungdomen söker sig till den vuxne. Han/hon 
vill göra saker tillsammans med den vuxne, lyssna på och tom utmanas av denne. Trondman 
menar att ungdomar i mötet med vuxna med relationskapital lär sig något socialt produktivt 
av dem som kan få betydelse för hela deras livsförlopp. Denna typ av relationskapital kräver 
dock ömsesidighet. Även de vuxna måste dras till ungdomarna, vilja vara med, lyssna, låta 
sig utmanas och vara bredda på att själva lära sig och utvecklas. Relationskapitalet kräver 
alltså en ömsesidighet och ett genuint engagemang från båda parter. Dock menar Trondman 
att relationskapital samtidigt kräver en asymmetrisk relation, dvs att den vuxne har ett större 
ansvar än ungdomen för relationsbyggandet och för relationens karaktär. Han benämner det 
som det asymmetriska ansvarets logik och argumenterar för att det är en direkt nödvändighet 
för att skapa en produktiv relation (Trondman, 2003).  

Trondman skriver vidare att avsaknaden av vuxna med relationskapital i ungdomarnas värld 
ofta innebär att ungdomarna tar avstånd från och ibland till och med föraktar vuxna. I dessa 
fall är ungdomarna ofta misstänksamma och svåra att nå fram till och byggandet av 
relationskapital blir svårt och krävande. Det är dock just för dessa ungdomar 
relationskapitalet blir extra viktigt. För en ungdom som saknar goda vuxna förebilder kan 
mötet med en vuxen med relationskapital bli en vändpunkt och en ovärderlig resurs. Enligt 
Riksförbundet för fältarbete är det just dessa ungdomar fältarbete riktar sig mot, ungdomar 
som saknar förtroende för vuxna och samhället och söker sig bort från den vuxna världen 
(Fältarbete, 2018).  

Trondman beskriver relationskapitalet som en nödvändighet för att den vuxna ska få 
legitimiteten att ställa krav och utmana ungdomen. Ju större relationskapital, desto starkare 
och stabilare är relationen, och desto större påfrestningar håller den för (Trondman, 2003).  

Trondman menar att relationskapitalet kräver ömsesidighet. Samtidigt menar han ett det finns 
en asymmetri där den vuxne tar ett större ansvar. Detta kan ses som en paradox och hade 
kunnat problematiseras mer i Trondmans text. 

Relationskapital som begrepp har i studien hjälpt oss att analysera och förstå hur viktigt det är 
för fältarbetet att skapa en tillitsfull och ömsesidig relation till ungdomen. Begreppet belyser 
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vad som krävs för att få legitimitet hos ungdomar, något som är speciellt viktigt för 
fältarbetare som ofta saknar byråkratisk auktoritet.  

4.4 Bärande relationer 
En bärande relation beskrivs i litteraturen som en trygg och stabil relation baserad på tillit och 
respekt. Det är en relation som stärker och bekräftar individen samtidigt som den håller för 
påfrestningar och konflikter (Røkenes & Hansson, 2016). Andersson skriver att bärande 
relationer bygger på ömsesidig empati och respekt. För att en bärande relation ska kunna 
skapas krävs det att den vuxne visar genuint intresse och engagemang och att den vuxne ser 
ungdomens person i sin helhet som en autonom och resursstark individ (Andersson, 2010). 

I Thorsten Laxviks bok med titeln ”Bärande relationer” beskrivs ungdomsarbete på 
fritidsgårdar utifrån begreppet bärande relationer. Laxvik beskriver bärande relationer som 
äkta, mellanmänskliga och tillitsfulla relationer baserade på närhet, öppenhet och respekt. 
Han lyfter fram fem punkter som tillsammans fångar begreppets innebörd.  

Process. Det tar tid att utveckla bärande relationer och relationen är ständigt under 
förändring. Relationerna skapas i möten när den vuxne och ungdomen tillbringar tid 
tillsammans och skapar gemensamma erfarenheter. 

Bärkraftighet. Bärande relationer tål påfrestningar som t ex konflikter eller längre uppehåll 
mellan mötena. Bärkraftigheten möjliggör att parterna kan kritisera och utmana varandra utan 
att relationen fallerar. 

Jämlikhet. Även om den vuxne har mer erfarenhet och en auktoritet genom sin yrkesroll är 
båda parterna lika viktiga för relationen.  

Tillit. Bärande relationer bygger på tillit. Tillit är ett känslomässigt band mellan människor 
som möjliggör att parterna vågar öppna sig för varandra utan rädsla för att bli utnyttjade eller 
svikna. Det innebär att individen vet var den andre står och att den andre finns där när 
individen är i behov av stöd. Tillit skapar närhet och möjliggör djupa och känsliga samtal 
kring viktiga teman i livet. 

Ömsesidigt bekräftande. Bärande relationer är ömsesidigt bekräftande. Ungdomen blir 
bekräftad genom att få bli en jämlik part i relationen och genom att bli respekterad och 
uppmärksammad av den vuxne. Den vuxne bekräftas samtidigt av ungdomen genom att bli 
accepterad och respekterad och genom att få möjlighet att se ungdomen växa in i 
vuxenrollen.  

Laxvik menar att i en bärande relation bör den vuxne aldrig ha ambitionen att förändra den 
unge. Det finns då en risk för att den vuxne gör ungdomen ”till objekt för sin egen 
förträfflighet eller överlägsenhet” s. 47 (Laxvik, 2001). Istället bör den vuxne hysa tilltro till 
individens egna resurser och vilja att utvecklas och förbättra sitt liv. Öppna, otvingade och 
villkorslösa möten, genomsyrade av positiv förväntansfullhet, skapar utrymme för reflektion 
och utveckling. Det är genom att inte försöka ändra på ungdomen som ungdomen får 
möjlighet att, om han eller hon finner det lämpligt och är mogen för det, själv utvecklas 
(Laxvik, 2001). 
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Det är tydligt hur begreppet bärande relationer kan kopplas till de övriga teoretiska 
begreppen. Att se hela individen, tilltron till individens egna resurser och förmåga till 
utveckling är centrala delar såväl för bärande relationer som för det socialpedagogiska 
förhållningssättet. Ömsesidig bekräftelse, respekt och jämlikhet kan kopplas till erkännande 
och bärkraftigheten i en bärande relation som bygger på relationskapital. Man kan tänka sig 
att en bärande relation kan vara stärkande för ungdomen och främja dess utveckling. 
Relationens socialpedagogiska karaktär kan frigöra ungdomens egna resurser och främja 
positiv utveckling. Det erkännande som relationen medför kan stärka ungdomens 
självförtroende, självkänsla och känsla av värdighet och det medföljande relationskapitalet 
innebär en lärandeprocess som kan få stor betydelse i ungdomens fortsatta utveckling.  

Bärande relationer som begrepp innehåller centrala delar hos de övriga teoretiska begreppen 
och kan därför binda ihop dem till en samlande relationsteori. Begreppet användes i studiens 
analys för att belysa vilken typ av relation fältarbetarna har med ungdomarna och relationens 
betydelse inom socialt fältarbete.  

 

5 Metod 

5.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Vi har valt en hermeneutisk utgångspunkt i studien då vi anser att den passar vid 
undersökning och tolkning av fältarbetares subjektiva upplevelser. Vårt mål har inte varit att 
kartlägga en objektiv verklighet utan snarare att genom vår egen subjektiva tolkning av 
informanternas subjektiva erfarenheter skapa en fördjupad och nyanserad bild av ämnet. 

Inom hermeneutiken försöker forskaren finna vad som visar sig i undersökningen och vad det 
har för betydelse. Dock försöker forskaren inte finna en absolut sanning, eftersom det inte 
finns en sådan sanning. Alla sanningar är tolkningar av fenomenet och all tolkning är 
beroende av tolkarens person och förförståelse (Vikström, 2005).  

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som har varit 
vägledande för oss under analysen av det empiriska materialet. Den hermeneutiska cirkeln 
bygger på ett växelspel mellan de enskilda delarna och helheten. Det är delarna som 
tillsammans bygger upp en helhet, men det är helheten som avgör hur forskaren tolkar 
delarna (Ödman, 2016). Således har vi tolkat de enskilda delarna i texten med utgångspunkt 
från den uppfattning som vi hade av textens helhet. På så sätt har vi fått en djupare förståelse 
av våra informanters erfarenheter och upplevelser med ungdomar. 

En kritik mot hermeneutiken är att det finns risk för att tolkaren lägger in så mycket av sig 
själv i tolkningen av uttalandet att intervjupersonerna inte känner igen sig i beskrivningen 
(Vikström, 2005). Det empiriska material som studien ämnar undersöka kommer då i 
skymundan för forskarens eget subjekt. Därför ifrågasatte vi ofta vår egen tolkning och 
återgick till det transkriberade materialet.  
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5.2 Intervjumetod 
Som intervjumetod valde vi fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervju är en intervjumetod 
avsedd för kvalitativa studier och som används för att fördjupa förståelsen kring ett tema 
genom att intervjua flera personer tillsammans. Intervjumetoden är relativt ostrukturerad och 
ger informanterna möjlighet att interagera sinsemellan genom att diskutera och fördjupa 
varandras resonemang. Denna interaktion medför att forskaren har möjlighet att få mer 
realistiska beskrivningar av vad människor tycker och tänker, eftersom de tvingas reflektera 
över och kanske också ändra sina uppfattningar (Bryman, 2011). Vi ansåg detta lämpligt för 
vår studie eftersom fältarbetarna på många sätt är en homogen och liten grupp som ofta 
jobbar i par och har många gemensamma erfarenheter kring det valda temat.  
Fokusgruppsintervjuns styrka men även svaghet ligger i dess ostrukturerade karaktär. Det ger 
informanterna möjlighet att utveckla och fördjupa det de tycker är viktigt och ger forskaren 
en bredare och mer heltäckande bild av temat. Samtidigt finns risken att informanternas 
resonemang flyter bort från temat så att uttalandena inte längre är relevanta för studien 
(Bryman, 2011). Under en fokusgruppsintervju blir gruppens sociala dynamik och interaktion 
betydelsefull. De kan ge forskaren en fördjupad bild av ämnet. Det kan t ex bli tydligt att en 
fråga är känslig, eftersom informanterna börjar diskutera livligt med varandra. Risken finns 
dock att maktstrukturen och rollerna i gruppen påverkar intervjusituationen så att t ex någon 
av informanterna tar över och pratar mycket medan andra knappt får något sagt (Bryman, 
2011). I ett sådant fall hade det kunnat vara bättre att göra enskilda intervjuer under vilka alla 
informanter hade fått samma utrymme att uttala sig. Vi ansåg dock att fördelarna övervägde 
nackdelarna. Med hjälp av denna intervjumetod fick vi möjlighet att verkligen fördjupa vår 
förståelse för fältarbetarnas erfarenheter. Metodens ostrukturerade karaktär möjliggjorde 
dessutom att nya och okända aspekter kring problemområdet kunde framträda under 
intervjun.  
 
