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Titel:  Verksamma socialpedagoger beskriver yrkeskunskap och -metoder  

 (Professional social pedagogues in work describe knowledge and working 
methods) 

 

Sammanfattning: Syftet och målet med uppsatsen är att ge en bild om hur socialpeda-
goger inom olika verksamheter beskriver sin praktiska yrkesutövning. Studien omfattar 
utbildade socialpedagoger som vid undersökningstillfället var yrkesverksamma. Studien 
beskriver hur socialpedagoger uppfattar sitt arbete och vilken specifik socialpedagogisk 
kunskap och metodrepertoar som kan finnas. Även faktorer som påverkar yrkesutöv-
ningen redovisas. Studien består av nio kvalitativa djupintervjuer. Ur dessa har de vikti-
gaste aspekterna utifrån syftet plockets fram, med hjälp av det har sedan den specifika 
kunskapen extraherats. Men på grund av den höga variationen på socialpedagogernas 
sätt att arbeta visar resultatet i stort den individuella aspekten i socialpedagogiskt arbete 
och dess otydliga yrkesidentitet. 

 

Sökord: Socialpedagog, Socialpedagogisk kunskap, Teori, Praktik, Påverkansfaktorer    

 

Abstract: The purpose of the essay is to give a current picture of how professional 
social pedagogues in different areas describe their practical fieldwork. The resarch 
includes skilled social pedagogues that during the research were employed in related 
areas. The study describes how social pedagogues apprehend their work and what kind 
of specific social pedagogic knowledge and methods they use in work. Also different 
factors that affects there work are shown in the study. The study includes nine qualita-
tive interviews. From these interviews the most important aspects has been used to 
reach the purpose of the essay, and from these aspects the specfic knowledge has been 
tried to be generalized. But because of the high variation of social pedaogues way of 
work the result shows the indivuduell aspekts in social pedagoues work and it´s vague 
identity.   

 
Keywords: Social pedagogy, Social pedagogic knowledge, Theori, Practice, Interfering 
factors  
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Förord 
 
Att skriva denna C-uppsats har på många sätt varit det roligaste i hela socialpedagogiska 
utbildning, men det har också känts som den tuffaste delen att gå igenom. Det har ställt 
stora krav på oss att själva lösa problem som uppstått och vi har många gånger känt att 
vi trampat i okänd terräng. Det har varit spännande och stimulerande att träffa verk-
samma socialpedagoger och höra deras beskrivningar av sitt arbete. Vi har fått en enorm 
insikt i olika slags socialpedagogiska verksamheter och vi har också fått se vilka möj-
ligheter och vilken bredd man som socialpedagog faktiskt har i sitt yrkesval. Vi vill 
tacka de intervjupersoner som så vänligt tog sig tid för oss. Vi vill också tacka Lars 
Rönnmark, vår handledare, för all hjälp och stöd när vi slitit vårt hår och haft kramp och 
klåda. Vi vill också tacka våra nära och kära för deras förståelse för vår frånvaro de 
senaste tre månaderna.  
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1. Inledning 

nder utbildningens gång har det väckts tankar hos oss, Åse Bengtson och Ewa 
Attlid, om socialpedagogisk teori och praktik. Ibland har det känts svårt att 
riktigt kunna koppla ihop teorin vi läser till hur man arbetar rent praktiskt som 

yrkesverksam socialpedagog.  
Vår tanke med uppsatsen är ta reda på hur praktiskt verksamma socialpedagoger 

beskriver sin yrkesutövning, hur man tänker kring socialpedagogikens kunskap, och 
vilka metoder man använder och vilka hinder och möjligheter för att bedriva ett social-
pedagogiskt arbete som finns i organisationen.  

De socialpedagoger som ingår i undersökningen har genomgått en högskoleutbild-
ning som har försett dem med en slags kunskapsbas som kan användas i socialpedago-
gisk yrkesutövning. Kommer denna socialpedagogiska kunskapsbas till användning när 
de praktiskt verksamma socialpedagogerna berättar om sin yrkesutövning? Till en 
början vill vi redovisa kunskaper och teorier om socialpedagogiskt arbete som återfinns 
i kurslitteratur i socialpedagogisk utbildning. 

 
1.1 Teorier om socialpedagogik i programutbildning 

Vad säger litteraturen om socialpedagogik? Här utgår vi ifrån den litteratur som 
används i vår egen utbildning vid HTU, men vi har sett att den litteratur vi använder vid 
HTU återfinns på de flesta av landets utbildningar av socialpedagoger, till exempel 
Umeå, Stockholm och Göteborg.  

Gunborg Blomdahl Frej och Bengt Eriksson (1998) beskriver social omsorg och 
socialpedagogik från ett filosofiskt och teoretiskt perspektiv som man kallar socialhu-
manistiskt. Där försöker man förena de två perspektiven social och humanistisk, före-
ningen gör man för att teoretiskt tydliggöra social omsorg och socialpedagogik till 
praktisk verksamhet. I arbetet med människor och i allas våra liv går det inte att hålla 
isär det mänskliga och det sociala, de är en helhet. Social omsorg och socialpedagogik 
finns också i ett socialpolitiskt och välfärdsorganisatoriskt sammanhang. Denna omsorg 
utövar man inte bara inom sociala yrken, den finns även i andra yrken och i våra 
allmänna liv. All pedagogik har inte ett socialt syfte, men det har socialpedagogik. 
Social omsorg och socialpedagogik är mellanmänskliga fenomen och välfärdsverksam-
heter som i första hand sker i och med hjälp av relationer mellan individ och socialpe-
dagog. 

Bent Madsen, fil. kand. i pedagogik och seminarielärare, skriver i boken Socialpeda-
gogik (1998) att socialpedagogiken är en pedagogik som skall förhålla sig till utstötta 
och marginaliserade grupper, det leder till att socialpedagogiken ändrar sitt innehåll 
beroende på vilka sociala, kulturella och pedagogiska nödsituationer vårt samhälle 
skapar. ”Socialpedagogisk praxis måste idag hämta sina begrundanden och insikter från 
ett brett och allsidigt teoretiskt fundament. Socialpedagogiken har användning för 
teorier som kan belysa människans allmänna livsvillkor i ett samhälle under förvand-
ling. Det vill säga den enskilde socialpedagogen måste kunna dra fördel av en teoretisk 
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insikt och kunskap som gör det möjligt att företa analyser och förhållandet mellan 
människa, samhälle och kultur” (Madsen, 2001:215).   

Madsen (1998) skriver att den socialpedagogiska tankegången är att man skall ha en 
helhetssyn på människan och att man skall fokusera på människans totala livssituation. 
Den socialpedagogiska inlärningsprocessen skall se till hela individen och dess omgiv-
ning, inte bara till delområden av personligheten.  

 

Socialpedagogiken kännetecknas av en rad speciella pedagogiska inriktningar och åtgär-
der vars mål är att säkra hotade människors integration till och i samhället och var upp-
komst och utveckling måste ses som ett svar på sociala och pedagogiska nödsituationer 
som framför allt har uppstått i det industriella samhället (Madsen, 1998:18).  

 

Socialpedagogiken skall vara svaret på sociala och pedagogiska nödsituationer då man 
skall ge livshjälp till de individer och grupper som saknar kraft eller resurser att på egen 
hand hantera sin tillvaro. Socialpedagogiken är också en integrationshandling där man 
skall få de individer som står utanför samhällets gemenskap till att bli integrerade.  

Blomdahl Frej & Eriksson (1998) skriver vidare att målet med socialpedagogik och 
social omsorg rent praktiskt består i att försöka hjälpa människor med olika eller sär-
skilda behov att kunna hantera sin vardagsverklighet genom att försöka bevara, ut-
veckla, förändra och skapa livsstrategier för och i olika livssituationer. I detta gäller 
givetvis det som är väsentligt i individernas liv.  
    Under utbildningen har vi fått lära oss otaliga termer och begrepp som handlar om 
just detta, såsom att inta någons perspektiv, möta individen där den är, motivera och 
arbeta för hjälp till självhjälp, utveckla identitet, mening och delaktighet och så vidare. 
Hur genomför man då detta rent praktiskt i ett socialpedagogiskt arbete? Utifrån böck-
ernas beskrivningar har det ibland varit svårt att koppla teorin till en praktisk verksam-
het. Det har känts som om litteraturen ibland består av många ord som besitter en funk-
tion men som av oss ibland upplevs som svåra att kunna omvandla till praktisk hand-
ling.  

Sandström (1995) beskriver just svårigheten att socialpedagogik kan liknas vid 
cykelpedagogik därför att cykling är exempel på kunskap som är svårt att teoretiskt 
förklara. Att skriva en bok i hur man lär sig cykla, menar Sandström, skulle inte föra 
själv läroprocessen särskilt långt. Att dessutom försöka beskriva vad känslan av att 
kunna cykla kan innebära för den enskilde individen är som att i handen fånga en sol-
stråle. Socialpedagogens uppgift, om vi följer liknelsen, i att lära någon att cykla blir att 
bedöma individens förutsättningar utifrån miljön, utvecklingsnivån, balansen, modet 
etc. Att finnas till hands i processen innebär att ge individen en försmak av cyklingens 
möjligheter. Som socialpedagog skall man kunna förmedla och hos individen skapa en 
känsla att lita till sig själv. Man måste också som socialpedagog släppa taget. I det soci-
alpedagogiska arbetet krävs en förmåga att kunna integrera metodisk färdighet med 
socialpedagogisk kunskap och ett förnuftigt utnyttjande av den egna personligheten. 
Madsen (1998) beskriver också att socialpedagogiken alltid har varit svår att definiera, 
kanske för att socialpedagoger ofta samarbetar med andra yrkesgrupper och att det där-
för är svårt att veta vad det specifika socialpedagogiska bidraget är i sammanhanget.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är alltså att undersöka hur socialpedagoger beskriver sitt praktiska yrkes-
arbete och de förutsättningar som finns för att kunna arbeta socialpedagogiskt på de 
tjänster de har. Med följande frågeställningar hoppas vi infria syftet: 

 
• Hur beskriver socialpedagoger det egna socialpedagogiska arbetet? 
• Finns det någon särskild socialpedagogisk kunskap och metodrepertoar? 
• Hur uppfattar socialpedagogerna sitt handlingsutrymme? 
 
