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Sammanfattning 

Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie belyser bland annat faktorer som 

påverkar ingång i och avhopp från högerextrema grupperingar samt processer som rör 

attitydförändring i relation till detta. Det finns även forskning som belyser professionellas olika 

förutsättningar för att arbeta med klientgruppen och med förändringsarbete. Vidare belyses 

möten mellan professionell och klient med fokus på förhållningssätt och makt samt strategier för 

att bemöta högerextremister. Baserat på denna forskning har vi identifierat en kunskapslucka för 

forskning rörande hur allt detta uppfattas av de professionella som i praktiken möter 

klientgruppen. 

 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för professionellas föreställningar om sin roll i 

processer som rör attitydförändring hos klienter. Fokus för studien är professionella som i sitt 

arbete möter personer som riskerar att dras in i, är aktiva i eller som valt att hoppa av 

högerextrema grupper. De frågor som ställts för att besvara studiens syfte är 1) vilka 

föreställningar professionella har om processer som rör attitydförändring hos klienter de möter, 

2) hur professionella upplever och reflekterar kring sin roll i möten med klienterna avseende vad 

som kan bidra till förändring av attityder samt 3) hur professionella upplever sitt maktförhållande 

till klienterna. De teorier som valts för studien är symbolisk interaktionism och teorier om makt.  

 

Studien har en kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med 

professionella som möter personer som riskerar att dras in i, är aktiva i eller valt att hoppa av 

högerextrema grupperingar. För analys av materialet har metoden innehållsanalys använts. 

 

Studiens resultat antyder att professionellas föreställningar om sin roll i processer rörande 

attitydförändring hos klienter grundar sig i en förståelse för klienternas egen process i 

attitydförändringar. Vidare antyder resultatet att informanterna reflekterar kring och har kunskap 

om sin roll som professionell i möten med individer ur klientgruppen. Resultatet och 

diskussionen betonar de professionellas förhållningssätt gentemot klienterna de möter, samt 

vikten av att skapa en relation till klienten för att därefter jobba med attitydförändring. Vidare 

diskuteras slutsatser utifrån att informanterna antyder att det generellt verkar råda omedvetenhet 

och okunskap hos många professionella om förhållningssätt och bemötande gentemot individer 

ur klientgruppen.  

 

Nyckelord: Högerextremism, professionella, attitydförändring, makt 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Varje dag möts vi av nya artiklar, TV-program, nyhetsinslag, blogginlägg och andra 

framställningar i olika forum om varierande former av högerextremism. Ämnet högerextremism 

är högst aktuellt ur flera aspekter, dels i en global och europeisk kontext där allt fler 

högerextrema partier kommer in i styrande politiska positioner, dels i en nordisk kontext där vi 

kan se liknande tendenser med ett antal partier på yttersta högerkanten som försöker ta allt större 

plats i politiken
1
. Inte sällan rapporteras om högerextrema grupper som använder hot och våld 

för att uppnå politiska mål. De individer som ingår i högerextrema grupper möter med stor 

sannolikhet olika professionella inom skola, myndigheter och ideella organisationer på sin väg in 

i, under sin tid i, eller på sin eventuella väg ut ur högerextrema grupper. Det kan vara 

professionella så som socionomer, lärare eller behandlingsassistenter, vilka antingen specifikt 

jobbar med dessa klienter, eller i sin tjänst som exempelvis socialsekreterare eller kurator vid 

enstaka tillfällen möter individer ur grupperna.  

 

Fryshusets verksamhet Exit
2
 fokuserar bland annat på att utbilda och ge handledning till 

professionella som möter personer inom högerextrema grupperingar. Enligt verksamma vid Exit 

finns stor efterfrågan bland professionella efter stöd i hur man bör förhålla sig till och bemöta 

personer som riskerar att dras in i, är aktiva inom eller på väg att lämna högerextrema grupper. 

Det finns möjlighet att den professionella kan ha inflytande på processer som rör 

attitydförändring hos klienter, varför detta är mycket relevant att studera inom fältet för socialt 

arbete. Vi upplever, bland annat utifrån den efterfrågan som finns hos Exit om utbildning och 

handledning i möten med dessa personer, att det är viktigt med medvetenhet och kunskap om sin 

roll som professionell samt att det finns brister i denna kunskap på fältet. Som Olsen (2011) 

påpekar, anser vi att det är viktigt att definiera professionellas roll i förhållande till problematik 

rörande högerextremism. Vi har därför valt att söka få en förståelse för professionellas 

föreställningar om sin roll i processer som rör attitydförändring hos klienter med kopplingar till 

högerextrema grupper.  