5.3 Urval 
Studiens empiri skapades genom intervjuer i fokusgrupper från två olika mellanstora 
kommuner. Varje fokusgrupp bestod av fyra informanter. Med anledning av att denna studie 
är en kvalitativ studie utgick vi från ett icke-sannolikhetsurval (Larsen, 2009). I det här fallet 
var målet med urvalet att få representanter med den största möjliga kunskapen om temat, dvs 
aktiva fältarbetare. Resultatet behöver inte gälla för alla andra enheter inom fältarbete. 
Informanterna i studien var verksamma fältarbetare med erfarenhet av uppsökande fältarbete. 
Två olika kommuner valdes för att få en större överförbarhet. Kommunerna valdes genom 
bekvämlighetsurval (Larsen, 2009), dvs eftersom de ligger nära Högskolan Väst. 

Studiens informanter 
Informanterna som deltog i fokusgrupperna var mellan 29 och 36 år gamla, fyra män och fyra 
kvinnor. Två av informanterna var utbildade socionomer, fyra var socialpedagoger, en var 
hälsopedagog och den sista angav ingen utbildning. Deras arbetserfarenhet som fältarbetare 
var mellan nio månader och åtta år.  
Informanternas namn fingerades för att deras identiteter inte skulle röjas. Namnen vi valde på 
informanterna var: Johan, Sofia, Jennifer, Anna, Anders, Erik, Emil och Eva. 
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5.4 Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna 
Två fältenheter från två olika kommuner förfrågades via telefon om de ville delta i studien. 
Båda fältenheterna tackade ja. Informationsbrevet skickades ut via mail till respektive enhet 
(se bilaga 1). I informationsbrevet framgick det att studien omfattade fältarbetares 
erfarenheter och uppfattning kring kontakt och relationsskapande med ungdomar. Det 
innehöll studiens syfte och frågeställningar, att undersöka hur fältarbetare i offentliga miljöer 
tar kontakt och skapar relationer med ungdomar inom ramen för uppsökande socialt 
fältarbete, samt undersöka vilken betydelse relationen kan få för ungdomarna och 
fältarbetarna i uppsökande socialt fältarbete utifrån fältarbetarnas perspektiv. Därefter följde 
en beskrivning av vilka metoder som skulle användas för datainsamling. I informationsbrevet 
framgick också vilka som är tänkta att delta i studien. Vidare informeras det om den 
uppskattade tiden för utförandet av fokusgruppsintervjuerna och att intervjuerna skulle 
komma att spelas in. I informationsbrevet beskrevs även hur materialet kommer att bearbetas 
och hanteras. Där framgick att intervjupersonerna inte kan härledas eller identifieras samt att 
det var frivilligt att delta i studien, som kunde avbrytas när som helst utan motivering. Sedan 
informerades det om att studien skulle komma att presenteras som ett examensarbete och att 
det fanns möjlighet att ta del av resultatet via mail. I slutet uppgavs studenternas och 
handledarens kontaktuppgifter. 

Valet av fältarbetare som skulle delta i fokusgruppen gjordes av enheterna. Vi önskade att det 
skulle vara fyra intervjupersoner i varje grupp och erbjöd dem att komma med förslag på tid, 
datum och plats för fokusgruppintervjuerna. Båda fältenheterna föredrog att intervjuerna 
skulle hållas i deras lokaler av praktiska skäl. Det är en god tanke att låta den som blir 
intervjuad föreslå var intervjun ska ske för att denne ska känna sig trygg under intervjun 
(Trost, 2010).  
Intervjuguiden (se bilaga 2) utformades efter studiens syfte och frågeställningar. Hänsyn togs 
även till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Intervjuguiden innehöll 
tre olika teman. Det första temat omfattade kontakttagande och relationsskapande. Det andra 
temat var förutsättningar för relationsskapande, och det tredje temat berörde relationens 
betydelse. 

En av studiens författare valdes till moderator, dvs diskussionsledare eller intervjuare, under 
båda fokusgruppsintervjuerna. Denne hade som huvuduppgift att hålla intervjupersonerna 
fokuserade på det specifika temat. Den andre var observatör och hade till uppgift att 
tillsammans med moderatorn se till att inga frågor missades och att varje tema tilldelades 
ungefär lika mycket tid. 

Fokusgruppsintervjuerna inleddes med en introduktion under vilket informanterna 
informerades om syfte, upplägg, metod, forskningsetik och samtycke. Informanterna fick 
sedan skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 3) och fylla i sina personuppgifter om 
kön, ålder, utbildning och arbetserfarenhet (se bilaga 2). Fokusgruppsintervjuerna leddes av 
moderatorn och observerades av observatören. Varje tema presenterades av moderatorn och 
därefter fick informanterna diskutera kring dessa teman sinsemellan.  
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Det fanns skillnader mellan fokusgruppernas sätt att diskutera de olika frågorna. I den 
gruppen gav informanterna mer direkta svar och hade mindre interaktion med varandra. 
Informanterna i den andra gruppen interagerade desto mer. Dessa ställde följdfrågor till 
varandra och byggde vidare på varandras uttalanden. Denna grupp fördjupade sig mer i de 
teman de såg som intressanta. Nackdelen var att de lättare hamnade utanför temat, vilket 
innebar att moderatorn vid ett par tillfällen fick bryta in och återföra diskussion till aktuellt 
tema. 
 
5.5 Analysmetod 
Vi använde oss av tematisk analys (Kvale & Brinkmann, 2014) och hermeneutisk tolkning 
med en abduktiv ansats (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012) för att strukturera, förstå 
och tolka det som sagts under fokusgruppsintervjuerna. Analysprocessen inleddes med att vi 
transkriberade vårt inspelade material ordagrant. Under transkriberingen valde vi att utesluta 
utfyllnadsord såsom ”liksom”, ”asså” och ”mmm”, för att dessa uttryck inte anses ha någon 
betydelse för studiens resultat. När informanterna citerade andra eller sig själva i olika 
sammanhang genom att förändra tonläge och mimik har citationstecken använts. Namn och 
platser som kom upp under intervjuerna har bytts ut mot likvärdiga ord för att inte riskera att 
röja informanternas identitet. Fingerade neutrala namn användes på informanterna under 
analysen för att säkerställa anonymitet. Den transkriberade texten lästes flera gånger för att vi 
skulle få en allmän förståelse och helhetsbild av materialet. Nästa steg var att reducera ner 
texten för att identifiera kärnan. Detta gjordes  genom att ta ut nyckelord för varje uttalande, 
för att precisera det centrala i uttalandet. Dessa nyckelord blev koder. När materialet kodats 
avgjordes vilka koder som passade ihop. Dessa grupper av koder delades in i kategorier. 
Kvale och Brinkmann beskriver kategorierna i en tematisk analys som den underliggande 
meningen i vad informanterna berättar (Kvale & Brinkmann, 2014). De kategorier som 
identifierades lades in under våra forskningsfrågor som utgjorde analysens teman. De teman 
vi utgick ifrån var ”kontakt och relationsskapande”, ”förutsättningar och faktorer som 
påverkar relationsskapandet” och ”relationens betydelse”. De kategorier som inte passade 
under någon forskningsfråga ansågs inte ha någon relevans för studien och rensades bort. 
Detta omfattade t ex när informanterna pratade om hur de jobbade på en strukturell och 
politisk nivå. Forskningsfrågor valdes som teman, men på förhand gick det inte att veta vilka 
kategorier som skulle utkristallisera sig och därför fick analysmetoden en abduktiv ansats. 
Lundman och Hällgren beskriver en abduktiv ansats som en rörelse fram och tillbaka mellan 
det induktiva och det deduktiva, mellan den konkreta beskrivningen och den teoretiska 
förståelsen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Som resultat av denna bearbetning fann 
vi att det kan vara viktigt att känna till vilka faktorer som påverkar kontakttagandet och 
relationsskapandet i fältarbetet för att kunna förstå vilka strategier fältarbetarna använder sig 
av. Därför valde vi att ändra på ordningen i presentationen av analysen och lägga ett avsnitt 
med rubriken ”Faktorer som påverkar kontakttagandet och relationsskapandet” först. 
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 Uttalande            Koder                  Kategori  Tema 
”Den första kontakten med många 
ungdomar tas ofta under 
presentationen i klassen, där vi 
presenterar oss och berättar vad vi 
gör (...) Det är ofta unga kommer 
fram till oss på stan och säger, det 
är ju du som var på vår skola. Då 
är ju redan mycket vunnet.” 

Exponering  
 
 
 
 
 
Indirekt 
kontakttagande 

 
 
 
 
 
 
Kontakttagande och 
relationsskapande 

”Vi försöker heja glatt och söka 
ögonkontakt. Ser man att de tittar 
nyfiket tillbaka på oss, då kan 
man gå fram och säga “hur har du 
det?” och börja prata. Det är 
viktigt att man känner av vad man 
får för respons, som sagt så jobbar 
vi ju med frivillighet.” 

Inkännande   

 
 
För att vidare fördjupa förståelsen för materialet har vi gjort en hermeneutisk tolkning av 
informanternas uttalanden. Vikström menar att i en hermeneutisk metodansats kan förståelse 
endast uppnås om den sätts i förhållande till helheten. Därför har vi valt att ha med den 
omgivande texten under analysen för att förstå citatet i sitt sammanhang (Vikström, 2005). 
Samtidigt kan man endast få en helhetsförståelse för fenomenet om man ser de delar det 
består av (Ödman, 2016). Genom att vi kontinuerligt tittade på materialets delar fick vi en 
fördjupad förståelse av helheten. Denna nya förståelse påverkade i sin tur hur vi i 
fortsättningen förstod materialets delar. Denna process kallas den hermeneutiska cirkeln 
(Ödman, 2016).   
Förförståelse är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Förförståelse ses som något 
tolkaren inte kan komma ifrån. Förförståelse kan ses som en begränsning men är även en 
styrka. Den ger forskaren möjligheten att fördjupa resonemangen och belysa fenomenet på ett 
nytt sätt (Ödman, 2016). Vår förförståelse grundas på den socialpedagogiska utbildningen vi 
har och har haft en betydelse för hur vi tolkat materialet. Den hjälpte oss att förstå 
informanternas uttalanden och fördjupa deras resonemang. Samtidigt finns risken att vi har 
vinklat tolkning för mycket mot socialpedagogiken och andra att aspekter av temat har 
förbisets. 
Vår analys av det tematiserade materialet gjordes genom att vi satte det i förhållande till 
tidigare forsning, analyserade det utifrån studiens teoretiska begrepp och tolkade det utifrån 
vår subjektiva förförståelse.  
 
5.6 Informationssökning 
Den söktjänsten som vi använde för att samla in material för tidigare forskning var Google 
scholar. Sökord som vi använde var ”uppsökande arbete”, ”outreach work”, ”ungdomsarbete” 
och ”youth work”. Under sökningen kombinerade vi sökorden och sökningen gjordes både på 
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svenska och engelska. Fältarbete och fält är inte lika väl beforskat som andra verksamheter 
inom socialt arbete. Vi hittande inte tillräckligt många studier om specifikt fältarbete med 
ungdomar utan valde att även använda oss av forskning om uppsökande arbete i sig. Många 
av de icke nordiska studier som vi hittade var svåra att använda eftersom välfärdssystemen i 
ickenordiska länder ofta skiljer sig mycket från det svenska. Det blir då svårt att applicera 
studiernas resultat på en svensk verklighet. Vi hittade dock en engelsk och en amerikansk 
studie som vi ändå ansåg vara relevant för vår studie.  
 