Med metodrepertoar menar vi om det finns särskilda sätt att använda sina socialpedago-
giska kunskaper.   
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2. Metod 

i har inte varit ute efter att definiera vad socialpedagogiskt arbete är för oss 
utan vi ville ha våra intervjupersoners berättelser om vad de anser vara det 
viktiga i socialpedagogiken. För att få reda på det vi ville veta utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar verkade det enda rätta vara att fråga yrkesverksamma social-
pedagoger. Vi var intresserade av intervjupersonernas beskrivning av sin yrkesutövning 
och vilka metoder de använder sig av. Vår ansats är alltså av deskriptiv art.   
 
2.1 Intervjuguide 

Som vi beskrev tidigare hade vi en rad frågor med oss in i undersökningen, det betyder 
att vi visste att vissa områden skulle vara viktiga att täcka av, till exempel vilka kunska-
per från utbildningen man använder sig av i det praktiska arbetet och hur organisationen 
och samarbete med andra yrkespersoner spelade in. Utifrån dessa viktiga frågeområden 
ville vi ställa öppna frågor och höra hur intervjupersonerna själva formulerade sig.  

Vi satte oss ner och försökte få fram rätt frågor och skapa en intervjuguide för att få 
svar på syfte och frågeställningar. Vid förberedandet av att utforma frågorna försökte vi 
att ställa sådana frågor så att vårt grundsyfte skulle bli besvarat. Syftet med detta var att 
strukturera intervjuerna så att alla intervjupersonerna skulle få samma frågor, (Jacobsen 
1993). Repstad (1999) menar att den kvalitativa intervjun skall vara målinriktad och att 
det krävs en grundlig planering på vilka områden och frågeställningar som skall tas upp. 
Denna intervju guide ligger som Bilaga 1 i arbetet. 

Frågorna i intervjuguiden hade vi tänkt oss skulle fungera som en slags mall. Vår 
tanke var att intervjuerna skulle vara av samtalsliknande karaktär, därför är också de 
första frågorna om deras bakgrund, ett sätt att få igång ett avslappnat samtal. Vi försökte 
helt enkelt under samtliga intervjuer föra ett samtal för att det inte skulle bli abrupta av-
brott där vi kastar in våra frågor, ibland kunde de leda till att intervjupersonen pratade 
väldigt länge och mycket om någonting. Då försökte vi lyssna uppmärksamt och se om 
några frågor blev besvarade utan att vi behövde ställa dem. Ofta försökte vi ändå upp-
repa de frågor vi tyckte var viktiga, bland annat frågorna om socialpedagogisk kunskap, 
handlingsfrihet och vad som kan påverka ens yrkesutövning. Vi trodde att vi skulle få 
fram mer information om påverkansfaktorer på yrkesutövningen än vad vi fick, en sak 
som vi också lade märke till var att de hade svårt att beskriva just vad som var socialpe-
dagogiskt för dem. Vi fick ibland frågor om vad vi menade med ”specifik kunskap” och 
då lade vi till, - det som du tycker är viktigt, vad som är socialpedagogik för dig, vad du 
fått med dig från till exempel utbildningen eller erfarenhetsmässigt. Kanske låg svårig-
heten i att vi valde att inte definiera vår eller litteraturens uppfattning.  

 

2.2 Undersökningsdeltagare 

Från början sökte vi socialpedagoger som hade socialpedagog som yrkestitel, detta för 
att vi ville göra en avgränsning och vi trodde oss också då kunna ringa in det specifikt 
socialpedagogiska. Den tanken fick vi lägga åt sidan då det är ytterst få socialpedagoger 
som arbetar under titeln socialpedagog, de flesta vi intervjuade arbetar under titeln be-

V 
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handlingsassistent. Då bestämde vi oss för urvalskriteriet ”socialpedagogisk utbild-
ning”. Undersökningsdeltagarna var socialpedagoger inom olika verksamheter. Vi ville 
träffa tio socialpedagoger inom olika verksamheter för att få en så bred och komplex 
bild som möjligt på hur man arbetar socialpedagogiskt, att få kunskap om variation och 
olika sätt att förklara och se på yrket beroende på i vilket område man var verksam i. 
Alltså praktiska exempel där socialpedagoger har använt sin socialpedagogiska kunskap 
i sitt praktiska arbete. 

Vi sökte undersökningsdeltagare genom att ringa runt till ett femtiotal olika verksam-
heter för att hitta socialpedagoger som var villiga att ställa upp på en intervju. Vi infor-
merade vid dessa samtal om syftet med undersökningen för att undersökningsdeltagarna 
skulle veta inom vilka områden vi tänkte fråga utifrån. Det var svårt att få tag på yrkes-
verksamma socialpedagoger som ville ställa upp, mycket beroende på tidsbrist. Då vi 
ringde fick vi ibland känslan av att den som tog emot samtalet trodde att vi var ute för 
att granska och kritisera och titta på deras verksamheter. Ett tiotal som var skeptiska vid 
första kontakten hörde aldrig av sig efter dem sagt att de skulle återkomma. På ett ställe 
var vi tvungna att prata med institutionschefen, vi fick inte prata med någon socialpeda-
gog direkt, institutionschefen skulle godkänna delaktigheten i intervjuerna först, och det 
var aldrig någon som återkom.  

Från början hade vi som sagt tänkt oss att ha tio intervjupersoner men det blev nio, 
då vi fick ett bortfall. På grund av tidsbrist kunde vi inte få tag på och intervjua någon 
tionde person då vi försökte få någon som arbetar inom psykiatrin men det visade sig 
vara svårt. Av de nio som kom att ingå i vår undersökningsgrupp var det bara en som 
till en början var tveksam men sedan kom att tacka ja, övriga åtta var mycket positivt 
inställda till intervjun och tyckte att det var ett bra tillfälle till självreflektion. Med tanke 
på hur många som avböjde och var tveksamma är vi mycket nöjda med de slutliga nio 
som kom att ingå i vår undersökning. Resultatet hade troligen inte blivit detsamma om 
vi hade intervjuat nio mer tveksamma intervjupersoner, då detta kanske skulle påverkat 
öppenheten i intervjuerna.   

Undersökningsgruppen består alltså av nio yrkesverksamma socialpedagoger inom 
olika verksamheter. Vi kallar dem IP 1-9. Intervjupersonerna är verksamma på följande 
yrkesområden: 

 
IP 1. Behandlingsassistent på missbruksenhet inom sjukvården  

IP 2. Behandlingsassistent på barn och ungdomsboende  

IP 3. Behandlingsassistent på familjehem med inriktning på relation-anknytning 

IP 4. Frivårdsinspektör på frivården 

IP 5. Behandlingsassistent på ungdomsboende 

IP 6. Behandlingsassistent på frivilligorganisation med inriktning på dubbeldiagnoser 

IP 7. Verksamhetschef inom handikappomsorgen 

IP 8. Ungdomssekreterare på förebyggande ungdomsverksamhet inom socialtjänsten 

IP 9. Socialsekreterare på förebyggande barn- och ungdomsverksamhet inom social-
tjänsten  
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2.3 Intervju 

Vi ville göra respondentintervjuer som innebär att den som intervjuas är delaktig i det 
som skall studeras (Holme & Solvang 1997). Efter att ha läst i Repstad (1999) om att 
intervjupersonerna är olika när det gäller relevanta variabler så måste man troligen göra 
fler intervjuer än vad man hade behövt om gruppen varit mer homogen.  

Varje intervju tog mellan en till två och en halv timme att genomföra. Vi anpassade 
oss helt till de vi intervjuade och hur mycket de hade att säga. Åtta av intervjuerna gjor-
des på intervjupersonernas arbetsplatser, vid en intervju befann vi oss på en annan 
arena, helt på den intervjuades initiativ. Repstad (1999) pratar om vikten av att vara 
eller befinna sig på en neutral plats där intervjupersonen känner sig hemma. Eftersom 
de personer vi intervjuade fick välja själva var, hur och när de ville bli intervjuade och 
att det vid samtliga intervjuer fanns möjlighet att sitta avskilt, så är intervjuplats eller 
arena heller ingenting som vi kommer att lägga någon vikt vid i resultatet.  