 

 

                                                
1
 Se bl.a. Nordiska ministerrådet (2003); Bjurwald (2011); Lodenius (2012); SOU 2013:81; Ds 2014:4 

2
 Exit är en verksamhet vid Fryshuset som startades 1998 och fokuserar på att stödja ungdomar som vill ut ur 

nazistiska och rasistiska miljöer. De jobbar även med att förebygga nyrekrytering till dessa grupper, att handleda och 

informera anhöriga, att utbilda och handleda yrkesgrupper, myndigheter och organisationer som arbetare med 

ungdomar i målgruppen samt att hjälpa kommuner och andra aktörer att starta egna lokala stödverksamheter (Exit, 

Fryshuset. Om Exit. 2014). Exit är den ledande, och en av få, stödverksamheter i Sverige för personer som varit 

aktiva i och väljer att lämna högerextrema rörelser (Nilsson Lundmark & Nilsson, 2013; SOU 2012:74).  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för professionellas föreställningar om sin roll i 

processer som rör attitydförändring hos klienter. Fokus för studien är professionella som i sitt 

arbete möter personer som riskerar att dras in i, är aktiva i eller som valt att hoppa av 

högerextrema grupper. Vidare är de professionella som studeras utbildade socionomer, lärare och 

behandlingsassistenter vilka är verksamma inom socialt arbete i kommunala verksamheter och 

myndigheter, skolor samt ideella organisationer.  

 

Våra frågeställningar är:  

● Vilka föreställningar har professionella om processer som rör attitydförändring hos 

klienter de möter? 

● Hur upplever och reflekterar professionella kring sin roll i möten med klienterna 

avseende vad som kan bidra till förändring av attityder?  

● Hur upplever professionella sitt maktförhållande till klienterna?  

 

Vi har formulerat dessa frågeställningar utifrån att vi anser det behövligt att ha en förståelse för 

professionellas föreställningar om processer som rör attitydförändring hos klienterna, för att 

vidare kunna få en förståelse för deras föreställningar om sin professionella roll i processer som 

rör attitydförändring hos dessa klienter. Vidare har vi valt att ha en frågeställning om upplevda 

maktförhållanden då vi utgår från att makt alltid finns närvarande i möten mellan professionella 

och klienter. Vi är medvetna om att professionella i olika verksamheter möter klienter under 

olika förutsättningar, och därmed kan tänkas att maktförhållanden ser annorlunda ut beroende på 

verksamhet. Utifrån detta har vi valt att inkludera olika professioner vid olika typer av 

verksamheter då vi strävar efter att få ett brett, informationsrikt urval i relation till studiens syfte. 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att inte behandla någon högerextrem ideologi och dess 

historia samt framväxt. Processer som rör attitydförändring hos personer med kopplingar till 

högerextrema grupper behandlas i denna studie snarare som ett socialt fenomen än ideologiskt.  

1.3 Begreppsdefinitioner  

Högerextremism: I studien utgår vi från en definition av högerextremism som kampen för 

högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som är förenligt med politisk 

demokrati (Nationalencyklopedin, 2014). Denna kamp kan innefatta utövande av hot och våld. 

Vår definition utesluter dock inte högerextrema grupper som går till val i demokratiska system. 

Gemensamt för högerextrema rörelser är bland annat rasism, dvs. en uppdelning av människor 

grundat på etnisk härkomst eller kultur. Knutet till rasismen är också nationalismen, en ideologi 

som genomsyrar den högerextrema rörelsen. Antidemokratiska, fascistiska och 

nationalsocialistiska (nazistiska) rörelser benämns ofta som högerextrema (Expo skola, 2014). 

 

Professionella: Med professionella åsyftas här personer som i sin yrkesroll möter personer som 

riskerar att dras in i, är aktiva i eller som valt att hoppa av högerextrema grupper. De 
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professionella är exempelvis socionomer, lärare och behandlingsassistenter vilka är verksamma 

inom kommunala verksamheter och myndigheter, skolor och ideella organisationer.  