5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar validitet om i vilken grad forskaren undersöker 
det studien är avsedd att undersöka. Vi har under studiens gång reflekterat över vårt arbete för 
att se till att vi hela tiden har hållit syftet levande. Kvale och Brinkmann betonar vikten av att 
vara extra uppmärksam på hur väl det insamlade empiriska materialet är kopplat till syftet 
och hur det kan användas för att belysa frågeställningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Intervjufrågorna utformades för att belysa forskningsfrågorna och de formulerades med tanke 
på att det skulle vara lätt för de intervjuade att förstå och utveckla dem. När diskussionerna 
under intervjutillfället "flöt iväg" återförde moderatorn diskussionerna till forskningstemat, 
med observatören som en extra kontrollinstans. 

Med fokusgruppsintervjumetoden kunde vi dra nytta av intervjupersonernas interaktion med 
varandra. Frågorna belystes ur olika perspektiv och informanterna fördjupade och nyanserade 
svaren med gemensam "klokhet". Detta i kombination med moderatorns varsamma styrning 
av diskussionerna till fokus på kärnfrågan ledde till en mer heltäckande förståelse.  

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet. Resultatet ska kunna bli 
detsamma oberoende av vem som utför testet och vid upprepade mätningar. (Kvale och 
Brinkmann, 2014). I vår kvalitativa studier låg fokuset på att få en fördjupad förståelse för de 
två intervjuade gruppernas uppfattning om forskningsfrågorna. Reliabiliteten handlar då 
framför allt om noggrannheten i mätningarna och om hur korrekt bearbetningen av 
mätningarna följer den angivna forskningsmetoden. På så sätt skulle andra forskare komma 
fram till ungefär samma resultat om de hade använt samma angreppssätt. För att säkerställa 
en hög reliabilitet har vi varit noggranna i varje led av forskningsprocessen. Det gäller t ex 
vid hantering av data, informationen till deltagarna, intervjuguiden och intervjuprocessen. Vi 
hade samma moderator/intervjuare under både fokusgrupperna. Intervjuerna spelades in och 
vi har tillsammans diskuterat och tolkat det insamlade intervjumaterialet.  

Reliabiliteten kan naturligtvis i ett så här litet underlag påverkas av många olika faktorer så 
som intervjupersonernas sinnesstämning, inställning till intervjuaren, lojalitet mot varandra 
och arbetsgivare. (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtidigt kan fokusgruppintervjumetoden till 
viss del "jämna ut" sådana faktorer och ge ett mer konsistent resultat. 

Generaliserbarhet innebär att det kan dras slutsatser som gäller fler personer än de som ingår i 
studien, dvs urvalet i en studie ska vara representativt för hela populationen och resultatet av 
studien ska gälla för hela populationen. För att studien ska vara generaliserbar så måste 
urvalet vara tillräckligt stort för att hela populationens alla olikheter representeras i studien. 
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Urvalet måste även vara så slumpmässigt så att alla i populationen har samma sannolikhet att 
bli utvalda (sannolikhetsurval) (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Denna studie är kvalitativ och har endast åtta informanter och därför är det inte möjligt att 
generalisera resultatet. Det intressanta blir istället att se om studien kan överföras till liknande 
fall och situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) menar att vid kvalitativa 
studier kan överförbarhet liknas vid den kvantitativa metodens generaliserbarhet. 
Överförbarhet handlar om hur pass användbara studiens resultat är i andra miljöer och 
situationer. I vår studie har vi endast tagit del av två fältenheter från två kommuner och därför 
kan vi inte säkert veta hur det är i andra kommuner eller hur andra fältarbetare skulle svara på 
våra teman. Vi anser dock att man kan tänka sig att fältarbetare överlag är en relativt 
homogen grupp, därför kan vår studie ändå ha en ganska hög överförbarhet. 

5.8 Forskningsetiska ställningstaganden  
De etiska överväganden som vi har förhållit oss till under forskningsprocessen har varit 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och utnyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att informera intervjupersonerna i studien om studiens syfte 
och utformning, riskerna och fördelarna med deltagande och att deltagandet är frivilligt 
(Chiriac & Einarsson, 2013). Vi informerade om studiens syfte och utformning samt 
förutsättningarna för deltagandet i studien, både genom ett informationsbrev (se bilaga 1) till 
informanterna och genom muntlig information innan fokusgruppsintervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från varje intervjuperson. 
Intervjupersonerna har dessutom rätt att själva bestämma över sin medverkan och rätt att 
avsluta sin medverkande när som helst utan några negativa konsekvenser (Chiriac & 
Einarsson, 2013). Samtycke inhämtades från varje informant genom att de fick fylla i en 
samtyckesblankett innan fokusgruppsintervjuerna började. Sedan informerades informanterna 
om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet består av att samtliga namn och andra personliga uppgifter som 
inhämtas i en studie ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem och att dessa 
uppgifter inte ska uppges i något annat sammanhang. Utomstående ska inte heller kunna 
identifiera intervjupersonerna genom uppgifterna (Chiriac & Einarsson, 2013). Detta fick 
informanterna information om innan fokusgruppsintervjuerna startade. I denna studie 
används fingerade namn för att avidentifiera informanterna. Av samma skäl nämns aldrig 
vilka kommuner det handlar om. Godkännande inhämtades från informanterna om att få spela 
in fokusgruppsintervjuerna och de försäkrades om att det endast var vi (författarna) och 
handledaren som skulle ha tillgång till materialet.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från intervjuerna och personuppgifterna 
endast får användas för forskningsändamål (Chiriac & Einarsson, 2013). Det insamlade 
materialet till vår studie har använts enbart för denna studie. 

Under analysen har det tagits hänsyn till tolkningsföreträdet. Analysprocessen har skett 
utifrån våra tolkningar om det informanterna förmedlade med en närvarande medvetenhet 
kring tolkningsföreträdet. Kvale & Brinkmann (2014) menar att tolkningsföreträdande 
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handlar om att intervjuaren har makten att tolka och rapportera det som sägs under 
intervjuerna. Under tolkningen strävade vi efter att lyfta fram informanternas tankar och 
åsikter som uppkom under diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna.  

Av etiska skäl bestämde vi oss för att inte intervjua ungdomar i vår studie. Vi såg det som 
problematiskt att över huvud taget få kontakt med ungdomarna och att våra frågor skulle 
kunna bli känsliga för dem. Däremot ansåg vi att frågorna skulle vara mindre känsliga för 
fältarbetarna och risken att de skulle ta skada av intervjusituationen såg vi som liten. Dock 
medför vår intervjumetod, fokusgruppsintervju, alltid en risk då informanterna själva kan 
ifrågasätta varandra och starta en diskussion sinsemellan. Informanterna skulle då kunna 
komma i konflikt och någon av parterna skulle kunna bli kränkt eller ta illa upp. 

 

6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras vårt insamlade empiriska material. Informanternas 
uttalanden analyseras genom att vi ställer dem i förhållande till tidigare forskning och belyser 
dem utifrån valda teoretiska begrepp. Kapitlet är uppdelat i följande rubriker: ”Faktorer som 
påverkar kontaktstagandet och relationsskapandet”, "Kontaktstagande och relationsskapade”, 
”Förutsättningar för relationsskapandet” och ”Relationens betydelse”.  

Den ena fokusgruppen utgjordes av informanterna Johan, Emil, Anders och Sofia och den 
andra av Erik, Eva, Jennifer och Anna. 

6.1 Faktorer som påverkar kontakttagandet och relationsskapandet 

Miljö 
Det kanske mest utmärkande för kontakttagandet och relationsskapandet inom fältarbete är 
att kontakten ofta tas i en miljö som fältarbetarna själva inte kontrollerar. Denna 
okontrollerbarhet och att fältarbetarna ofta inkräktar på ungdomarnas eget territorium innebär 
en utmaning och lägger grunden för de strategier fältarbetarna använder för att möta 
ungdomarna. Crimmens mfl (2004) skriver att uppsökare behöver vara flexibla och kreativa 
för att kunna möta målgruppen i miljöer som inte kontrolleras av dem själva. Andersson 
belyser vikten av respekt och hänsynstagande i det situationsanpassade arbetssätt som krävs i 
uppsökande arbete (Andersson, 2010). Okontrollerbarheten togs upp i båda fokusgrupperna 
som en av de viktigaste faktorerna som påverkar kontaktstagandet och relationsskapandet. 

”När vi är ute försöker vi fälta på ställen där det inte finns några andra vuxna och då 
går vi in på deras arenor på nåt sätt (...) Ungdomen kanske har valt att vara nånstans 
där det inte finns några vuxna av en anledning, att man vill vara själv eller hänga med 
sina kompisar och då blir det svårare att ta kontakt. I skolan är det inte så konstigt om 
vi tar första kontakten med en ungdom och säger, “tjena, har du lektion eller? Vilken 
klass går du i?” Det blir mer naturligt i en skolmiljö.” (Johan) 

Fältarbetarna behöver hela tiden anpassa sig till den aktuella situationen och till de ungdomar 
som de möter. 
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”Vi är lite mänskliga kameleonter på så vis, hade man följt oss under en dag hade man 
kanske blivit mörkrädd till slut, utifrån hur vi agerar. Vi agerar ju väldigt olika utefter 
vilket gäng vi försöker komma in och bli accepterad av.” (Anna) 

Att fältarbetarna möter ungdomar på olika arenor och i olika situationer ses även som en av 
fältarbetarnas största styrkor i kontakttagandet och skapandet av relationer. 

”Vår styrka är att vi träffar dem på olika arenor och de kan bete sig på ett sätt i skolan, 
på ett annat sätt på stan och på ett tredje sätt på sin fritidsaktivitet men att vi ändå har 
koll på hela ungdomen, det är väl det som är styrkan.” (Emil) 

”Vi försöker träffa ungdomar på flera olika arenor och bara det skapar ofta ett intresse 
för oss och blir en ingång till att ta en kontakt.” (Eva) 

”Våran roll är unik, att vi är så pass nära ungdomarna som vuxna personer, på flera 
olika arenor, att vi träffar en ungdom på tre olika ställen på samma dag och det är 
klart den närheten till en vuxen får de inte av någon annan. Lärarna finns på skolan 
och fritidsledaren finns på fritidsgårdar men vi finns på alla arenor, så vi får ju en 
unik relation till många ungdomar.” (Johan) 

Frivillighet, sekretess och avsaknad av dokumentationsskyldighet 

En annan faktor som både sågs som utmanande och som en styrka är frivilligheten. Allt 
arbete bygger på frivillighet och ungdomarna kan när som helst välja att avsluta kontakten. 
Detta medför att fältarbetarna måste vara lyhörda och ödmjuka i sitt närmande för att inte 
“skrämma bort” ungdomen. 