Vid åtta av intervjuerna använde vi oss av bandspelare och vid en skrevs intervjun 
ner i sin helhet direkt. Våra intervjuade fick givetvis själva välja om de ville bli inspe-
lade eller inte. Vi ville använda oss av bandspelare därför att intervjun skulle bli en 
känsla av att ett samtal och att ett ömsesidigt utbyte ägt rum. Detta är enligt Kvale 
(1997) kännetecknande för en kvalitativ intervju. Fyra av intervjuerna kan anses som 
svåra, då strukturen på våra frågor föll åt sidan. Tre av de fyra ville prata väldigt mycket 
och det var svårt att knyta tillbaka, avbryta och komma in på frågorna. En var mindre 
pratsam och vi fick styra mer än vad vi behövde i de andra intervjuerna, det kunde bli 
pauser där ingenting sades och vi fick hitta på samtalsämnen som kunde leda in inter-
vjupersonen på det vi ville veta. En av riskerna, som Repstad (1999) skriver om vad det 
gäller att ha färdigformulerade frågor, är just att en kortfattad och tystlåten person kan 
tendera att bli än mer passiv och tystlåten. Fem av intervjuerna ansåg vi vara lite lättare 
då strukturen fanns, det var inget problem med att förstå våra frågor och vi kunde också 
hålla oss någorlunda kring frågeguiden. Här såg vi en svårighet med att intervjua, sam-
tidigt som vi skulle ha svar på vårt syfte och frågeställning skulle vi också försöka 
förhålla oss till det som intervjupersonerna ansåg vara relevant och viktigt och låta de 
intervjuade styra det i hög grad. Då vi är två stycken som har gjort intervjuerna så hade 
en av oss ansvaret för att frågeguiden följdes medan den andra tog hand om den icke-
verbala kommunikationen och improviserade följdfrågor. En nackdel som vi kan se är 
att intervjupersonen kan känna sig underlägsen om man är för många, kanske var fallet 
så vid den intervjun vi beskrev tidigare. (Repstad, 1999).  

Stämningen under samtliga intervjuer har vi upplevt som mycket god. Vi tycker att 
det har känts avslappnat och behagligt, den stora mängd information vi fått talar också 
för att intervjupersonerna upplevt det så. Vi fick också en positiv respons då flera av de 
intervjuade tyckte att det var bra att vi skulle skriva om just detta. De kände att de fick 
tillfälle att reflektera och tänka tillbaka på hur de faktiskt arbetar socialpedagogiskt och 
vad de lägger in i det. 
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2.4 Bearbetning av intervjuer 

Efter varje intervju skrevs allt som sagts av den intervjuade ned, i stort sett ordagrant i 
sin helhet. Då intervjuerna efter hand blev färdigutskrivna skickade eller mailade vi ut 
intervjuerna till respektive intervjuperson. Då fick de chans att fylla i direkt i texten om 
någonting inte uppfattats rätt eller behövde utvecklas. Fyra skickade tillbaka med några 
ändringar som vi genomförde. Resterande fem intervjupersoner har vi inte hört någon-
ting ifrån och vi tolkar detta som ett godkännande. Att intervjupersonerna skall få ta del 
av materialet innan det används är en viktig forskningsetisk aspekt som man bör upp-
märksamma (Kvale 1993).  

Efter varje nedskriven intervju försökte vi också göra en sammanställning av vad den 
intervjuade sagt, detta för att hitta gemensamma nämnare vilka vi väljer att kalla 
kategorier. Denna sammanställning skulle alltså ha blivit en grund till de tre kategorier 
som skulle ha blivit huvudstommen av vår uppsats. Till en början hade vi tagit ut tre 
kategorier: Förhållningssätt, arbetssätt och faktorer som påverkade yrkesutövningen. 
För att hitta dessa kategorier i intervjuerna satte vi oss ned med tre olika färgpennor och 
markerade vad i intervjuerna som hörde till vilken kategori. Vi klippte sedan ut katego-
rierna och försökte göra en sammanställning av vad varje intervjuperson sagt på varje 
kategori. Ett problem med ”sax”-metoden är att helheten har en tendens att bli alltför 
uppstyckad. Olika teman, kategorier kan få en systematisk belysning men aktörer och 
sammanhang klipps i bitar. För att kunna vidareutveckla en sådan här metod kan man 
skapa en datamatris, detta gjorde vi. Vi satte intervjupersonerna 1-9 i vänsterkolumnen 
lodrät, kategorierna vågrät Repstad (1999). Denna matris skulle vara en förenkling för 
läsaren och för att vi skulle kunna se mönster och samband i materialet, så blev det dock 
inte. Vårt material var för brett och vi insåg svårigheten i att allt vårt material är byggt 
på intervjupersonerna. Dessutom fattade vi att kategorierna inte var korrekt utlästa då vi 
inte varit tillräckligt öppna för intervjumaterialet utan varit relativt bundna till våra för-
väntningar om att vi skulle hitta något specifikt som skulle konkretisera och räta ut 
några av våra frågetecken. Vi blev frustrerade då vi gärna ville hitta gemensamma näm-
nare och tolkade därför inte materialet på rätt sätt. Vi började inse vilken extremt 
krävande metod vi använt oss av, hur svårt det är att organisera all information vi samlat 
in, vi skulle helst velat presentera hela materialet i sin helhet, vilket tyvärr är praktiskt 
omöjligt. Det har varit mycket svårt  att plocka ut de väsentliga delarna och att organi-
sera dem i en hanterbar form. Säkerligen beror det mycket på att vi valt att studera en så 
pass heterogen grupp vad det gäller verksamheter och olika anställningar.  

I arbetet vi lagt ned hade vi svårt att komma vidare då kategorierna blev för breda på 
grund av att vi valt att låta de intervjuade uttrycka vad de ansett vara det viktigaste ur 
socialpedagogiken. Trots att vi har haft vår intervjuguide att hålla oss till har vi sam-
tidigt försökt att gå in med ett öppet sinne och en nyfikenhet. Repstad (1999) skriver att 
svårigheten när man forskar kan vara att man inte kommer fram till något relevant att 
förmedla, men det anser vi att vi har gjort, svårigheten ligger bara i hur vi skall för-
medla det på bästa sätt. Vi insåg nu också att urvalet med olika verksamheter inte hade 
varit den bästa idén. Att hitta gemensamma nämnare och kategorier har blivit en svårig-
het eftersom vår grundtanke är att beskriva hur våra intervjupersoner arbetar och tänker 
socialpedagogiskt och samtidigt kunna göra det förståeligt för läsaren. Så vi gick vidare 
på följande sätt: Vi utgick från våra tre frågor, och då vi gick grundligt igenom mate-
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rialet än en gång försökte vi att inte packa in våra IP i teoretiska fack, om de inte själva 
nämnt teorier i någon form. Vi har alltså enbart teorianknutit de teorier som nämnts med 
namn. Vi hittade några vi redan hade packat in och dem packade vi upp och kom där-
med fram till kategorier vi tyckte stämde överens med frågorna. De kategorier som 
trädde fram var 1. Yrkesteori och bemötande. 2. Faktorer som påverkar yrkesutöv-
ningen. Med kategorin yrkesteori och bemötande kommer vi att beskriva några av 
socialpedagogernas arbetsmetoder och de teorier som ligger till grund för dessa. Med 
kategorin påverkansfaktorer menar vi till exempel olika saker som kan påverka det 
socialpedagogiska arbetet  positivt eller negativ, om det finns faktorer i organisationen 
som man ser som möjligheter eller hinder. 

 
2.5 Etik 

I studien har vi varit noga med att följa forskaretiken (HFSR- Humanistisk-samhälls-
vetenskapliga forskningsrådet mars -90), informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har vi följt genom att vi varit 
klara och tydliga i vår beskrivning av vad intervjumaterialet skall användas till, allt har 
varit uppbyggt på de intervjuades frivillighet att delta. Vi har också följt samtyckeskra-
vet och skickat vårt utkast av intervjuerna till respektive intervjuperson så att denna fått 
möjlighet att samtycka till att vi använder materialet till studien. Vad det gäller konfi-
dentialitetskravet har vi fingerat intervjupersonerna så att det inte skall finnas någon 
möjlighet att identifiera dem. Dem kommer inte att kallas vid namn och det kommer 
inte heller att framgå vilket kön dem har. Vi har vad det gäller nyttjandekravet inga av-
sikter att använda materialet vi fått reda på i något annat sammanhang än i vår forsk-
ning. 
 
2.6 Studiens tillförlitlighet 

Våra intervjupersoner består av fem män och fyra kvinnor. Vi hade ingen tanke om en 
jämn könsfördelning. Vi kommer inte att behandla vårt material utifrån genusperspektiv 
och nämner därför inte vilka som är män eller vilka som är kvinnor. I resultatet kommer 
vi inte heller lägga någon vikt vid deras ålder eller hur länge de varit som verksamma 
socialpedagoger även om frågan ställs i frågeguiden. Då detta är en kvalitativ studie 
som syftar till att få fram en förståelse för socialpedagogiskt arbete är det inte säkert att 
man skulle komma fram till ett liknande resultat om någon annan hade gjort undersök-
ningen. Vi tror också att resultatet påverkas av vilka verksamheter socialpedagogerna 
arbetar inom och hur man själv uppfattar sitt arbete och sin yrkesroll. Enligt Holme & 
Solvang (1997) läggs inte samma vikt vad det gäller reliabilitet/pålitlighet vid en kvali-
tativ studie som man gör vid en kvantitativ studie. 
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3. Socialpedagogernas beskrivningar 

i tänker börja med att redovisa resultatet genom att återge citat vad undersök-
ningsdeltagarna har svarat på fråga 6, 7, 8 och 13 i intervjuguiden, detta för att 
tydliggöra kategori 1 som är yrkesteori och bemötande. Vi kommer att göra 

samma sak med fråga 13 för att tydliggöra kategori 2 som är faktorer som påverkar 
yrkesutövningen. Formuleringen av frågorna hänvisar till intervjuguiden, de kom dock 
att ställas på olika sätt och med olika formuleringar vid intervjutillfällena.  