 

Klient: De professionella som studeras arbetar både med personer som riskerar att dras in i 

högerextrema grupper, då ofta med elever i skolan, samt med personer som är aktiva i eller valt 

att lämna högerextrema grupper. För att underlätta läsandet i uppsatsen har vi valt att använda 

oss av begreppet klient för både elever och klienter. Vi utgår från Socialstyrelsens definition av 

begreppet klient: en person som vid regelbundet återkommande möten och delvis med egen 

medverkan får hjälp av till exempel en socialarbetare vid ett socialkontor, en kurator eller 

psykolog vid en beroendemottagning (Socialstyrelsen, 2013). Dock, om det vid något tillfälle 

endast är just elever informanterna pratar om, har vi valt att använda oss av begreppet elever vid 

det tillfället.  

 

Klientgrupp: I uppsatsen kommer huvudsakligen samlingsbegreppet klientgruppen att användas 

för personer som riskerar att dras in i, som är aktiva i eller som har valt att lämna högerextrema 

rörelser. 

 

Attityd: Vi utgår från attitydforskningen som delat upp begreppet i tre aspekter: en kognitiv som 

gäller uppfattandet av ett fenomen, en emotionell som gäller den känslomässiga reaktionen på 

det och en konativ som gäller strävan eller handlingsinriktning. Attityder ses sålunda som 

ställningstaganden som bildas efter hand som vi människor drar slutsatser om olika företeelsers 

beskaffenhet och deras betydelse för anpassningen till vår omvärld. (Egidius, 2014). 

1.4 Disposition  

I kapitel 2 presenteras relevant tidigare forskning i fem underteman: att gå in i och att lämna 

högerextrema grupperingar, förändringsprocessen, professionellas förutsättningar, möten mellan 

professionell och klient samt strategier för att bemöta högerextremister. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. I kapitel 3 redovisas och motiveras valda teorier för studien: symbolisk 

interaktionism och teorier om makt. Teorikapitlet finns med som en viktig del av uppsatsen då 

det presenterar den teoretiska grund som studien utgår från och de teoretiska begrepp som 

används som verktyg för analysen. I kapitel 4 presenteras och diskuteras uppsatsens metod och 

metodval: urval, tillvägagångssätt för materialinsamling och analys. Vidare innehåller kapitlet ett 

avsnitt om studiens trovärdighet och generaliserbarhet samt ett avsnitt med forskningsetiska 

överväganden. Alla dessa delar är centrala i ett metodkapitel då alla delar utgör en viktig nyckel i 

förståelsen för uppsatsens metodval. Kapitel 5 inleds med en förklaring av de teman som 

resultatet utgår från. Vidare presenteras den insamlade empirin med utdrag i form av citat, och 

analyseras utifrån valda teoretiska begrepp. Vi har valt att analysera materialet med hjälp av de 

teoretiska begrepp vi valt för studien då vi anser att dessa utgör användbara verktyg för analysen.  

Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på detta kapitel. Resultatkapitlet följs sedan av uppsatsens 

avslutande kapitel 6, Diskussion. Resultatet diskuteras här utifrån studiens frågeställningar och 
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relevant tidigare forskning. Vi har valt att applicera tidigare forskning i detta kapitel då vi anser 

att den tidigare forskningen kan ge intressanta bidrag till en diskussion kring det analyserade 

materialet. Kapitlet innehåller även en diskussion om metodens påverkan på studiens resultat 

samt slutsatser och implikationer för forskning och praktik.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som vi funnit relevant för studien i förhållande till 

syfte och frågeställningar. Utifrån vår genomgång av tidigare forskning är forskningsfältet för 

professionellas föreställningar om sin roll i processer som rör attitydförändring för klientgruppen 

begränsat: vi har inte funnit någon studie som behandlar specifikt detta. Därför har vi valt att 

studera tidigare forskning inom närliggande fält och på så sätt rama in sammanhanget för vår 

studie. I kapitlet presenteras den tidigare forskning vi funnit samlad i fem underrubriker: att gå in 

i och att lämna högerextrema grupperingar, förändringsprocessen, professionellas 

förutsättningar, möten mellan professionell och klient samt strategier för att bemöta 

högerextremister. Vi har valt att göra indelningen baserad på fokus för den tidigare forskning vi 

presenterar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

2.1. Att gå in i och att lämna högerextrema grupperingar 

Bjørgo (1997) presenterar i sin doktorsavhandling Racist and Right-Wing Violence in 