”Det är frivilligt och känner vi att ungdomen inte vill ta kontakt, så kan vi sätta ord på 
det och säga “ah men det är lugnt, vi ska inte störa” och så går vi därifrån, bara det 
att visa att vi har respekt för dig, vi ser dig, fast vi förstår att du inte vill prata.” 
(Jennifer) 

”Kontakten måste tas mjukt och försiktigt i början eftersom det är en frivillig insats.” 
(Emil) 

Styrkan i frivilligheten ligger i att den utjämnar maktförhållandet i relationen och relationen 
blir mer jämbördig och informell. Detta är även något Andersson belyser när han skriver att 
frivilligheten ger relationen en mer kravlös, vardaglig och otvungen karaktär (Andersson, 
2010). Studiens informanter menade att detta är något som tilltalar ungdomarna och gör dem 
nyfikna och mindre reserverade.  

”Det är ungdomen som har bollen, det är de som styr, om de vill avsluta så kan jag 
inte göra någonting åt det, frivilligheten gör maktstrukturen jämnare och det är väldigt 
positivt.” (Jennifer) 

Flera fältarbetare menade att det på ett liknande sätt är en styrka för fältarbetarna att de lyder 
under sekretess och att de inte har någon dokumentationsskyldighet. Detta skapar kravlöshet 
och en trygghet för ungdomarna och gör det enklare för dem att våga öppna sig och prata om 
svåra och känsliga ämnen. 
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Dessa faktorer, tolkar vi, hjälper fältarbetarna att skapa en mer jämlik och mer avslappnad 
relation till ungdomar. Det är även något som kan ge fältarbetarna förutsättningarna för att 
skapa bärande relationer. Laxvik menar att känslan av jämlikhet och ömsesidighet i relationen 
är viktig för att en bärande relation ska kunna skapas. Även om den vuxne har ett övertag i och 
med sin ålder och sin yrkesroll är det viktigt att båda parter inser att de är lika viktiga för själva 
relationen. Enligt Laxvik är frivilligheten en förutsättning för en bärande relation (Laxvik, 
2001). Detta är även något som kan gynna skapandet av relationskapital mellan fältarbetarna 
och ungdomarna. Trondman skriver att just jämlikheten och ömsesidigheten är viktig vid 
skapandet av relationskapital. Han menar att relationskapital är något som skapas i mötet 
mellan två parter som visar varandra ömsesidig respekt och genuint intresse för varandra. 
Skapandet av relationskapital försvåras om maktobalansen är för stor eller om den ena parten 
känner att den blivit påtvingad relationen (Trondman, 2003).  

Tid 
Tid ses av informanterna som en väldigt viktig faktor i kontakttagandet och 
relationsskapandet. Crimmens mfl menar att det bästa sättet att skapa en relation till 
ungdomar är att spendera tid tillsammans med dem (Crimmens, et al., 2004). Bons och 
Ginner menar att en tillitsfull relation kräver att uppsökaren och ungdomen träffas upprepade 
gånger under en längre tid (Bons & Ginner Hau, 2013). 

”Tid tänker jag, det kommer man aldrig ifrån - att det tar tid för en relation att bli 
bärande.” (Anna) 

Tid är något som fältarbetare både har gott om, men samtidigt saknar. De är få i relation till 
målgruppens storlek, vilket innebär att tiden som de kan lägga på varje individ är begränsad. 
Samtidigt är de ofta kvar på samma "fält" i många år och har då möjlighet att träffa individen 
under lång tid.   

Begränsningen av den tid fältarbetarna har för varje individ försvårar möjligheten att bygga 
starka bärande relationer, dvs relationer som i sig får stor betydelse i ungdomarnas liv. Enligt 
Laxvik ses den tid den vuxne tillbringar tillsammans med ungdomen som en av de viktigaste 
faktorerna för huruvida en bärande relation ska skapas eller inte (Laxvik, 2001).  

Informanterna från den ena fokusgruppen menade dock att detta inte är deras avsikt. De inser 
att de inte har möjlighet att bli så betydelsefulla i ungdomarnas liv och att det därför skulle 
vara oansvarigt att försöka bli det. De vill inte ta på sig ett ansvar som de inte kan svara upp 
till. 

”Vi försöker jobba bort oss själva, om vi märker att vi blir så viktiga för ungdomen, 
att vi blir oumbärliga för ungdomen. Vi ser inte det som en vinst. Vi kommer inte att 
kunna finnas där för dem alltid. Vi jobbar inte så mycket med enskilda ärenden och 
har inte stöd på det sättet, utan vi lotsar vidare till rätta kontakter. Men vi försöker 
finnas i periferin.” (Eva) 

Däremot ses en "stärkande relation" som önskvärd. Den ska vara så pass "bärande" och 
tillitsfull att fältarbetarna får legitimitet i gruppen. Detta gör det möjligt för dem att 
ifrågasätta ungdomarna, vilket i sin tur kan främja en förändringsprocess.  
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Skapandet av denna typ av ”semibärande” relationer möjliggörs genom fältarbetarnas 
långsiktiga och processinriktade arbetssätt. Riksförbundet För Fältarbete menar att en av 
grundpelarna i socialt fältarbete är att arbetet bedrivs kontinuerligt och har ett långsiktigt 
perspektiv (RIF, 2018). Fältarbetare har möjlighet att arbeta med samma ungdom i många år. 
Denna kontinuitet tillsammans med tidigare nämnda faktorer, såsom tillgänglighet på många 
olika arenor, möjliggör skapandet av den bärkraftighet och den tillit som krävs för att utföra 
fältarbetet.  

”För att kunna bygga relationen så krävs det framförallt tid och tid har vi. Vår kontakt 
kan hålla under många år.” (Johan) 

”Det kan ju vara så att vi träffar ungdomar när de är tretton men det är först när de 
är sjutton som de är mogna att ta kontakt med oss. Då har vi redan visat upp oss och 
hejat på dem så många gånger, att de vet att vi är schyssta människor som kan ge stöd 
eller hjälp.” (Jennifer) 

Även för relationskapitalet är tid en viktig faktor. Trondman menar att det är när den vuxne 
visar intresse, lyssnar på och gör saker tillsamman med ungdomen, som relationskapitalet 
skapas (Trondman, 2003). 

6.2 Kontakttagande och relationsskapande  
 
Att ta den första kontakten 
De strategier fältarbetarna har för att ta den första kontakten med ungdomarna kan delas in i 
indirekt och direkt kontakttagande Anderssons (2010). De indirekta strategierna är de mest 
karaktäristiska för fältarbetarbete. Dessa strategier var också ett centralt tema i båda 
fokusgrupperna liksom i tidigare forskning. Eftersom fältarbete ofta utförs i miljöer som 
fältarbetarna inte kontrollerar och eftersom allt arbete utgår från frivillighet och målgruppen 
ofta inte har efterfrågat kontakten och kanske inte ser nyttan med den, finns det ingen 
självklar ingång till en kontakt. Ofta passar det inte att gå rakt fram till ungdomarna och börja 
prata. Kontakttagandet handlar då om att göra sig synlig och tillgänglig och att försöka få 
ungdomarna att bli intresserade och själva ta kontakt (Henningsen & Gotaas, 2008). På grund 
av frivilligheten och att fältarbetarna ofta inkräktar i ungdomarnas territorium blir det viktigt 
att känna av stämningen och ungdomarnas signaler innan de närmar sig. Denna typ av 
situationsanpassning tas flitigt upp i tidigare forskning. Andersson (2010), Henning och 
Gotaas (2008) och Crimmens mfl (2004) skriver om att kontakttagande inom uppsökande 
arbete alltid måste vara situationsanpassad och kräver lyhördhet och uppmärksamhet hos 
uppsökaren. Studiens informanter sa: 
 

”Vi försöker heja glatt och söka ögonkontakt. Ser man att de tittar nyfiket tillbaka på 
oss, då kan man gå fram och säga “hur har du det?” och börja prata. Det är viktigt 
att man känner av vad man får för respons, som sagt så jobbar vi ju med frivillighet.” 
(Emil) 

”Vi läser av situationen och första gångerna så ser vi ungdomarna och kanske bara 
går förbi och hejar och nästa gång så säger vi bara några ord och sen så har man 
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byggt någonting och det är då relationsskapandet kan börja. Men en kontakt kan ju 
bara vara ett hej eller en blick.” (Eva) 

En av de viktigaste indirekta strategierna fältarbetarna använder sig av är exponering. De 
försöker göra sig så synliga som möjligt på så många olika arenor som möjligt. När 
ungdomarna ser fältarbetarna dyka upp på olika arenor i olika sammanhang är tanken att de 
blir nyfikna och själva kommer fram och tar kontakt. 

”Många ungdomar hejar på oss ute på stan och söker aktivt efter oss för att samtala.” 
(Anders) 

”Jag tror att de tar kontakt med oss för att vi går runt mycket och ser på alla och hejar 
på de flesta. Är det nån som kollar bort så går vi ofta och säger hej. Vi försöker få 
ögonkontakt med dem och de flesta blir sedda och hörda på sitt sätt eller på det sättet 
som vi kan göra. (Emil) 

Att besöka skolor sågs av båda fokusgrupperna som en viktig strategi för att exponera sig. 
Skolan är en plattform där fältarbetarna får möjlighet att träffa de allra flesta av kommunens 
ungdomar. Det är dessutom en arena där vuxna har en självklar roll gentemot ungdomar (till 
skillnad från fältarbetarnas arbete på arenor som inte kontrolleras av vuxna). Fältarbetarna 
kan utnyttja den legitimitet och auktoritet vuxna har inom skolans struktur och får möjlighet 
att presentera sig och visa upp sig. 

”Är vi ute på fältet och ställer för många frågor och ska vara nyfiken, så kan det vara 
att vi är för på istället. Alltså man har en mer självklar roll i skolan och på 
fritidsgårdar.” (Jennifer) 

”Den första kontakten med många ungdomar tas ofta under presentationen i klassen, 
där vi presenterar oss och berättar vad vi gör (...) Det är ofta som unga kommer fram 
till oss på stan och säger, det är ju du som var på vår skola. Då är ju redan mycket 
vunnet.” (Anders) 

Det direkta kontakttagandet står det mindre om i tidigare forskning och det diskuterades 
mindre i fokusgrupperna. Det direkta kontakttagandet handlar om att fältarbetarna går fram 
till ungdomen eller ungdomarna, presenterar sig och börjar prata. Det viktiga blir med vilken 
attityd man närmar sig ungdomarna. 

”I grund och botten så handlar det om att vi går in och försöker vara ödmjuka och 
intresserar oss för ungdomarna vi möter.” (Johan) 

Tidigare forskning t ex Andersson menar att det är viktigt att inleda kontakten med tydlighet 
och ärlighet (Andersson, 2013). Detta stöds av informanterna. 

”Att berätta vilka vi är och vad vi är till för. Det är superviktigt i relationsskapandet. 
Det gör vi ofta i en kontakt med en ungdom, så berättar vi ganska tidigt vad vi jobbar 
med. Då går vi inte in och snackar om socialtjänsten utan mer om att vi finns till för 
ungdomar.” (Jennifer) 
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Detta lägger en bra grund för en tillitsfull relation. Många ungdomar som fältarbetarna möter 
är misstänksamma mot vuxna och det blir väldigt viktigt att ungdomarna inte känner sig 
lurade eller svikna (Andersson, 2013). 