Utifrån citaten har vi tolkat och arbetat fram de socialpedagogiska begrepp som här 
varit typiska för våra intervjupersoner, detta för att kunna svara på vad som är särskild 
socialpedagogisk kunskap och metodrepertoar. Detta framställs i en beskrivning efter 
varje frågas alla citat. 

 
3.1 Kännetecken på socialpedagogiskt arbete 

Fråga 6: Arbetar du rent socialpedagogiskt? I så fall på vilket sätt, eller vad anser du är 
det rent socialpedagogiska? 
 
På denna fråga fick vi relativt uttömmande svar, ofta hade den besvarats innan den 
ställdes men då frågade vi i alla fall för att bekräfta att IP fått fram det som de ville ha 
sagt, eller om någonting behövde utökas eller tilläggas.  
 

IP 1: ”Vi arbetar miljöterapeutiskt och vi ser till att arbeta med det friska, att inte bara 
se till det sjuka, salutogent förhållningssätt, man anpassar behandlingen efter hur indivi-
den mår i nuläget. Att man ser till de kvaliteter som vi faktiskt alla har även om det bara 
för stunden kan vara att ställa sin kaffekopp på diskbänken. Att vara så rak som möjligt 
utifrån vad individen klarar av just då är också viktigt. Att man låter individerna själva ta 
ansvaret t.ex. att de ringer sina samtal själva och inte göra det för dem. Att man upp-
muntrar dem till att sköta sådant som de inte tänker på, såsom hygien och så. Jag går 
inte in och gör saker åt någon om jag ser att individen klarar det själv.” 

 
IP 2: ”Vi jobbar med barnen efter skolan med många olika aktiviteter och i det då ska 
vardagliga sysslor och liknande ingå, man skall försöka vara någon slags förebild, stå 
för någonting som är normalt. Vi jobbar också med beteenden på olika sätt så pedago-
giskt som möjligt i både aktiviteterna och i allt annat vi gör. Tider kan t.ex. vara jättevik-
tigt så som vid måltider och läggning. Det är vid tillfällen som dessa som man arbetar 
med den riktiga socialpedagogiska behandlingen, det miljöterapeutiska behandlingsar-
betet. Det är behandlingen, miljöterapin, det salutogena synsättet, att man har en positiv 
grundsyn som utgår ifrån individens resurser istället för att fokusera på individens 
problem som är socialpedagogiskt arbete.” 

 
IP 3: ” Ja, det handlar om att vara medlevare, det kan handla om att hjälpa en förälder 
ut i det sociala livet, som att träna på att gå och handla eller att åka spårvagn, helt enkelt 
social träning. Arbetet här bygger på att arbeta med anknytningsteorin mellan barn och 

V 
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förälder, och är att arbeta med samspelsbehandling. Vi arbetar med olika tekniker när vi 
skall träna föräldrar och vi arbetar med anknytningsteori och samspelsbehandling. I be-
handlingen ingår att lära föräldern att sätta sig in i barnets perspektiv, ibland måste man 
ta barnets roll, t ex om föräldern tar för hårt i barnet tar jag barnets roll och säger aj.” 
 
IP 4: ”Nej, det gör jag inte, jag sitter för mycket inne på kontoret.” 

 
IP 5: ”Det är ju det här då att bygga relationer, har vi en god relation så kan vi börja 
arbeta. Har vi ingen relation så kommer vi ingenstans, då blir jag en översittare som 
säger till vad som skall göras, och det vill man ju inte. Man vill ju nästan var under och 
vara den som kommer med förslag som ungdomen kan tänka på och behandla själv. Det 
handlar om att motivera för hjälp till självhjälp” 
 
IP 6: ”Genom att uppmuntra, ge beröm, se det lilla, de små framstegen och möta indivi-
den där den är. Ibland kan det vara att berömma någon för att den har duschat eller 
lagat mat, jag jobbar också mycket efter att se, höra, göra. En annan av mina arbetsupp-
gifter är att försöka styra upp gruppen, att alla har olika sysslor och har sin del i att allt 
fungerar och i att skapa trivsel.” 
 

IP 7: ”Kärnan som jag ser det är just relationsarbete, att hela tiden prata om och be-
skriva relationer och när det gäller min personal så vill jag att dem skall tänka på rela-
tioner och utifrån det se vad relationer kräver utifrån arbetssätt och förhållningssätt.”   
 
IP 8: ”Ja, mycket av det socialpedagogiska kommer in i min roll som spindeln i nätet, jag 
befinner mig i mitten där det händer och jag skall arbeta med ungdomen inte för. Jag 
arbetar med värderingsövningar för att få dem att reflektera.” 
 
IP 9: ”Jag har socialpedagogiken med mig i allt jag gör, mycket av mitt arbete består i 
att vara bollplank och att försöka skapa en dialog mellan alla berörda parter kring 
barnet/eleven. Det allra enklaste sättet att skapa relationer när jag t ex befinner mig i 
skolans värld är att vara med i personalrum, på fikaraster och att befinna mig där 
lärarna är. Känner de att de har en bra relation till mig och mina kolleger, är det mycket 
lättare för dem att sedan börja prata om saker som de ser och har framför sig. Bygger 
man inte upp den här relationen kommer arbetet inte att fungera, de måste ju se att vi är 
mänskliga. Inom skolans värld försöker vi också jobba för att få in ett mer öppet förhåll-
ningssätt mellan föräldrar och lärare. Kan man få igång en dialog och skapa en relation 
mellan lärare och föräldrar så kan vi sedan lyfta in barnets elevens perspektiv. Om inte vi 
vuxna kan kommunicera med varandra hur skall då barnet kunna det? I samtal med 
barnen/eleverna försöker jag ställa öppna frågor och vara rak, tydlig och ärlig.” 
 

Kommentarer 

Flera av våra IP lyfte fram det salutogena tänkandet som ett väsentligt inslag i socialpe-
dagogiskt arbete. Dem menade att man skall se till det friska, utgå från individens resur-
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ser och inte från individens problem. IP 1 tryckte på vikten av att anpassa arbetet efter 
hur individen mår i nuläget, och att inte lägga mer ansvar eller ställa högre krav än man 
ser att individen kan klara av, och att utifrån detta hela tiden jobba motiverande för att 
komma framåt. Annars är ett misslyckande efter misslyckande ett faktum. Också att 
fokusera på dem små framstegen är mycket viktigt. IP 2 pratade också om det miljöte-
rapeutiska och att arbeta här och nu och att inte fokusera på dåtiden. Genom att ha ett 
salutogent förhållningssätt utifrån miljöterapeutisk grund kan man få in det pedagogiska 
i alla vardagliga sysslor för att därigenom indirekt påverka beteenden. 

IP 3 pratade om att en viktig aspekt när man arbetar med social träning är att man 
agerar medlevare, att man alltid finns till hands och att man alltid finns med. Av det 
som IP 6 pratar om kan vi också se att det arbetas för social träning. Det gäller att hitta 
en balans att samtidigt vara nära och ändå hålla en distans. Man får inte bli för när-
gången, men man måste hela tiden vara tillräckligt nära för att bibehålla förtroendet från 
individens sida.  

IP 8 lyfte fram pedagogik som kännetecken på socialpedagogiskt arbete. Ett sätt är 
att använda sig av värderingsövningar för att starta den reflekterande medvetenhetsska-
pande processen. Övningarna går ut på att man ställer frågor utifrån olika 
teman/påståenden, såsom alkohol, våld, relationer med mera. Ett annat sätt är att be-
skriva sin familj utifrån en maträtt, eller att beskriva sina känslor utifrån kort med an-
sikten som visar olika grader av ledsen, arg, glad etc. Allt går ut på att kunna sätta ord 
på sina känslor. Freire (1972) menar att man genom denna process hjälper individen att 
se sin situation och utifrån det själv kunna vara delaktig i att arbeta för att förändra den. 
Detta kan vi se vara det mest socialpedagogiska man kan göra, då målet med socialpe-
dagogiken är att i allra högsta grad hjälpa människor till insikt och att dem sedan får till-
räckligt med kraft att arbeta för sig själva. 

Relationers betydelse för socialpedagogiskt arbete framhävdes av: IP 5, IP 7 och IP 
9. De pratade mycket om vikten av att skapa en god relation. Oavsett om man är be-
handlingsarbetare eller chef ser vi att man anser relationen som det viktigaste i social-
pedagogiken. När man arbetar behandlingsinriktat måste man först bygga upp en rela-
tion för att kunna komma någon som helst vart i arbetet med individen. Vad det gäller 
klientarbetet säger IP 9 att mycket av arbetet för att överhuvudtaget nå problemet är att 
skapa en dialog och en relation mellan berörda parter för att sedan sätta fokus på pro-
blemet. Som chef nämns vikten av relationen både till personal och till verksamhetens 
målgrupp. Relationen är det viktigaste för att kunna arbeta både inom en organisation 
och utåt målgruppen. Det är viktigt att man också pratar om relationens betydelse ur 
både ett personal- och klientsammanhang. T ex inom en personalgrupp kan det vara så 
att ju bättre man känner varandra och desto bättre yrkesrelation man har till varandra 
och varandras gränser, desto lättare förstår man varandra och risken för missförstånd 
inom arbetet minskar. Man behöver inte tycka om alla, men ju mer man känner var-
andra desto mer acceptans kan man ha för varandras gränser, åsikter eller reaktioner, 
eller bristen på dem.  
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3.2 Socialpedagogisk kunskap 

Fråga 7: Vad är socialpedagogisk kunskap för dig? 
 