Scandinavia en jämförande studie mellan länder i Skandinavien. Studien är främst baserad på 

kvalitativ metod och data i form av intervjuer, direkt observation och dokumentanalys, 

kombinerat med enklare statistisk. Bjørgo argumenterar för att det är framgångsrikt för 

förändringsarbete att försöka förstå vad som motiverar individer att gå med i, stanna i och lämna 

högerextrema grupperingar. Genom denna kunskap kan man försöka förstå och underlätta 

processer som leder till frivilligt lösgörande från gruppen och även finna alternativ till att gå med 

i dessa grupperingar. Bjørgo resonerar vidare kring att de huvudsakliga anledningarna till att en 

person väljer att gå med i högerextrema grupperingar är för att uppfylla sociala och psykologiska 

behov, och vidare att man lämnar dessa grupper av samma anledningar. Fangen (2001) 

presenterar i En bok om nynazister sin doktorsavhandling om nynazister i Norge. Hennes studie 

har en kvalitativ ansats och är baserad på intervjuer samt observationer. Hon drar i sin studie av 

nynazister liknande slutsatser som Bjørgo (1997) om varför någon väljer att gå med i 

nynazistiska grupper, men menar också att det finns en fara för att hela rasismen psykologiseras. 

Fangen argumenterar för att flera motiv samspelar när en person tar steget in i miljön så som 

behov av tillhörighet, behov av att göra uppror mot samhället, behov av att provocera och behov 

av att uppnå respekt genom att vara hotande. En del söker sig till miljön då de är intresserade av 

vapen, medan andra attraheras av skinheadstilen. Få söker miljön endast av ideologiska skäl 

(Fangen, 2001). Mattsson och Hermansson Adler (2008) menar att orsaken till att en individ dras 

till odemokratiska och rasistiska grupper inte är att hen från början har en odemokratisk och 

rasistisk identitet, utan att det handlar om ett sökande efter sin identitet. Även Fangen (2001) 

behandlar identitet. Hon argumenterar för att individen genom den nya tillhörigheten i en 

högerextrem grupp får en ny, stark identitet. När en person väl tagit steget in i miljön, har hen ett 

åtagande gentemot miljön som kvarstår även efter hen eventuellt lämnar miljön. Detta 

tillsammans med tidigare handlingar som aktiv i miljön medför att det uppstår en bild av 

personen som hen måste leva upp till. Det blir således svårt att gå ur rollen som nynazist när en 

person en gång blivit känd av andra som detta (Fangen, 2001).  
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Flera studier har visat på likheten mellan högerextrema grupper och sekter. Bland annat Bjørgo 

(1997) menar att genom att studera sekter och hur de rekryterar, behandlar sina medlemmar och 

hur ett avhopp kan se ut kan man finna många likheter med hur processen ser ut för individer 

som är eller har varit med i högerextrema grupper. Arnstberg och Hållén (2000) menar i en 

rapport baserad på intervjuer med avhoppade nynazister, att nazismen visar sin karaktär av sekt 

då det inte är tillåtet att lämna gruppen och gruppen menar att svikare är värst. Det finns flera 

studier som argumenterar för att personer går med i och stannar kvar i sekter med anledning av 

att sekten uppfyller deras behov av kärlek, bekräftelse, tillhörighet och att skapa en ny identitet 

(Liedgren Dobronravoff, 2009; Matthews & Salazar, 2014). Detta kan kopplas till Bjørgos 

(1997) resonemang kring att huvudanledningarna för att en person går med i högerextrema 

grupperingar ofta är sociala och psykologiska behov som behöver fyllas.  

 

Enligt Fangen (2001) tar det lång tid innan en ideologi släpper taget, men att ju längre en person 

är borta från miljön desto avlägsnare blir den, och desto viktigare blir också andra delar i livet. 