Gruppens betydelse  
Gruppens betydelse när kontakt tas med individer och individernas betydelse när kontakt tas 
med gruppen är något som diskuterats både i fokusgrupperna och i tidigare forskning. Både 
Crimmens mfl och Henningsen och Gotaas menar att om uppsökaren lyckas vinna gruppens 
förtroende så blir det enklare att närma sig individen. På samma sätt kan en tillitsfull relation 
till en individ ge uppsökaren en ingång till gruppen (Crimmens, et al., 2004; Henningsen & 
Gotaas, 2008). Detta är något som informanterna i studien är medvetna om och de använde 
det som en strategi för att kunna närma sig nya individer eller grupper. 

”Bygga relationen genom andra också (...). Ofta när det är nya ungdomar som hänger 
i gamla gäng, känner man igen några i gruppen, så kan man gå fram till dem och hälsa 
och så har man mer fokus på de man känner. På så sätt skapas det nån form av 
nyfikenhet och intresse hos nya ungdomar till att ha en relation med oss.” (Eva) 

”Att de äldre känner till oss, gör också att ungdomen vågar prata med oss och inser 
att vi inte är farliga. De flesta hejar på oss och då blir det okej även för de yngre att 
heja.” (Sofia) 

Att upprätthålla kontakten och inleda relationsskapandet 
Efter att den första kontakten tagits börjar relationsskapandet. För att ungdomen ska vilja ha 
en fortsatt kontakt behöver fältarbetaren väcka ungdomens intresse. Detta gör de genom att 
hitta en gemensam nämnare, ett gemensamt intresse eller något båda parter kan relatera till.  

”Hitta något gemensamt intresse, någonting som kan väcka något hos ungdomen så 
att de inser att vi inte är som alla andra vuxna; som soc-tanter, lärare eller 
fritidsledare, utan vi är en vuxen person som verkligen ser dig.” (Anders) 

”Att vara intresserad, hitta ett intresse hos ungdomen så fort som möjligt, som man 
kan knyta an till.” (Johan) 

Crimmens mfl menar att uppsökare inte kan gömma sig bakom ett skrivbord eller pingisbord, 
de har bara sig själva och sin personlighet att erbjuda och arbeta med (Crimmens, et al., 
2004). För att ungdomarna ska vilja ha kontakt och få en relation till fältarbetarna krävs det 
att de känner sig sedda och accepterade. Fältarbetarna behöver visa att de bryr sig och tar 
ungdomarna på allvar. Det blir därför väldigt viktigt för fältarbetarna att leta efter det 
personliga i mötet och komma ihåg så mycket som möjligt av vad ungdomarna har sagt, vid 
nästa möte.  

”Det är kontinuitet, att vi träffar ungdomar. Vi försöker vara ute på stan flera gånger 
i veckan och då vet vi var ungdomar befinner sig och då är vi där också. Vi försöker 
få så många mötesplatser som möjligt att träffa dem på, för att kunna upprätthålla, att 
säga hej varenda gång. När vi har gjort det många gånger och nu kan vi prata lite mer 
och nästa gång spinna vidare på det.” (Sofia) 
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”Vi försöker se ungdomarna, fånga upp speciella intressen och komma tillbaka senare 
“kul att se dig igen, hur går det med…”, då känner de sig sedda och då kan vi bygga 
förtroende på det, då känner de att det här är en vuxen som bryr sig på riktigt.” (Eva) 

Fältarbetarnas strategi för att skapa relation kan ses som en form av erkännande av 
ungdomen. Bengtsson och Svensson (2013) skriver att erkännande som socialpedagogisk 
metod handlar om att se den andre och erkänna denne som person. Detta kräver en 
inkännande och bejakande inställning till människan man möter. Cederlund och Berglund 
menar att ett gott socialpedagogiskt bemötande skapar en känslomässig bekräftelse och är 
avgörande för hur samarbetsklimatet ska utvecklas. För att denna bekräftelse ska möjliggöras 
krävs det att bemötandet är av personlig karaktär (Cederlund & Berglund, 2014).  

Att skapa en tillitsfull relation (relationskapital)  
Tillit tillskrivs i tidigare forskning en mycket central roll i socialt arbete. Att vinna 
ungdomens tillit, menar Pollack mfl, är det viktigaste i socialt fältarbete och detta lägger 
grunden för allt förändringsarbete och Henningsen och Gotaas skriver att detta att etablera 
och vidmakthålla tillitsfulla relationer i många sammanhang är det mest centrala och 
samtidigt den största utmaningen inom uppsökande arbete (Pollack, et al., 2011; Henningsen 
& Gotaas, 2008). Detta bekräftades av de båda fokusgrupperna. Ofta använde de begreppet 
förtroendekapital och ibland relationskapital. Innebörden verkade dock vara densamma. De 
ansåg att det krävs tillit för att fältarbetarna ska få legitimitet att ifrågasätta ungdomarna och 
starta ett förändringsarbete med individer eller grupper. De menade att tilliten skapas på 
många olika sätt. Den tar lång tid att bygga upp och kräver personligt bemötande och 
engagemang.  

Fältarbetarna i fokusgrupperna nämnde många olika sätt att bygga upp tillit och 
relationskapital. De menade att det tar lång tid och det kräver engagemang och ett personligt 
bemötande.  

”Att kunna komma ihåg saker vid nästa tillfälle som man pratade om innan med en 
ungdom, visar att vi är lyhörda och det ger också förtroendekapital.” (Jennifer) 

”Det blir lite lättare att skapa förtroendekapital när man jobbar med det positiva, man 
kan vara den här schyssta och snälla vuxna som ställer upp och tar sig tid att lyssna.” 
(Erik) 

”Vinna ungdomarnas förtroende gör vi genom att visa att vi faktiskt kan göra något 
meningsfullt för dem, lotsa till rätta aktiviteter, meningsfull fritid. Vi har t ex hjälpt 
ungdomar med extrajobb eller rent praktiska saker. Att hjälpa dem skriva ett CV eller 
bara finnas där för ungdomen, så skapar det förtroendekapital till ungdomen.” (Eva) 

Trondman menar att ett relationskapital bara skapas när den vuxne har visat att han eller hon 
är värd ungdomarnas förtroende. Detta kan man se i fältarbetarnas beskrivningar av hur de 
bygger upp tillit. Detta görs genom den vuxnes sätt att vara och bemöta ungdomen. 
Relationskapitalet skapas då den vuxne visar genuint intresse för ungdomen, vill vara med, 
lyssnar, låter sig utmanas och är beredd att själv utvecklas och lära sig nya saker. När ett 
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relationskapital skapats, blir relationen mer ömsesidig och ungdomen kommer att söka sig till 
den vuxne, lyssnar på och låter sig utmanas av denne (Trondman, 2003). 

 
6.3 Förutsättningar för relationsskapandet 
 
Egenskaper och kompetens  
Flera fältarbetare ansåg att det är de själva som är deras viktigaste verktyg. De använder sina 
egna förmågor, egenskaper och intressen för att skapa relationer och upprätthålla kontakten 
med ungdomar. Crimmens mfl beskriver det som att fältarbetare inte kan gömma sig bakom 
sin yrkesroll utan bara har sig själva att förlita sig till, sin personlighet, sina erfarenheter och 
sitt förhållningssätt (Crimmens, et al., 2004).  

”Vi har bara oss själva som verktyg.” (Anna) 

”Att vi är olika är en styrka, ett verktyg, vi har olika resurser och ingångar i mötet 
med ungdomarna.” (Sofia) 

Det var svårt för informanterna att konkretisera vilka egenskaper som krävs för att vara en 
skicklig fältarbetare. De nämnde personlig lämplighet, engagemang och svårdefinierad 
fingertoppskänsla. Andersson beskriver det som att uppsökande arbete inte bara är en metod, 
utan att en skicklig uppsökare blir en slags artist som med fingertoppskänsla, kreativitet och 
engagemang kan hantera krångliga situationer och samtidigt, med tajming och taktkänsla, ta 
till vara de möjligheter och tillfällen som ges (Andersson, 2010). Studiens informanter 
beskrev social kompetens och inkännande som de två mest centrala egenskaperna hos en 
skicklig fältarbetare.  

”Fältarbete som hantverk är väl den goda sociala kompetensen, att kunna läsa av 
situationer och människor.” (Johan) 

”Det krävs en fingertoppskänsla för att veta vad vi ska göra, när och hur.” (Sofia) 

I vår studie, så väl som i tidigare studier, är det tydligt att det är tillit som lägger grunden för 
en god relation mellan ungdomar och fältarbetare. För att tillit ska skapas krävs det ett 
genuint och personligt möte. Enligt Henningsen och Gotaas är äkthet och autenticitet grunden 
till en god relation. 

”De behöver bli trygga med mig som person, i grund och botten så handlar det om att 
mötas på ett personligt plan.” (Anders) 

Fältarbetarens yrkesroll blir därför en sammansmältning mellan fältarbetarens professionella 
och privata jag (Henningsen & Gotaas, 2008). 

Förhållningssätt 
Ett bra förhållningssätt gentemot ungdomarna ses av informanterna som en förutsättning för 
en god kontakt och vidare relation. Johan lyfte fram tre ledord inom fältarbetet. 

”Ödmjukhet, nyfikenhet och öppenhet är tre ledord, kan jag känna.” (Johan) 
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Det blir tydligt i båda fokusgrupperna att deras förhållningssätt har mycket gemensamt med 
det socialpedagogiska. Fältarbetarna försöker inta ett normkritiskt förhållningssätt.  

”Ett förhållningssätt som vi försöker hålla levande och som genomsyrar arbetet är det 
normkritiska förhållningssättet, att inte ta saker för givet om ungdomar, (...) att inte 
förutsätta att alla har en mamma och en pappa, (…) sexualiteten eller var man bor 
och så vidare.” (Jennifer) 

Fältarbetarbetet genomsyras av ett salutogent förhållningssätt. Bons mfl skriver att det 
uppsökande arbetet grundar sig på en tilltro till ungdomarnas egna förmåga att utvecklas och 
att det uppsökande arbetets förhållningssätt utgår ifrån en positiv bild av människan med 
fokus på det goda och fungerande i människors liv (Bons & Ginner Hau, 2013). Även 
informanterna såg det salutogena förhållningssättet som en förutsättning för att kunna lyfta 
och stärka ungdomarna.   

”Vi använder oss av ett salutogent förhållningssätt, känsla av sammanhang, främja 
det positiva och göra det synligt.” (Anna) 

”När vi jobbar med att främja friskfaktorer så krävs det återigen tid. Vi fyller upp 
ungdomarna med de friska och positiva sakerna och då lämnar vi inget utrymme åt 
det negativa att växa.” (Erik) 

Salutogent förhållningssätt är ett begrepp som används inom socialpedagogiken. I likhet med 
informanter menar Cederberg och Berglund att det är viktigt att jobba utifrån ett salutogent 
förhållningssätt. Det innebär att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening i 
tillvaron (Cederlund & Berglund, 2014). Detta sker bla genom att motverka negativ 
bekräftelse och förstärka det positiva. Genom att inte lägga något fokus på det negativa, 
menar informanterna, att det negativa så småningom kommer att ge vika för det positiva. Ett 
salutogent förhållningssätt går även att koppla till begreppet erkännande, då båda begreppen 
belyser vikten av positiv spegling av individer och grupper. Bengtsson och Svensson skriver 
att syftet med erkännande som socialpedagogisk metod handlar om att ge ungdomen 
möjlighet att spegla sitt jag i relationen. Därigenom får ungdomen möjlighet att bygga upp 
och stärka sin relation till sig själv (Bengtsson & A. Svensson, 2013).  