På den här frågan fick vi också uttömmande svar, när IP väl hade förstått frågan. Vi fick 
som sagt förtydliga vad det var vi ville veta, att vi ville ha deras syn och vad IP ansåg 
vara viktig kunskap.  

 
IP 1: ”Man bör kunna en del om teorier och utvecklingspsykologi, att man ser att varje 
människa är unik och att en teori inte fungerar på alla. Jag tror lite att en blandning av 
de flesta teorier är ganska bra i arbetet med människor just för att människan är en så 
komplex varelse. Det är lite filosofi över alltihop det finns inte ett svar utan allting är för-
änderligt, och människan är ju det.” 
 

IP 2: ”Socialpedagogisk kunskap är en blandning av alla möjliga teorier och metoder. 
En del är miljöterapin och det salutogena synsättet, att man har en positiv grundsyn som 
utgår ifrån individens resurser istället för att fokusera på individens problem. Detta 
handlar ju då om teorin men när man kommer till praktiken är det nog praktiska erfaren-
heter som man lär sig av. Man kan teorin men hur får man den dit man vill, hur omsätter 
man sina tankar rent konkret? Det är i mötet man formar sitt socialpedagogiska arbets-
sätt.” 
 
IP 3: ”Socialpedagogik är ingen metod och inget arbetssätt, utan ett förhållningssätt, jag 
tycker att socialpedagogiken är ett förhållningssätt som jag alltid har med mig. Det inne-
bär b.la. att visa respekt är A och O för den jag skall hjälpa. Jag möter alltid människor 
på samma sätt, det är aldrig några tveksamheter för mig, jag bemöter alltid på samma 
sätt. Man skall se varje människa, den lilla människan. Man skall ha en psykoanalytisk 
förståelse, psykodynamiskt förståelse, för de problem som ligger till grund för varför per-
sonerna är här. Jag får inte glömma av att jag är en viktig person, en förlängd arm för 
att klara av det sociala livet.” 
 
IP 4: ”Förhållningssättet, hur man bemöter, att man förstår att det ligger något bakom 
en handling, det psykodynamiska tankesättet, att man tänker på vilka platser man är på, 
klienterna tycker att det är jobbigt att komma hit, min maktposition blir så tydlig, tar vi 
en fika på att café istället blir vi mer jämlika.” 
 
IP 5: ”Mötet, relationen och hjälp till självhjälp.” 

 
IP 6: ”Att man är en social individ, att man skall fungera i ett socialt sammanhang. 
Utifrån det tycker jag också att socialpedagogik för mig är allt vad jag har med mig av 
livserfarenheter, vad jag har i min ryggsäck. Detta skall jag på ett pedagogiskt sätt 
genom teorier och kunskaper jag fått i min utbildning försöka föra över till klienter 
genom mina egna handlingar. Jag är ett med gruppen, en kugge i hjulet där vi alla har 
olika roller.” 
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IP 7: ”Relationer, etik, värde, värderingar. Mötet - relationen är det viktiga i sig, då 
kommer du ju in på etik, värde och värderingar.” 
 
IP 8: ”Att bygga upp relationer, att skapa tillit och förtroende, se till människans positiva 
sidor, att ifrågasätta och tänka kritiskt. Att se till dem tillgångar alla människor har, inte 
se till allt som inte fungerar utan till det som gör det, hur jag kan få ungdomen att hjälpa 
sig själv, att vara en hjälp till självhjälp. Att tänka salutogent, vad är det som är bra, och 
låta honom/henne hitta sina tillgångar själv. Att se till sig själv är också viktigt, att passa 
sig från att fråga för mycket rakt på sak innan man har byggt upp en tillit.” 

 
IP 9: ”Att se till helheten och att man måste arbeta med alla delarna runt en individ. Att 
som första steg arbeta med omgivningen runt individen. Kan det finnas något i den som 
kan skapa förändring? Att bejaka de sidor som individerna faktiskt klarar av och inte 
döma ut någon.” 

 
Kommentar 

Den komplexa socialpedagogiska kunskapen, ett eklektiskt tankesätt: Vi känner väl igen 
oss i det här sättet att se på socialpedagogisk kunskap. Vi upplever att utbildningen är 
komplex på så sätt att vi får ett smörgåsbord serverat till oss. Det består av en mängd 
teorier, olika sätt att se på saker och ting, en kunskap om samhället och människan i det, 
hur man som pedagog kan förhålla sig till både kunskap och hur man bemöter individer. 
Smörgåsbordet är serverat till oss och vi får själva plocka och ta för oss av det som vi 
anser vara det mest relevanta.  

IP 1 och IP 2 pratade om socialpedagogisk kunskap och dess komplexitet, att social-
pedagogiken är en blandning av olika teorier och tankesätt. Man måste ha en insikt om 
att individer är olika, därför kan inte en teori passa på alla. Människan är ju som sagt 
komplex och därmed också föränderlig. 

Här tycker vi att IP 6 och IP 8 är ett bra exempel på att socialpedagogiken är mång-
facetterad. De här båda intervjupersonerna beskriver båda utförligt vad de anser är soci-
alpedagogisk kunskap, man kan säga att de båda representerar hur bred och svårdefinie-
rad denna kunskap kan vara. De är också båda bevis på att socialpedagogiken är mycket 
individuell, att man har en stor frihet att plocka ihop och beskriva sin egen kunskap, det 
finns inga tydliga ramar utan kunskapen är anpassad efter eget val att förvalta kunska-
pen.  

Socialpedagogik, ett förhållningssätt: IP 3 anser att socialpedagogiken är ett förhåll-
ningssätt, ingen metod och inget arbetssätt. Detta tycker vi är en av de mest intressanta 
tankar och sätt att beskriva socialpedagogiken och vad som är speciellt för den. Ser man 
på socialpedagogiken på det här sättet så blir det ett mycket enklare sätt att beskriva 
den. Under intervjun fick vi båda en slags aha-upplevelse när IP 3 yttrade detta för oss. 
Nu kändes det som att vi fick en utav de klaraste och mest direkta sättet av alla att se på 
socialpedagogiken. IP 3 förklarade enkelt och konkret för oss och menade att har du 
detta med dig i tankarna så kan det aldrig bli fel. Under flera tillfällen i utbildningen har 
vi diskuterat förhållningssätt, vid ett tillfälle pratade vi om huruvida man vill vara insatt 
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i ett ärende innan första mötet med en individ. Diskussionen blev att å ena sidan är det 
bra att vara väl förberedd, å andra sidan kan en förberedelse skapa förutfattade 
meningar som i viss mån kan minska ens öppenhet som pedagog. Självklart finns det 
inget rätt svar, det är mycket upp till var och en men vi känner ändå att IP 3:s svar har 
gett oss båda en bra grund för vad vi tycker verka vara ett av de sundaste sättet att se på 
individen i en hjälprelation och som också kan medföra att glappet mellan makt och 
hjälp inte behöver bli så påtagligt för individen. 

Helhetssyn: IP 9 betonar att socialpedagogisk kunskap är att se till helheten, att alla 
delarna måste fungera, att titta runt i omgivningen i ett första steg, kan man förändra 
något i den? Det är alla delarna som skapar en helhet, det fungerar inte om man bara 
arbetar med en del för att få ett helt system att fungera. Vårt sätt att se på helhetssynen 
landar i systemteorin. Payne (2002) skriver just att alla delarna i ett system måste fun-
gera, att se till helheten. Fungerar inte ett system kan man inte bara arbeta med den 
felande länken då felet kan ligga i hela systemet, arbetar man bara med den felande län-
ken är risken stor att problemet ligger kvar i systemet och det blir likadant igen.  

 
3.3 Användning av internaliserad kunskap 

 
Fråga 8: I vilken mån känner du att du kan använda dig av din kunskap i din yrkesutöv-
ning? 
 
På denna fråga fick vi svar som var både uttömmande och knapphändiga.  Vi tror att det 
beror på att vi redan kommit in på mycket av vad frågan handlade om i de tidigare 
frågorna eller i det de intervjuade redan berättat. Vi tror att de intervjuade ansåg att 
många av våra frågor och deras svar gick in i varandra, det kan vi i efterhand också se. 
De flest tycker att de kan använda sig av sin kunskap men egentligen så är det få som 
beskriver hur. Vi tolkar det som om att vi frågat oklart, men det kan också bero på att 
man har svårt att just beskriva hur. Anledningen till att IP 5 inte har något citat är att vi 
helt enkelt inte fick något svar på denna fråga.   

 
IP 1: ”I allra högsta grad, utöver det administrativa då, men det kommer man ju aldrig 
ifrån. Alla har ju varsin dag i expeditionen med telefonrådgivning och jag försöker att 
tänka att detta också är socialpedagogiskt, jag skall ju faktiskt hjälpa dem som är på ut-
sidan, dem här inne har ju faktiskt rean fått hjälp. Det enda jag känner mig begränsad av 
är regler men regler måste finnas.” 

 

IP 2: ”För mig är det viktigt att de kunskaper och teorier jag använder mig av också 
passar min person, för att själv må bra i längden måste man vara genomärlig mot sig 
själv och inte spela ett spel som inte passar en. Detta skulle snabbt ses igenom av 
barnen.” 
 