Att lämna miljön innebär en brytning med allt det som under lång tid har gett tillhörighet, och 

övergången in i det nya vuxenlivet kan verka oöverkomlig för många (Fangen, 2001). I likhet 

med detta argumenterar Bjørgo (1997) och Liedgren Dobronravoff (2009) för att det är svårare 

att lämna gruppen ju längre man varit med i den då man blir mer stigmatiserad av samhället och 

inte har någon position eller något nätverk i samhället utanför. Det framkommer även i Matthews 

och Salazars (2014) artikel att personer i sekter är mycket avskärmade från omvärlden. Nilsson 

Lundmark och Nilsson (2013) visar i en socioekonomisk analys av vit makt-rörelsen och 

Kungälvsmodellen på svårigheten att lämna just högerextrema grupper då de som hoppar av ofta 

saknar en konstruktiv social tillhörighet, utbildning och inte får något jobb eller bostad ute i 

samhället.  

2.2. Förändringsprocessen  

Flera studier (bl.a. Horgan, 2009) identifierar liknande faktorer som kan påverka klienterna att 

lämna högerextrema miljöer och att ändra sin tankeprocess, men betonar också att alla individer 

är olika och därför kan avhoppen se ut på väldigt olika sätt. Horgan (2009) menar vidare att en 

terrorist
3
 som hoppat av sin rörelse inte nödvändigtvis är ångerfull eller “avradikaliserad”. 

Fysiskt oengagemang eller avhopp behöver inte resultera i reducerade ideologiska åsikter eller 

att den sociala och psykologiska kontroll som en viss ideologi utövar över individen minskar 

(Horgan, 2009). Bjørgo (2009) tar däremot upp att åsikter och attityder ofta gradvis ändras efter 

att personerna har brutit sig loss från de sociala banden i den högerextrema gruppen, då 

föreställningarna inte längre bekräftas av gruppen av signifikanta andra. Därmed menar Bjørgo 

att ändringar i politiska åsikter följer på ändring av gruppmedlemskapet, snarare än omvänt. De 

                                                
3
 Termen terrorist syftar i Bjørgo och Horgans (2009) antologi till personer engagerade i olika extremiströrelser, 

från religiösa till politiska. De kapitel i denna antologi som används för denna studie behandlar särskilt 

högerextrema grupperingar.  
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flesta rasistiska tankar och impulser försvinner under den reflekterande processen, när personen 

försöker hitta nya länkar till ett “normalt liv”, medan det för andra tar längre tid att ändra sin 

livssyn (Bjørgo, Van Donselaar & Grunenberg, 2009). Horgan (2009) tar även upp aspekten om 

personliga relationer gällande förändringen där han menar att relationen med en mentor eller en 

vän som stöttar och bekräftar ett fredligt beteende ofta är kärnpunkten i förändringen.  

 

Processen att lämna en högerextrem grupp har vissa likheter med att lämna en kriminell grupp. 

Kriminologisk forskning antyder att den individuella motivationen för ett avhopp från en 

kriminell grupp kan påverkas av hur omgivningen förhåller sig till personens ansträngningar, i 

synnerhet inställningen hos de personer som den kriminella personen på något sätt är beroende 

av så som terapeut eller handledare (SOU 2010:15). Faktorer som kan ha samband med 

upphörande av en kriminell livsstil benämns ofta som vändpunkter och kan vara allt från 

militärtjänstgöring till äktenskap. Genom att personen befinner sig i en ny miljö kan detta ses 

som en institution som präglas av nya rutiner, regler och en form av social kontroll, vilket kan 

utgöra en grund för personlig förändring (Eriksson, 2013). Denna forskning är relevant i relation 

till studiens syfte för att se hur social kontroll i den nya miljön kan påverka attitydförändringen.  

 

Fangen och Carlsson (2013) menar att många medlemmar i extremistgrupper, även framträdande 

ledare, faktiskt vill lämna gruppen. Vidare argumenterar de för att svårigheten ligger i att de 

känner att många är emot dem, men att de samtidigt är osäkra på hur de kan bryta banden med 

gruppen då den uppfyller många av deras behov (Fangen & Carlsson, 2013). Horgan (2009) 

menar att utan stöd från någon utanför gruppen kan det vara omöjligt för individen att lösgöra sig 

från sin situation och att kunna agera på sätt som speglar den inre förändringen. Eiternes och 

Fangen (2002) har tillsammans författat Bak nynazismen, där Eiternes ger en subjektiv berättelse 

om sina år som nynazist och Fangen bygger vidare på sin forskning baserad på fältarbete och 

intervjuer. De argumenterar för att det kan vara helt avgörande att en ung nynazist blir 

intresserad av andra sociala aktiviteter och får möjligheter till att bygga upp alternativa nätverk. 