Informanterna menar att som motsats till ett en god spegling utifrån ett salutogent 
förhållningssätt står ett fördömande bemötande utifrån negativ stämpling. Fältarbetarna såg 
det som en av sina viktigaste uppgifter att motverka det som i fokusgruppen kallades för 
”stämplingseffekten”. Detta gör de genom att se igenom ungdomens ofta taggiga yttre och 
lyfta fram en god bild av ungdomen att spegla sig i. 

”Identitetsskapandet sker i möte med andra och det här med stämplingseffekten. Alltså 
det är viktigt att spegla en god bild av ungdomen för att de själva ska få en känsla av 
vad de är bra på. Men får man hela tiden höra det som är dåligt, då lever man upp till 
förväntningarna. Tanken med själva förhållningssättet är att de ska påverkas, så att 
de fortsätter utvecklas och tro på sig själva. Om vi tror på dem, så kan de börja tro på 
sig själva.” (Jennifer) 
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Detta är något som även Cederlund och Berglund lyfter när de skriver om stämplingsteorin. 
De skriver att individer som inte lever upp till samhällets normer och förväntningar ofta blir 
stämplade av omgivningen som t ex bråkstakar, knarkare eller kriminella. Risken finns då att 
de tar till sig denna stämpel som en del av sig själva. De blir det som förväntas av dem och 
stämpeln blir en självuppfyllande profetia. För att bryta detta destruktiva mönster måste 
fokuset lyftas från problemet till det positiva och fungerande i individernas liv (Cederlund & 
Berglund, 2014).  

Informanterna i den ena fokusgruppen hävdade att de ofta arbetar efter metoden 
empowerment. De beskrev empowerment som ett sätt att lyfta ungdomarna och frigöra deras 
egna resurser, drivkrafter och motivation.  

”Empowerment. Vi ska inte gå in och ta över ungdomarna, utan vi försöker motivera 
ungdomar till att själva engagera sig i saker. (...) De ska hitta sitt liksom och klara av 
saker och ting så gott det går på egen hand.” (Eva) 

Enligt Brennberger handlar empowerment om att ge den enskilde möjlighet att hitta sina egna 
resurser och ge individen handlingsutrymme att ta makten över sitt eget liv. Empowerment 
syftar till att stärka individens egeninflytande och autonomi, vilket i sin tur stärker hennes 
självbild och självförtroende (Blennberger, 2005).  
 
6.4 Relationens betydelse 
 
Relationens betydelse för fältarbetet 
Enligt informanterna är relationen till ungdomarna direkt avgörande för fältarbetet. 
Relationen är viktig inom all typ av socialt arbete men enligt Crimmens mfl är den extra 
viktig inom uppsökande arbete, då det i grund och botten är det enda uppsökaren har att 
erbjuda (Crimmens, et al., 2004). Andersson menar att utan en tillitsfull relation kan 
uppsökaren inte utföra ett förändringsarbete med ungdomar (Andersson, 2010). Detta är 
något som även studiens informanter diskuterar.  
 

”Vi kan inte nog påpeka hur viktig den är, för det är det som är arbetet. Det är grunden 
i huset. Det går inte att hoppa över det.” (Johan) 

”Vi kan inte jobba med förändringsarbete utan relation. (...) Utan en tillitsfull relation 
har vi inga ungdomar att arbeta med.” (Anders) 

Fältarbetarna kan inte, som många andra yrkesgrupper, förlita sig på formell auktoritet i sin 
yrkesroll i arbetet. De måste ständigt arbeta upp ett relationskapital för att få legitimitet 
(Trondman, 2003). I båda fokusgrupperna togs förtroendekapitalets/relationskapitalets 
betydelse upp. Förtroendekapital ses, som tidigare nämnts, som helt nödvändigt för att få 
legitimitet att ifrågasätta, lägga sig i och starta en förändringsprocess hos ungdomarna. Det är 
också nödvändigt för att få legitimitet i förhållande till gruppen. Detta är något som krävs för 
att fältarbetarna ska få tillträde till ungdomarnas egna arenor i offentliga miljöer och som inte 
kontrolleras av vuxna.   
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”Ett förtroendekapital tar ganska lång tid att bygga upp, men när man väl har byggt 
upp det så kan man möta ungdomen på ett sätt så att man kan ifrågasätta ungdomen 
om man är orolig och ställa frågan “Varför gör du så här?”. Det kan man inte göra 
om man inte känner ungdomen riktigt, utan jag måste bygga upp en relation och skapa 
förtroende först.” (Emil) 

Informanterna menar vidare att fältarbetarna kan dela med sig av och utnyttja varandras 
förtroendekapital.  

”Man har ju olika förtroendekapital hos olika ungdomar, men vi kan också dela med 
oss av vårt förtroendekapital. Vi bygger relationer på olika saker.  Emil kan t ex bygga 
en relation på sitt fotbollsintresse, så kan jag få ta del av hans förtroendekapital med 
den ungdomen, även om det är Emil som har byggt upp relationen. Han är ju fältare 
och jag är fältare. Vi har någon form av connection och det förstår ungdomarna. Om 
han har vunnit en ungdoms förtroende så får ungdomen även större förtroende för 
mig.” (Johan) 

Relationskapitalet och tilliten skapar bärkraftighet i relationen som är viktig för fältarbetaren. 
Bärkraftighet ger trygghet och förutsägbarhet i arbetet och öppnar upp för förändring och 
raka och ärliga samtal.  

”Det viktiga med relationer är att du kan slita på den ganska hårt utan att den brister. 
Du kan ta den här föräldrakontakten. Du kan en sen kväll säga “Nu vill jag verkligen 
att du går hem, du vet vad som gäller just nu.” (Erik) 

Trondman skriver att relationskapitalet är nödvändigt för att en vuxen ska få legitimitet att 
utmana och ställa krav på ungdomen. Ju större relationskapital ju starkare och stabilare är 
relationen och ju större påfrestningar håller den för (Trondman, 2003). Detta hänger ihop 
med bärkraftigheten i den bärande relationen. Laxvik menar att det känslomässiga band som 
skapas mellan två parter med en bärkraftig relation gör att relationen bättre tål att utmanas 
och ansträngas utan att fallera (Laxvik, 2001). 

 

Relationens betydelse för ungdomar 

Länk till samhället 
En tillitsfull relation kan användas för att länka ungdomen till samhällets övriga instanser. 
Enligt Pollack mfl har ungdomarna ofta en låg tilltro till samhällets hjälpinsatser och 
fältarbetare kan fungera som en viktig länk till dessa. Genom att skapa tillit till fältarbetarna 
skapas även en större tillit till samhället och till vuxenvärlden generellt (Pollack, et al., 2011). 

”Ungdomarna har ofta dåliga erfarenheter av andra myndigheter och för att kunna 
slussa dem vidare, så underlättar det om vi har en bra relation, där ungdomarna litar 
på oss.” (Jennifer) 
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”Jag möter väldigt många ungdomar som säger ”Jag hatar socialtjänsten”, men 
fältarna är okej och då får vi försöka bli en länk till den övriga socialtjänsten.” 
(Anders) 

Trygg vuxen 
Informanterna hävdar att ungdomarna ofta ser dem som trygga vuxna och att detta skapar en 
trygghet och ett lugn hos ungdomarna.  

”Att man är den trygga vuxna som ser och som tar ansvar för ungdomen (...) Att man 
tar en cigg framför oss eller dricker öl. Det är frågor till vuxenvärlden “Är det okej 
eller?” och då får vi vara den trygga vuxna som kan säga nej och förklara vidare 
varför vi tycker så.” (Eva) 

”Bärande relationer är att vi kan vara som vi är i relationen. Att vara den trygga 
vuxna som tar en föräldrakontakt när det behövs eller gör en orosanmälan eller kan 
prata om de där svåra sakerna som behöver pratas om. Att det finns en bra grund att 
stå på tänker jag.” (Anna) 

Enligt Trondman är det viktigt att den vuxne tar ett större ansvar än ungdomen i relationen. 
Han kallar det för det asymmetriska ansvarets logik och menar att det är en förutsättning för 
att skapa en stärkande relation för ungdomen (Trondman, 2003).  

God förebild 
Många av ungdomarna som fältarbetarna arbetar med kommer från svåra hemförhållanden 
(RIF, 2018). Ofta saknas goda vuxna förebilder att se upp till och spegla sig i. Flera av 
fältarbetarna hävdade att de själva har haft en svår uppväxt, med liknande förutsättningar som 
ungdomarna. Detta underlättar för både ungdomarna och fältarbetarna att relatera till 
varandra och ungdomarna kan se och höra hur man faktiskt kan ta sig ur jobbiga situationer 
och göra något konstruktivt av sitt liv.   

”När relationen blir så pass djup, att vi är som förebilder för ungdomar, kan det 
påverka i sig själv, att de ser upp till oss. (...) Att ungdomarna tar till sig det vi berättar 
och tar det med sig.” (Erik) 

”Vi har olika bakgrunder, vi på fältenheten, och kan dela med oss av det och vara 
personliga i saker och ting, vilket gör att vi kan nå ungdomarna och de kan se att, 
“kunde du, så kanske jag också kan.” (Emil) 

Trondman skriver att en vuxen med relationskapital kan bli extra viktig för ungdomar som 
saknar goda vuxna förebilder. Mötet med den vuxne kan bli en vändpunkt för ungdomen och 
bli en värdefull resurs i deras liv. De får möjlighet att lära sig något socialt produktivt som 
kan få stor betydelse i ungdomens utveckling (Trondman, 2003).  

”Den ungdomen som jag precis mött, kanske inte har andra vuxna som den kan lita på 
eller har förtroende för, men de här fältarna var rätt så goa. Där fanns det ju faktiskt 
någon att prata med. De mötte mig på det här sättet. De gjorde det här. Det funkar för 
mig. De har med sig det senare i livet, som ett gott exempel eller tar det de kan, tar en 
del av det och kopierar. De kan lära sig sociala koder.” (Sofia) 
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Stärkande relation 
Informanterna var ense om att relationen de har med ungdomarna kan vara stärkande för 
dem. Bons och Ginner menar att ungdomarna får positiva erfarenheter och social träning av 
en tillitsfull kontakt med fältarbetare, vilket kan hjälpa dem i sin utveckling och skapa bättre 
förutsättningar för att de ska klara av att skapa tillitsfulla relationer med andra människor. De 
menar vidare att den empati och de förhållningssätt som fältarbetarna har i mötet med 
ungdomarna smittar av sig och hjälper dem att själva utveckla färdigheter, så som empati och 
sympati (Bons & Ginner Hau, 2013).  
Informanterna i studien menade att det är genom deras förhållningssätt som relationen blir 
stärkande för ungdomarna. 