IP 3: ”Jag tycker att jag kan använda mig av min kunskap i hög grad vad gäller behand-
lingsarbetet, från ledningen har jag fullt förtroende.” 
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IP 4: ”Jag kan använda mig av det men jag skulle vilja göra det mycket mer.” 

 
IP 5: - 
 
IP 6: ”Jag tycker att jag inte har några problem med att använda mig av min kunskap i 
min yrkesutövning, jag försöker hela tiden ha mitt socialpedagogiska tankesätt/förhåll-
ningssätt med mig.” 

 

IP 7: ”Jag tycker att jag i stor mån kan använda mig av min kunskap i min yrkesutöv-
ning.” 
 

IP 8: ”I allra högsta grad, jag befinner mig i mitten och är ute där det händer. Efter som 
hela vår verksamhet bygger på förebyggande arbete känner jag definitivt att jag kan 
arbeta socialpedagogiskt.” 

 

IP 9: ”Jag tycker hela tiden att jag kan använda mig av min kunskap. Det kan bero 
mycket på i vilken verksamhet man befinner sig i, ibland finns det mer möjligheter ibland 
finns det mindre. Jag tycker också att det handlar om i vilken mån man har tagit åt sig 
kunskaper och teorier som passar sin person, genom utbildningen.”    

 
Kommentar 

Administrativt arbete också socialpedagogik: Att utbilda sig till socialpedagog handlar 
för många av oss inte i första hand om att arbeta administrativt. Vi kan tänka oss att det 
administrativa ibland kan kännas frustrerande och hindrande i arbetet. Ser man det som 
ett annat sätt att arbeta socialpedagogiskt så kan man vända det administrativa till 
någonting positivt. Vi ser att IP 1 vänder en känsla av hinder till en konkret möjlighet 
att faktiskt arbeta socialpedagogiskt på ett annat vis. Vi tycker att detta sätt att se på en 
arbetsuppgift som man egentligen inte tycker om är ett pedagogiskt sätt att stå ut med de 
uppgifter som inte alltid är så roliga oavsett vilket arbete man har. Denna positiva syn 
på ett hinder är någonting vi kommer att ta med oss ut i arbetslivet. 

Anpassa teorin efter sin person: För att kunna arbeta socialpedagogiskt i längden är 
det mycket viktigt att vara genomärlig mot sig själv. Både IP 2 och IP 9 trycker på 
vikten av detta. Vi tycker att det ligger en stor frihet hos socialpedagogen med att 
plocka in vad man tycker är viktigt. Det är en stor möjlighet men samtidigt också ett 
stort ansvar, om du plockar in teorier som passar dig själv men som kanske inte passar 
in  i organisationen,  blir det ditt ansvar med hur du själv väljer att förvalta din kunskap. 
Här ser vi hur viktigt det är att man vet vem man är och att man tar den chansen som ut-
bildningen ger att samtidigt parallellt arbeta mycket med sig själv och sin egen utveck-
ling under tiden. 

Förebyggande arbete är socialpedagogiskt: IP 8 menade att det är just det förebygg-
ande arbetet som är en stor del av socialpedagogiken, att sätta in resurser på ett tidigt 
stadium innan saker och ting har gått för långt. Vi kan också se fördelen med att ju 
snabbare en insats kan sättas in, desto mer är chansen till en positiv förändring och 
desto lättare är det att nå förändringen på ett pedagogiskt sätt, därför blir förebyggande 
arbete mycket socialpedagogiskt. Tyvärr är det inte alltid så enkelt, socialt arbete över-



 20

lag har en tendens att komma in först när en individ redan har trampat i rabatten, det är 
oftast då man överhuvudtaget ser att hjälp behöver bistås. Förebyggande arbete, anser 
vi, bygger mycket på vilka ekonomiska resurser som finns att tillgå, det handlar mycket 
om hur det står till i samhället för övrigt. Även om socialpedagogiken är redo att hjälpa 
till kanske inte resurserna alltid finns. 

 
3.4. Handlingsutrymme 

Fråga 13. Ur ett helhetsperspektiv vad det gäller din yrkesutövning hur pass mycket 
handlingsutrymme känner du att du har? 

 
Med handlingsutrymme menar vi hur mycket utrymme man som socialpedagog har att 
arbeta socialpedagogiskt, och vad i organisationen som kan påverka till hinder eller 
möjligheter. Vi trodde att vi skulle få mer tycke om lite handlingsfrihet än vad vi fick, 
de flesta gav positiv respons och tyckte inte att de hinder som fanns var särskilt svåra 
eller stora.  

 
IP 1: ”Man är ju begränsad i och med alla dessa administrativa uppgifter men jag kan 
fortfarande tycka att det är socialpedagogiskt. Så jag tycker att mitt handlingsutrymme är 
ganska stort. Det som begränsar mig är regler men dem behöver man ju ha. Det be-
gränsningar man kan ha får man ju sätta upp själv det kan ju vara att inte ingå för djupt i 
relationer som man inte kan avsluta sedan med mera. Också att alla har varit så positiva 
till mig som socialpedagog har givetvis gett mig frihet i arbetet, att dom litar på min kun-
skap och så. Det är viktigt att stanna upp och titta på det man gör, jag tror att det är då 
man har möjlighet att förändra.” 
 
IP 2: ”Jag tror att vi trodde att vi var friare än vi faktiskt är, vi har inte alls så mycket att 
säga till om som vi skulle vilja ha, mycket vad det gäller placeringar av barn. Det mesta 
styrs av ekonomiska faktorer, det kan också bero på att institutionschefen har en annan 
utbildning och ett annat förhållningssätt än personalen och därför inte ser det vi ser när t 
ex ett barn är felplacerat och vad den situationen faktiskt kan göra, med både personal 
och barn.” 

 
IP 3: ”Jag anser mig ha stort handlingsutrymme, det som kan hindra är ekonomin.” 
 
IP 4: ”Jag känner mig ganska fri, det är faktiskt ett väldigt fritt och självständigt arbete. 
Samtidigt är det mycket viktigt att man pratar och ventilerar med kollegor eller chefen 
och pratar om det är något så man får råd och så. Det gör vi mycket här, vi har ett stort 
handlingsutrymme och det är väl bara då det administrativa som kan vara lite i vägen.” 
 
IP 5: ”Jag sitter i en speciell situation då jag går på ett vikariat som blir vakant i au-
gusti. Jag driver därför inte mina ståndpunkter så hårt då jag inte vill vara obekväm i fall 
det skulle påverka min eventuella chans att få tjänsten. För övrigt tycker jag att jag har 
ett stort handlingsutrymme då det gäller min roll som kontaktperson.” 
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IP 6: ”Ja, jag känner att jag har det handlingsutrymme jag behöver, jag tycker att chefen 
och den arbetsgruppen jag befinner mig i nu fungerar tillfredsställande.” 

 
IP 7: ”Jag känner mig fri i min yrkesutövning, mycket av friheten ligger ju också i min 
position. Det som kan hindra är att olika värderingar och tankesätt kan vara svåra att 
hantera.” 

      
IP 8: ”Jag känner mig mycket fri i min yrkesutövning och jag tycker att jag i de allra 
flesta fall har mycket stor handlingsfrihet och handlingsutrymme. Jag följer mina arbets-
planer men jag ser en fördel i att jag i stort sett kan jobba som jag känner för. Som jag 
nämnt innan tror jag det beror på att våga strida för det man tror på, att våga vara obe-
kväm.”     
 
IP 9: ”Ja, jag tycker att jag kan arbeta på det sättet jag vill arbeta, jag har ganska lite 
administrativa uppgifter, jag har ingen dokumentationsskyldighet, men jag jobbar mycket 
med minnesanteckningar. Jag känner att jag har en otrolig respons ifrån myndighets-
gruppen, de anlitar oss mycket vad det gäller nätverksarbete.”  

 
Kommentar 

Frihet/handlingsutrymme: Vi hade en farhåga om att handlingsutrymmet skulle vara 
litet men svaren visar något annat. Vad det gäller de svar vi fått kan vi inte säga annat 
än att vi är positivt överraskade över att så många känner sig så fria. Samtidigt är frågan  
också väldigt avslöjande, hur mycket kan det ha spelat in? Ingen skulle knappast frivil-
ligt erkänna att de inte har särskilt mycket handlingsutrymme. Vår tolkning på denna 
fråga är att samtliga IP utom IP 2 anser sig ha ett stort handlingsutrymme i sin yrkesut-
övning. Vi tycker oss kunna se att våra IP tolkar handlingsutrymme och frihet som 
samma sak vad det gäller deras yrkesutövning. Att man har så pass mycket handlingsut-
rymme kan det bero på att man har ett stort förtroende uppifrån organisationen? IP 7, 
som är verksamhetschef, menar att mycket av friheten liggen i chefspositionen. IP 2 
anser sig ha mindre handlingsutrymme och tror att det bl. a. kan bero på att chefen har 
en annan utbildning och ett annat förhållningssätt. Är det så att övriga IP och deras 
chefer har likvärdig syn på hur yrkesutövningen skall se ut och därför känner sig mer 
fria i den. Eller är det som IP 8 säger att mitt handlingsutrymme beror på att jag vågar 
vara obekväm, och menar att det är en förutsättning för att kunna arbeta och utföra det 
socialpedagogiska arbetet på sitt eget sätt.  
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4. Teoretisk analys 

fter att ha redovisat materialet följer här en teoretisk analys, som är byggd för att 
se hur IP uppfattar socialpedagogiskt arbete vad det gäller teorier och specifik 
socialpedagogisk kunskap. 