”Förhållningssättet vi använder av oss skapar möjligheter att stärka ungdomarna, 
stärka deras självkänsla och självförtroende och skapa en sorts grundtrygghet för 
dem.” (Erik) 

Mer specifikt menade informanterna att de genom att inta ett icke dömande salutogent 
förhållningssätt gentemot ungdomen främjar en positiv utveckling och ger denne verktyg för 
att hantera sitt liv och sin framtid. 

”Att främja friskfaktorer och skyddsfaktorer gör att ungdomen blir motståndskraftig 
för problem och utmaningar i livet. Vår uppgift är att finnas med och stötta dem på 
vägen.” (Jennifer) 

”Att lyfta det som är positivt, för det kommer ungdomen att bära med sig genom hela 
livet.” (Eva) 

Informanterna menade att få ungdomarna att tro på sig själva är något av det viktigaste. Det 
gäller att visa att det finns många möjligheter och att ingenting är omöjligt. 

”Vi ser ungdomarna som en framtidsvision, framtidshopp. Bara för att du är från det 
här området så betyder inte det, att det är kört för dig. Vi tror på dem och det smittar 
av sig.” (Erik) 

Allt som presenterats under detta kapitel lägger grunden för en relation med stärkande och 
lyftande karaktär. I och med att fältarbetarnas strategier för att ta kontakt och skapa relationer 
med ungdomarna, genomsyras av respekt, engagemang och autentiskt intresse, blir 
ungdomarna erkända och tagna på allvar. Genom fältarbetarnas socialpedagogiska 
förhållningssätt stärks de och lyfts som autonoma och resursstarka individer och genom 
relationskapitalet får de allmänmänsklig lärdom om livet och en bättre relation till samhället 
och vuxenvärlden skapas.   
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7 Diskussion 

7.1 Sammanfattning av resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka hur fältarbetare tar kontakt och skapar relationer 
med ungdomar, vilka förutsättningar som påverkar relationsskapandet och vilken betydelse 
relationen mellan fältarbetare och ungdomar har. Våra forskningsfrågor har varit: 

 
• Hur tar fältarbetare kontakt och skapar relationer med ungdomar i offentliga miljöer 

inom uppsökande socialt fältarbete? 

• Vad krävs det för förutsättningar för att möjliggöra och underlätta kontakttagande 
och skapande av relationer mellan fältarbetare och ungdomar? 

• Vad har relationen för betydelse för fältarbetarna i sitt arbete? 

• Vilken betydelse uppfattar fältarbetarna att relationen kan ha för ungdomarna? 

 
Här följer en sammanfattning av studiens resultat.  
Faktorer som speciellt utmärker socialt fältarbete och som påverkar kontakttagandet och 
relationsskapandet är att: 

• Mötena sker på olika arenor, till stor del sådana som fältarbetarna inte kontrollerar 
• All kontakt bygger på frivillighet 
• Fältarbetarna lyder under sekretess 
• Att det inte finns någon dokumentationsskyldighet 
• Fältarbetet har ett speciellt förhållande till tid (begränsad tid för varje ungdom, men 

möjlighet att följa ungdomen under en längre tid)  

Dessa faktorer skapar grunden för de metoder och strategier fältarbetarna använder sig av för 
att ta kontakt och bygga relation med ungdomarna.  

Att arbetet sker i många olika och okontrollerbara miljöer ses som en styrka eftersom 
fältarbetarna får en helhetsbild av ungdomarna. De ser hur ungdomarna agerar och 
interagerar i olika situationer och sammanhang. De får även möjlighet att visa upp sig och 
vara tillgängliga för ungdomarna på ett unikt sätt, vilket skapar nyfikenhet och tillit hos 
ungdomarna. Att möta ungdomarna i olika miljöer är dock en stor utmaning. Fältarbetarna 
måste hela tiden anpassa sig till de ungdomar och miljöer de står inför. 

Även frivilligheten ses både som en styrka och en utmanande faktor. Frivilligheten medför att 
fältarbetarna ständigt måste arbeta utifrån ungdomarnas egen motivation och kontakten kan 
aldrig tas för given. Ungdomarna kan när som helst välja att avbryta kontakten och 
fältarbetarna måste därför ständigt anstränga sig för att upprätthålla den. Frivilligheten ses 
dock även som en styrka då den utjämnar maktobalansen i relationen och främjar en mer 
informell och jämlik relation. Chansen för att ungdomarna själva tar kontakt med 
fältarbetarna blir större om de vet att de när som helst kan dra sig ur. 
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På liknande sätt ses sekretess och avsaknad av dokumentationsskyldighet som en styrka. Det 
ger en trygghet och kravlöshet för ungdomarna, vilket gör det enklare för dem att våga öppna 
sig och prata om svåra och känsliga ämnen.  

Fältarbetarna är få och målgruppen stor. Det är fältarbetets styrka att de ser och skapar 
kontakt med många ungdomar men det är även en svaghet. Bristen på tid att lägga på varje 
enskild ungdom utgör ett hinder för att en stark bärande relation ska kunna skapas. 
Fältarbetarna tillbringar alltså inte tillräckligt mycket tid med varje ungdom för att de ska få 
en viktig roll i deras liv. Detta är dock inte heller vad fältarbetarna eftersträvar. De har ingen 
ambition att bli oumbärliga för ungdomarna och pratar snarare om att arbeta bort sig själva än 
att inta en alltför central del i deras liv.  En god relation inom fältarbete ses istället som en 
relation som är stärkande och stödjande och tillräckligt bärande och tillitsfull för att 
fältarbetarna ska få legitimitet i gruppen och möjlighet att ifrågasätta och främja en 
förändringsprocess hos individen. Fältarbetarna har visserligen inte mycket tid åt varje 
individ per vecka men har möjlighet att följa ungdomen i många år. Även en liten men 
kontinuerlig kontakt under lång tid kan bygga tillit, relationskapital och en tillräckligt 
bärande relation.  

Hur gör då fältarbetarna för att få kontakt med och skapa relationer till ungdomarna? De går 
fram och hälsar, presenterar sig, förklarar vilka de är och vad de gör där. Ofta passar det dock 
inte att gå fram och börja prata direkt. Då räcker det med ett hej, en vink eller bara 
ögonkontakt. Fältarbetarnas främsta strategi är att visa upp sig så ofta som möjligt och på så 
många olika arenor som möjligt, alltid glatt hälsa och göra sig tillgänglig för att ungdomarna 
själva ska få möjlighet och känna sig välkomna att ta kontakt. När kontakten väl tagits är det 
viktigt att väcka ungdomarnas intresse och nyfikenhet. Det gör de genom att hitta en 
gemensam nämnare, ett gemensamt intresse som kan bli en ingången till en personlig 
anknytning. När ingångsämnet har identifierats har fältarbetaren något att arbeta vidare med 
och att koppla till vid nästa möte. Nästa gång de ses kan fältarbetaren t ex utropa “Hej Nisse 
hur går det med simningen?”. Nisse känner sig då sedd och ihågkommen, att fältarbetaren 
brytt sig om deras förra samtal och tagit honom på allvar. Detta är början på skapandet av 
relationskapital och en tillitsfull relation.  

För att ungdomen ska vilja fortsätta att ha kontakt med fältarbetarna måste de få ut något av 
kontakten. Det enda fältarbetarna har att erbjuda är dem själva, deras kunskap, erfarenhet och 
personlighet. För att kontakten ska få någon mening måste den därför vara personlig och 
genuin. En skicklig fältarbetare har en stor social kompetens med fingertoppskänsla och en 
förmåga att läsa av situationer och sammanhang. Fältarbetaren behöver, likt en kameleont, 
kunna anpassa sig till människorna och de olika miljöer han eller hon möter. Fältarbetarnas 
förhållningssätt kan ses som socialpedagogiskt, då de strävar efter att se hela individen, 
fokuserar på att lyfta ungdomens positiva sidor och deras egna resurser, är normkritisk och 
omfattar en medvetenhet kring stämplingsteori.  

Relationen ses som en direkt nödvändighet för att fältarbetarna ska få möjlighet att arbeta 
med förändringsarbete med enskilda ungdomar och ungdomsgrupper. En tillitsfull relation 
krävs för att fältarbetarna ska få legitimitet att ifrågasätta och utmana ungdomar och få 
tillträde på ungdomarnas arenor. 
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Relationen är viktig för ungdomarna då den kan bli en länk till vuxenvärlden och det övriga 
samhället. Fältarbetarna kan bli trygga vuxna i ungdomarnas liv, personer som kan ta svåra 
beslut och finnas där när ungdomarna behöver stöd. De blir ofta förebilder, som kan visa att 
det finns möjligheter till förändring. Fältarbetarnas salutogena förhållningssätt kan hjälpa 
ungdomarna att tro på sig själva och genom empowerment kan de lyfta fram ungdomarnas 
egna resurser och styrkor. Relationen i sig kan bli en viktig lärandeprocess för ungdomarna. 
Genom möten med fältarbetarna får de möjlighet att testa sina sociala färdigheter mot en 
vuxen med en mer öppen roll än lärare och fritidsledare och som inte heller är förälder eller 
syskon. Detta kan ge positiva erfarenheter och kunskap som hjälper ungdomarna i sin 
utveckling och förbereder dem för kommande utmaningar.   

 

7.2 Slutdiskussion 
Resultatet av studiens tre första forskningsfrågor ligger i linje med tidigare forskning. 
Relationens betydelse för ungdomar finns det mindre tidigare forskning om. Om relationen 
kan ses som bärande och om relationen kan ha ett värde i sig har varit svårt för oss att få 
grepp om och kommer att diskuteras i kommande stycke.  

En fråga vi ställde oss under analysen av vår empiri var om relationen fältarbetarna har med 
ungdomarna kan ses som bärande. Enligt Laxvik handlar bärande relationer om en 
ömsesidighet och en viss form av jämlikhet. Han menar att om en relation ska bli bärande så 
bör inte den vuxne försöka förändra ungdomen utan istället ge ungdomen utrymme att hitta 
sin egen väg framåt, stärkt av relationens konstruktiva spegling (Laxvik, 2001).  