 
4.1 Nämnda teorier och specifik socialpedagogisk kunskap 

 
Empowerment 

Utöver de citat vi lagt in av IP 9 menade denna IP att empowerment är ett viktigt sätt att 
se på saker. De arbetade med ett annat tänk utifrån empowerment, t ex att genom sam-
arbete med individen ta reda på vad han/hon vill uppnå och vad som krävs för att uppnå 
detta. Dem arbetar i ett första steg runt individen, kan det finnas något i den som kan 
skapa förändring? Det läggs ner mycket arbete med att skapa dialog runt alla berörda 
parter, man tror på helheten och att det är den som skapar förändring, allas del i det hela 
är viktig. Forsberg och Starrin (1997) skriver att empowerment innebär att den utsatta 
individen eller gruppen man arbetar med får mycket eget inflytande i det sociala mobili-
seringsarbetet med att stärka sin position för att sedan kunna gå vidare och fungera i 
samhället. Vidare i Forsberg och Starrin kan man läsa att empowerment kan liknas vid 
en process som skall leda till att man får förmågan till eller blir tillåten att handla, och 
samtidigt ökar självkänslan och säkerheten hos individen och gruppen. För att lyckas 
med detta är det viktigt att inte ge mer ansvar/krav än vad som i nuläget kan hanteras, 
anpassa miljön så att individen har möjlighet att hjälpa sig själv till att uppnå sina mål. I 
mötet skapas en relation och ett förtroende som i sin tur kan ligga till grund för i vilken 
utsträckning man kan arbeta mot ett empowermentinriktat arbete, för att kunna nå dit är 
det första mötet viktigt. Ett sätt att arbeta med empowerment är att i samtal använda sig 
av öppna frågor för att öppna upp så att individen får insikt om sin situation, detta kallar 
Freire (1972) för medvetenhetsskapande. Medvetenhetsskapande innebär att man gör så 
att individen kan sätta fingret på själva problemet, det är först då man kan avlägsna eller 
förändra problemet. Freire skriver vidare att hela empowermentprocessen går ut på att 
utveckla människors egna förmågor att själva förändra sin situation, tillfredsställa sina 
behov och lösa sina problem.  

 
Psykodynamisk förståelse 

IP 3 och IP 4 ansåg att vad det gäller förhållningssätt är den psykodynamiska förståel-
sen bland det viktigaste ur socialpedagogiken. Båda IP 3 och IP 4 menade att om man 
hela tiden tänker på att det ligger något bakom en handling ger det ett annat utgångsläge 
vid bemötandet. I psykodynamisk psykiatri av Cullberg (1999) kan vi hitta stöd till detta 
genom att han liknar människan vid en byggnad där en stor del beror på dess grund. På 
samma sätt är alltså barndomen av betydelse för hur den vuxna människan fungerar, hur 
den upplever sig själv och andra. Som intervjupersonerna tidigare sagt är det mycket 
viktigt att man i arbetet med individen har en förståelse och insikt om tidigare upplevel-
ser och dess påverkan för var individen befinner sig i dag. Culberg (a.a) vill dock 

E
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påpeka att personlighetsutvecklingen emellertid inte är avslutad i och med barndomen. 
Utvecklingen fortsätter livet ut, även om inflytandet under barndomen har betydelse för 
hur man senare fungerar.  

 
Anknytningsteori/samspelsbehandlning 

Att som IP 3 beskriver det arbeta för att öka förståelsen hos föräldern för barnets behov. 
Man försöker också skapa en förståelse hos föräldrar om vikten om ett barns behov av 
tidigt samspel och hur det kan påverka barnets utveckling. Killén (1999) säger att det 
handlar om att förstå på vilket sätt både barn och vuxna förhåller sig till och utvecklas i 
samspel med sin omgivning. 
 
Miljöterapeutiskt arbetssätt:  
IP 1 och IP 2 arbetade med miljöterapin som grund, IP 1 pratade främst om vikten av att 
lära individen att ta ansvar för sina handlingar och den situation den befinner sig i. Att 
lära sig att sätta ord på sina känslor och att se saker och ting för vad det är, att jobba på 
det som är nu för att få det bättre istället för att tycka synd om sig själv för det som 
varit. IP 2 pratade mer om att miljöterapin handlade om att använda sig av vardagen för 
att på ett pedagogiskt sätt indirekt påverka beteendet hos individen, till exempel fasta 
rutiner, såsom bestämda mattider, när man skall lägga sig och så vidare. Payne (2002) 
skriver att i Sverige förekommer begreppet miljöterapi mest inom institutionsvård. Be-
greppet är ett ganska brett sätt för att beskriva hur man arbetar med miljön och vardags-
livet för att kunna påverka klienterna. I Sverige använder vi oss av planerad eller syste-
matisk miljöbehandling som har sina rötter i psykoanalytisk teori och miljöterapi, som 
går ut på att förstå samspelet mellan individer och grupper.  

IP 6 kallade sitt sätt att arbeta för att: se, höra och göra. Med detta menades att man 
först ser och känner in vad som sker, att man lyssnar vad som sägs och sedan agerar 
efter det. Därför är det viktigt att det som IP 6 pratar om att man finnas tillgänglig och 
är med hela tiden i allt som händer, annars är det svårt att gå in i situationer och få indi-
viden att hjälpa sig själv. 

IP 8 lägger vikt vid att arbeta med individen och inte för. Ett exempel på att vara en 
motiverande men kontrollerande kontakt som IP 8 menade sig vara, var att hämta in 
skolans närvarorapport och tillsammans med ungdomen gå igenom den, är det mycket 
frånvaro letas det efter mönster för att se om något kan göras, kan jag underlätta eller 
hjälpa till med något för att förändra den. IP 8 menade att i detta ligger ett stödjande och 
motiverande krav från behandlingspersonen, på så vis att hela tiden finnas till hands. Att 
vara spindeln i nätet och att alltid vara med där det händer kallar IP 8 sitt sätt att arbeta 
socialpedagogiskt. Det innebär att vara i mitten av nätet tillsammans med individen. 
Fördelen med att arbeta med individen och inte för är att man anpassar situationen efter 
individen. det kan vara t ex att om en man har ett samtal med någon som har svårt att 
sitta still kan man anpassa situationen genom att göra något annat som personen känner 
sig bekväm i, gå ut och gå, spela tv-spel eller sätta sig i bilen och åka en sväng.  

IP 5 och IP 7 lägger stor vikt vid mötet och relationen. IP 5 berättar att i sitt arbete 
med ungdomar gäller det att arbeta för att göra relationen mellan ungdom och förälder 
bättre. För att kunna arbeta med detta gäller det att först ha skapat en relation med ung-
domen, då är det första mötet mellan människor det viktiga. I allt stöd som ges i var-
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dagliga situationer arbetas det för att de skall göra så mycket som möjligt själva, det är 
farligt att ta över för mycket när ungdomen sedan skall ut i samhället och fortfarande 
inte har lärt sig att ta hand om sig själv. Då är det stor risk att falla tillbaks i det gamla 
beteendet. IP 7 menar att det centrala i det socialpedagogiska arbetet är mötet och rela-
tionen. För att kunna arbeta med relationer är det viktigt att man pratar om det för att 
praktiskt kunna beskriva vad det kräver av arbetssätt och förhållningssätt. IP 7 anser att 
man inte kan arbeta med några metoder utan att ha med sig dessa grundläggande bitar. 
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5. Diskussion 

etta talar för att det finns en mycket stor variation vad det gäller teorier och 
arbetssätt i det socialpedagogiska arbetet, vi har ett extremt heterogent materi-
al. Att skilja ut vilka som pratar om teorier och inte, var praktiskt taget omöj-

ligt. Även om man benämner sitt arbete utifrån att man arbetar med relationer, helheten 
eller hjälp till självhjälp kan inte vi tyda det som att de IP skulle använda sig av teorier i 
mindre grad än de som nämner teorier i någon form. Vi ska nu plocka fram några saker 
som vi tycker oss ha sett vara likheter hos våra IP. Vad det gäller relationen som viktig i 
det socialpedagogiska arbetet, har vi tre IP, IP 5, IP 7 och IP 9 som trycker på det. En 
annan aspekt av likhet var det salutogena tankesättet, detta tyckte IP 1, IP 2 och IP 8 var 
viktigt. IP 1 och IP 2 pratade om det miljöterapeutiska som det typiska i socialpedago-
giken. Att arbeta förebyggande menade IP 8 och IP 9 var mycket av socialpedagogiken. 
Psykodynamiskt tänkande menar IP 3 och IP 4 vara viktigt att ha med sig i bemötandet.  

Vad kan vi då läsa ut av det här? De tre IP som pratade om relationen, har alla olika 
anställningar och det som är gemensamt är att de säger sig ha ett stort handlingsut-
rymme. IP 1 och IP 2 arbetar inom olika verksamheter men har båda ett miljöterapeu-
tiskt arbetssätt och tycker att det salutogena tankesättet är viktigt.  

Att ha en psykodynamisk förståelse, att förstå att det ligger någonting bakom en 
handling nämner IP 3 och IP 4 som viktigt. Båda arbetar inom olika verksamheter och 
har olika anställningar. Både IP 8 och IP 9 tyckte att förebyggande arbete var socialpe-
dagogiskt arbete, båda arbetade inom socialtjänsten med förebyggande arbete som 
huvudarbetsuppgift men hade i övrigt inget gemensamt. De ansåg sig också ha stort 
handlingsutrymme. Alla utom IP 2 ansåg sig ha ett stort handlingsutrymme. IP 5 IP 7 
och IP 9 pratar om relationens betydelse för ett socialpedagogiskt arbetssätt. De arbetar 
inom olika verksamheter och har helt olika anställningar. Här kommer svårigheten när 
våra definitioner på likheter plötsligt blir olikheter. 

Vilken är då den specifika socialpedagogiska kunskapen och metodrepertoaren? Vi 
trodde att vi med det gemensamma skulle kunna hitta det specifikt socialpedagogiska. 
Vi hittade som nämnts tidigare få likheter och insåg hur individuell socialpedagogiken 
faktiskt är. Kan det då påverka den socialpedagogiska yrkesidentiteten att den specifika 
kunskapen är så individuell från socialpedagog till socialpedagog? Är det därför vi har 
fått en så stor spridning. Tittar vi utifrån Madsen så säger ju han att det är det som är 
svårigheten med den socialpedagogiska yrkesutövningen, att man arbetar med så många 
andra yrkesgrupper att det blir svårt att specificera vad som är socialpedagogiskt, ingen 
av våra intervjuade är anställda som socialpedagoger. 

 
Hinder och möjligheter 

Vad är det då för faktorer som påverkar och bidrar till möjligheter och hinder i den 
socialpedagogiska yrkesutövningen? Vi har i intervjumaterialet funnit två faktorer som 
påverkar yrkesutövningen; utbildning och organisation.  
 

D 
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Vad det gäller utbildningen hade vi ingen specifik fråga, men då det kom på tal i 
samtliga intervjuer ansåg vi att det var en aspekt att ta med. Samtliga tyckte att utbild-
ningen var relevant till de arbetsuppgifter man hade, men den fortbildning man i någon 
form behövde berodde mer på vilken målgrupp och verksamhet man befann sig i, eller 
som IP 8 uttryckte det att man tycker sig alltid behöva mer, men att skolan givetvis inte 
kan ge allt som alla vill ha beroende på var man hamnar efter utbildningen. Detta ser vi 
kan ligga i den oklara yrkesidentiteten, och det extremt breda yrkesfältet som man som 
socialpedagog har. Det är för skolan en omöjlighet att kunna täcka alla de områden som 
man som socialpedagog kan tänkas bli verksam i. IP 8 påtalade också att det viktigaste 
från den socialpedagogiska utbildningen var att ha ett kritiskt tänkande med sig i allt 
man gör. 

Vad det gäller organisatoriska påverkansfaktorer på handlingsutrymmet har vi funnit 
att följande påverkar; det administrativa, ekonomin, position, civilkurage och chefens 
förtroende. IP 1 och IP 4 tyckte att det administrativa tog mycket arbetstid och att det 
påverkar i vilken grad man kan arbeta socialpedagogiskt. IP 1 försökte dock att se det 
administrativa som ett socialpedagogiskt arbetssätt. IP 2, IP 3 och IP 5 ansåg att 
ekonomin var en stor bov i arbetet, främst för att det påverkade behandlingstider och 
orsakade stress i processerna. IP 7 ansågs position som en positiv påverkansfaktor där 
IP själv i hög grad kunde styra sin socialpedagogiska yrkesutövning. IP 8 ansåg att 
civilkurage och att våga vara obekväm var en förutsättning för att arbeta socialpedago-
giskt, hur mycket hinder eller möjligheter man har beror mycket på en själv och ens in-
ställning. IP 3, IP 4, IP 5, och IP 6 ansåg att chefens förtroende hade en positiv inverkan 
på yrkesutövningen. IP 2 menade att det kanske var chefens brist på socialpedagogisk 
utbildning och hållning som kunde påverka att det till viss del var svårt att arbeta soci-
alpedagogiskt. För att förtydliga den stora variationen på arbetssätt kommer det att 
finnas en matris bifogad i arbetet. 
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6. Slutord 

anken med att intervjua socialpedagoger från olika verksamheter var som tidigare 
nämnts att få en så bred och komplex kunskap av praktiska exempel. Variationen 
blev dock som också nämnts allt för stor för att kunna göra något enhetligt av mate-

rialet. Variationen var också stor mellan de fem med samma yrkestitel, det vill säga 
behandlingsassistenter som ingick i vår undersökning. Denna variation kan betyda att 
man kan se att socialpedagoger kan ha en mycket otydlig yrkesidentitet och det kan var 
ett bevis på de definitionssvårigheter som Madsen beskriver, som vi nämnt i inledning-
en. Vad kan det då innebära om socialpedagoger har en så otydlig yrkesidentitet? Man 
kan se det som en negativ faktor att inte helt kunna förklara vad socialpedagogik inne-
bär och hur man egentligen arbetar. Madsen menar emellertid som nämns i inledningen 
att socialpedagogiken är föränderlig utifrån vilka sociala nödsituationer som socialpe-
dagogen och individen befinner sig i. Då måste det ju vara mycket viktigt att kunskapen 
är så bred då den skall passa in och praktiseras i ett så stort yrkesfält som faktiskt 
socialpedagoger är aktuella i. Med tanke på hur socialpedagogers yrkesfält då ser ut, 
måste det ju ligga en positiv aspekt i att ha en otydlig yrkesidentitet? Man kan också 
spekulera vidare i vad som kan hända med oss socialpedagoger när socionomutbild-
ningen slås ihop med vår utbildning, kommer det att stärka identiteten eller kommer den 
att försvagas?  

Vi hade som föresats att inte definiera socialpedagogiken eller teorier för våra IP, 
detta för att få deras egen beskrivning på sin yrkesutövning. Om vi hade definierat teo-
rier inom socialpedagogiken, hade vi då fått svar med mindre variation? Vad hade det i 
så fall gjort med vår undersökning? Hade den blivit mer enhetlig och lättare att dra fler 
paralleller och slutsatser ifrån? Hade vi fått en större eller mindre variation om vi hade 
intervjuat socialpedagoger som arbetar i snarlika verksamheter? Mycket tyder på att 
variationen hade varit stor då våra IP som hade snarlika anställningar och yrkestitlar 
också hade en variation. 

I vår studie har vi inte haft för avsikt att analysera hur organisationen bakom social-
pedagogerna fungerar, många av våra frågor kanske upplevdes som känsliga då vi inte 
fick användbara svar på frågorna som handlade om organisationens hinder/möjligheter. 
Detta skulle kunna tyda på att socialpedagogerna besitter en lojalitet gentemot organi-
sationen, eller att man helt enkelt inte har några mer problem än de som redan nämnts. 
Det var endast två IP som påtalade organisatoriska problem i någon form, och de båda 
hade gjort någonting åt hindren. Vi kan inte se om det var utifrån kunskaper ifrån 
utbildningen eller om det handlar om t.ex. civilkurage. Kanske är det båda faktorerna, 
har man tagit åt sig det kritiska tänkandet från utbildningen kanske man kan ha lättare 
att ha civilkurage. I detta kommer också det handlingsutrymme in som socialpedagogen 
behöver för att kunna utföra sitt arbete och använda sig av sin socialpedagogiska kun-
skap. På vår fråga om handlingsutrymme fick vi ett samstämmigt svar på att man hade 
mycket handlingsutrymme, endast en IP ansåg sig vara begränsad. Detta ställer vi oss 
frågande till, till exempel IP 4 säger sig ha stort handlingsutrymme trots att det påpekas 
att arbetsplatsen i övrigt inte möjliggör ett socialpedagogiskt arbetssätt i någon hög 
grad, samtidigt säger IP 4 att det är en utmärkt arbetsplats för socialpedagogisk kunskap 
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och dess tankesätt. Med denna tvetydighet i svaret från IP 4 ställer vi oss självkritiska 
till hur tydliga vi egentligen var vid intervjutillfället. 

Den specifika socialpedagogiska kunskap är de teorier som vi har läst om i vår 
utbildning, men den är också exempel på någonting mer, nämligen på att socialpedago-
gen utformar egna arbetssätt med hjälp av teorier i de situationer man som socialpeda-
gog kan befinna sig i. Detta stöder Madsens beskrivning av hur man utformar socialpe-
dagogiken beroende på de sociala, kulturella och pedagogiska nödsituationer som ska-
pas. Vi känner också stor glädje över att så mycket av det vi lärt oss i utbildningen 
faktiskt finns förankrat hos de socialpedagoger vi har intervjuat, såsom till exempel 
relationens och mötets betydelse i det klientrelaterade arbetet.     

Utifrån vårt syfte om att beskriva det socialpedagogiska arbetet och om det finns 
någon särskild socialpedagogisk kunskap och påverkansfaktorer tycker vi att vi har fått 
svar på det, däremot kan vi känna att den specifika socialpedagogiska kunskapen blev 
väldigt bred och vi kunde inte dra några konkreta paralleller vad det gäller det utpräg-
lade socialpedagogiska mellan de intervjuade. Vi har dock fått konkreta exempel på 
socialpedagogisk kunskap och dess metoder vilka IP använder sig av i praktiskt arbete. 
Vad det gäller påverkansfaktorerna fick vi inte så mycket genomslag som vi hade trott 
från början, men vi har ändå försökt att redovisa de olika skillnader som har framkom-
mit. Vi har också fått bekräftat att det Madsen (1998) beskriver som den svårdefinierade 
socialpedagogiken stämmer till fullo, det är upp till socialpedagogen att forma sitt eget 
socialpedagogiska arbetssätt utifrån det förutsättningar individen och situationen kräver, 
detta tycker vi att våra IP visar stort prov på. 
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