I fokusgrupperna liksom i tidigare forskning är det tydligt att fältarbetet genomsyras av en 
problemfokus. Fältarbete handlar mycket om förebyggande arbete och för att något ska kunna 
förebyggas så krävs det ett potentiellt problem. Andersson (2010) skriver att det uppsökande 
arbetets fokus på förebyggande åtgärder riskerar att medföra att uppsökarna ser problem där 
de egentligen inte finns. Ser man problem så behöver man åtgärda dem. Fältarbetarnas 
ambition blir därför att förändra ungdomarna, att leda dem rätt. Känslan vi fick under 
intervjuerna var att fältarbetarna ser det som sin uppgift att, ur ett samhälleligt perspektiv, 
leda ungdomarna till att hålla sig till samhällets normer. Detta gör de av välvilja eftersom 
fältarbetarna tror att det är vad ungdomarna behöver för att må bättre och komma ur riskabla 
levnadsförhållanden. Dock står denna inställning till uppdraget i kontrast till Laxviks 
beskrivning av vad bärande relationer innebär. Om den vuxne försöker förändra ungdomen 
utefter vad den vuxne tror att ungdomen behöver, riskerar den vuxne att göra ungdomen ”till 
ett objekt för sin egen förträfflighet eller överlägsenhet" s. 47 (Laxvik, 2001). Enligt Laxvik 
bör den vuxne istället förutsättningslöst möta den unge och genom den bärande relationens 
bekräftelse och bärkraftighet, ge ungdomen möjlighet och utrymme att själv styra sitt liv 
framåt, dit han eller hon själv vill. I denna bemärkelse får relationen ett värde i sig, den blir 
mer än bara ett verktyg för att få legitimitet att förändra ungdomen. Den blir plattformen för 
en, för båda parter, oförutsägbar förändring. Som sagts tidigare har dock fältarbetarna en 
problemfokus och ofta en klar bild i förhand på hur de vill förändra ungdomen. Samtidigt så 
hävdar fältarbetarna att de har ett socialpedagogiskt och salutogent förhållningssätt. Vi ser 
detta som en fältarbetets paradox. Ett socialpedagogiskt och salutogent förhållningssätt och 
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ett ödmjukt och tillmötesgående bemötande är nödvändigt för att inte skrämma bort 
ungdomarna. Samtidigt är fältarbetets uppgift är att identifiera och fixa sociala problem, dvs 
förändra och leda ungdomarna rätt. Att få grepp om vad detta i praktiken innebär är svårt. Vi 
tror dock att relationen mellan fältarbetare och ungdomar ofta kan ses som en "semibärande 
relation". Den är inte lika djup och bärkraftig som den jämlika och ömsesidiga relation som 
Laxvik skriver om, men den har ändå en tillräckligt stor bärkraftighet för att den i sig kan få 
ett värde för ungdomarna. Vi upplevde det som att fältarbetarna själva inte riktigt förstår att 
deras strategier för att närma sig och få kontakt med ungdomarna blir en form av erkännande. 
Att deras strävan efter en tillitsfull relation skapar ett relationskapital och att deras 
förhållningssätt kan så ett frö av framtidshopp och stärka ungdomarnas självkänsla. 
Fältarbetarna tycks se relationen som viktig för att kunna utföra sitt uppdrag, dvs att 
identifiera och åtgärda sociala problem, men ser inte att relationen i sig kan leda till den 
utveckling och förändring hos ungdomen som eftersträvas.  

 
7.3 Studiens implikationer för socialt arbete och socialpedagogik 
Denna studies begränsade omfattning och subjektiva karaktär gör att det är svårt att dra några 
generaliserbara slutsatser utifrån studiens resultat. Genom att läsa studien kan man dock få en 
bild av vad fältarbete handlar om samt vilka strategier och förhållningssätt som krävs för att 
ta kontakt och skapa relationer till ungdomar i offentliga miljöer. Detta kan vara givande och 
ge lärdom till alla som på något sätt arbetar med människor. Att belysa fältarbetet i sig tror vi 
är viktigt då fältarbetet utgör en så pass liten del av socialtjänsten och ofta är under hot av 
nedläggning och nedskärningar. Studien visar att en tillitsfull relation är viktig för att 
fältarbetarna ska kunna utföra sitt arbete och att relationen i sig kan ha positiva konsekvenser 
för ungdomar. Studien snuddar vid grundläggande frågesättningar kring inställning och 
förhållningssätt gentemot normbrytande ungdomar. Är fältarbetarnas uppgift att, utifrån 
samhällets normer, leda ungdomen rätt eller är deras uppgift att förutsättningslöst möta 
ungdomen och agera stödjande bollplank för deras egna visioner? Vi menar att dessa olika 
utgångspunkter för arbetet ger två olika sätt att se på relationen. Där det ena synsättet innebär 
att relationen ses som ett verktyg som ger fältarbetarna legitimitet att utmana och förändra 
medan i det andra får relationen ett värde i sig. Den skapar ett utrymme för ungdomarna där 
de har möjlighet att själva, om de är redo för det och har lust, utvecklas och förändra sina liv. 
Denna studie kan ses som starten på en, nästintill, filosofisk dialog om relationens betydelse 
inom socialt förändringsarbete. 
 
7.4 Förslag till vidare forskning 
Denna studie bygger på fältarbetares åsikter och erfarenheter angående relationer och 
kontakttagande. Det som främst saknas i undersökningen är en belysning av fenomenet ur 
ungdomarnas perspektiv. Genom att ha fokusgrupper med ungdomar hade man kunnat få en 
djupare förståelse för t ex relationernas betydelse ur deras eget perspektiv. För att få en större 
förståelse för vad det är informanterna menar med det de säger under intervjuerna skulle det 
vara givande att även utföra observationer, att följa med fältarbetarna i deras arbete och se 
hur de tar kontakt och vilken relation de faktiskt har med ungdomarna. 
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Som nämnts under diskussionen kring relationen blir det uppenbart att relationen är viktig 
och att tillit och en viss form av bärkraftighet finns och behövs mellan ungdomar och 
fältarbetare. Dock är det svårt att säga exakt i vilken grad och vad den har för betydelse. Det 
hade varit intressant att göra en studie som helt inriktar sig på att definiera vilken form av 
relation fältarbetare har med ungdomarna, för att därigenom på ett djupare plan få möjlighet 
att identifiera dess betydelse.  
Även den paradoxen i arbetet som vi uppmärksammade, dvs att fältarbetet har en 
problemfokus genom sitt förebyggande uppdrag, samtidigt som det har ett socialpedagogiskt 
och salutogent förhållningssätt, hade varit intressant att titta närmare på i vidare forskning.  
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9 Bilaga 1 - Informationsbrev  

 

Hej!  

Vi är studenter från Socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi ska 
nu genomföra vårt examensarbete där vi ska undersöka fältarbetares erfarenheter av 
uppsökande och relationskapande arbete med ungdomar, samt utifrån fältarbetarnas 
perspektiv undersöka betydelsen av relationen mellan ungdomarna och fältarbetarna.  
Vi kommer att inrikta oss på dessa frågor: 

• Hur tar fältarbetare kontakt och skapar relationer med ungdomar i offentliga miljöer 
inom uppsökande socialt fältarbete? 

• Vad krävs det för förutsättningar för att möjliggöra och underlätta kontakttagande 
och skapande av relationer mellan fältarbetare och ungdomar? 

• Vad har relationen för betydelse för fältarbetet? 

• Vilken betydelse, uppfattar fältarbetarna, att relationen kan få för ungdomarna? 

Vi söker 4 fältarbetare som vill delta i en fokusgruppsintervju. Med fokusgruppsintervju 
menar vi en gruppintervju där deltagarna diskuterar kring temat. Det kan ses som en 
blandning mellan ett öppet diskussionsforum och intervju. Fokuset ligger på era personliga 
erfarenheter och subjektiva upplevelser av det valda temat. Fokusgruppsintervjun beräknas ta 
mellan 60-90 minuter. Intervjun kommer att spelas in.   

Det insamlade materialet kommer att hanteras så att ni som deltagit i studien inte kommer att 
kunna härledas. Alla deltagare i studien kommer att avidentifieras och insamlade data 
kommer att behandlas med stor varsamhet för att säkerställa den forskningsetiska sekretessen. 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering.   

Studien kommer att presenteras som ett examensarbete vid Högskolan Väst under 
vårterminen 2018. Vid intresse kan vi maila vårt examensarbete när den är färdig. Vi är 
tacksamma för att ni har valt att ställa upp i denna fokusgrupintervju. Om ni har några 
funderingar så är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Simon Wandt      Yigit Sammi Asci    
 Högskolan Väst                                   Högskolan Väst 
simon.wandt@gmail.com     savo0003@student.hv.se  
070–8829242                  073–6563219 
 
 
Handledare:  
Anette Bolin 
Universitetslektor 
Avdelning för socialt arbete och socialpedagogik 
Högskolan Väst 
anette.bolin@hv.se 
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10 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Inledning 
 
Intro där vi informerar er om syfte, upplägg, metod, forskningsprinciper och samtycke. 
 
Teman 
 
Hur fältarbetare tar kontakt och skapar relationer med ungdomar 
Hur tar ni kontakt med ungdomar på fältet? 
Hur går ni från kontakt till relation? 
Vad är era viktigaste verktyg för kontakten och relationsskapandet med ungdomar? 
 

Förutsättningar för relationsskapande 
Vilka faktorer har betydelse för relationsskapandet?  
Hur anpassar ni ert arbete i den/de miljön ni befinner er i? 
Vilka förhållningssätt, gentemot ungdomarna, är viktiga för relationsskapandet? 
Vilka färdigheter och egenskaper behöver fältarbetare ha för att kunna skapa relationer med 
ungdomar? 
 

Relationers betydelse 
Vad kännetecknar en eftertraktansvärd relation i ert arbete? 
Vilken betydelse har relationen för ungdomarna? 
Vad har relationer för betydelse, för er, i ert arbete? 
 

Avslutning 
Finns det något mer som ni vill tillägga? 
 

Tack för att du har deltagit vår fokusgruppsintervju, vi är tacksamma om du kan fylla i nedan 
dina personuppgifter. 
 
Kön: 
 
 
Ålder: 
 
 
Utbildning: 
 
 
Hur länge har ni jobbat med fältarbete: 
  



42 
 

11 Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 

 

• Jag samtycker till att studenterna Simon Wandt och Yigit Sammi Asci vid Högskolan 
Väst behandlar och använder information som jag har lämnat genom att delta i 
fokusgruppsintervju. 

• Jag intygar att jag har fått skriftlig och muntlig information om studien. 
• Jag samtycker till att delta i studien och jag vet att mitt deltagande är frivilligt. 
• Jag är medveten om att jag när som helst och utan motivering kan avsluta mitt 

deltagande. 

 

 

Ort och Datum ………………………………………... 

 

Namnteckning ………………………………………… 

 

Namnförtydligande …………………………………… 

 


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund

	2 Syfte, frågeställningar och avgränsning
	3 Tidigare forskning
	3.1 Att ta kontakt och skapa relation
	3.2 Förutsättningar för relationsskapande
	3.3 Relationens betydelse

	4 Teori
	4.1 Socialpedagogiskt perspektiv
	4.2 Erkännande
	4.3 Relationskapital
	4.4 Bärande relationer

	5 Metod
	5.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt
	5.2 Intervjumetod
	5.3 Urval
	5.4 Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna
	5.5 Analysmetod
	5.6 Informationssökning
	5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
	5.8 Forskningsetiska ställningstaganden

	6 Resultat och analys
	6.1 Faktorer som påverkar kontakttagandet och relationsskapandet
	6.2 Kontakttagande och relationsskapande
	6.3 Förutsättningar för relationsskapandet
	6.4 Relationens betydelse

	7 Diskussion
	7.1 Sammanfattning av resultat
	7.2 Slutdiskussion
	7.3 Studiens implikationer för socialt arbete och socialpedagogik
	7.4 Förslag till vidare forskning

	8 Referenser
	9 Bilaga 1 - Informationsbrev
	10 Bilaga 2 - Intervjuguide
	11 Bilaga 3 - Samtyckesblankett