Tanken är att få personen intresserad av nya spännande aktiviteter, där hen kan stifta nya 

vänskaper och således bli mindre beroende av nynazistmiljön. Precis som många andra forskare 

beskriver de att det finns många likheter mellan framgångsrika arbetssätt på institutioner för 

missbrukare, och att arbeta med personer som valt att hoppa av högerextrema grupper. Det 

handlar alltså om att ge nya ingångar och möjligheter att finna andra saker som helst ger lika 

mycket “kick” som att delta i högerextrema miljöer (Eiternes & Fangen, 2002).  

 

Nyström (1999) drar i sin doktorsavhandling Socialt förändringsarbete – en fråga om att 

omförhandla mening en del slutsatser gällande det sociala förändringsarbetets utgångspunkter. 

Hennes studie är baserad på dels kvalitativ metod genom bl.a. intervjuer, och dels kvantitativ 

metod baserat på en effektstudie. Hon argumenterar för att de erfarenheter klienterna har med sig 

är en viktig utgångspunkt, då dessa har formats till vissa handlingssätt som skiljer sig från det 

socialt accepterade sättet att handla. Förändringen mellan sättet att handla och förstå omvärlden 



Martinsson, Maria och Ödkvist, Anna 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp  
Uppsala universitet VT 2014  
 

8 
 

grundat på tidigare erfarenheter och det “nya” sättet att handla föregås av ambivalenta känslor 

inför förändringen och möjligheten att få hjälp. Senare skapas nya föreställningar grundade på 

vad vägledarna (de professionella) gör och säger. I denna process menar Nyström att det är 

viktigt att skapa tilltro och positiv inställning till att hjälpinsatsen är värd att pröva. De nya 

erfarenheter som lagras skapar en ny meningshorisont och tidigare handlingar, synsätt och 

attityder blir utmanade vilket lägger en grund för en perspektivförändring (Nyström, 1999). 

Eiternes och Fangen (2002) menar att det kan vara klokt att argumentera på olika sätt beroende 

på vilket stadium individen befinner sig i: om denne är på väg in i, är aktiv i eller är på väg ur 

miljön. De menar att det är bra att vara försiktig i förhållande till någon som är fullt med i 

miljön, medan man kan vara mycket mer provokativ mot de som har börjat tvivla mer på miljöns 

ideologi.  

2.3 Professionellas förutsättningar  

De olika professionsgrupper som möter klientgruppen har olika förutsättningar för sitt arbete. 

Fangen och Carlsson (2013) menar att skolor har en viktig uppgift att signalera det oacceptabla i 

ideologier som genom att avhumanisera exempelvis homosexuella och politiska motståndare, 

legitimerar våld mot dessa grupper. Professionella inom skolan i Sverige är enligt Skollagen 

2010:800 1 kap 5 § skyldiga att främja de mänskliga rättigheterna och att aktivt motverka 

kränkande behandling. Vidare fastslås i läroplanerna för både grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2011a) samt för gymnasiet (Skolverket 2011b) att främlingsfientlighet 

och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. En empirisk 

studie som presenteras i SOU 2012:74 antyder att det är svårt för lärarna att omsätta det som står 

i läroplaner till praktiskt arbete. Till skillnad från de förutsättningar och skyldigheter 

professionella i skolans värld har, agerar professionella inom kommunala verksamheter 

respektive frivilligorganisationer på andra premisser. Exempelvis kan det vara problematiskt 

med stödverksamhet för avhoppare som drivs av myndigheter, exempelvis kommunala sådana, 

då de personer som lämnar högerextrema rörelser har en stark misstro mot myndigheter och 

deras sätt att jobba (Nilsson Lundmark & Nilsson, 2013).   

2.4 Möten mellan professionell och klient  

Tidigare forskning definierar professionalitet på sätt som liknar varandra, med den huvudsakliga 

innebörden att sträva efter att låta sig styras av det som gynnar klientens behov och inte av ens 

egna behov, känslor och impulser (Holm, 2009; Skau, 2007). Gällande aspekter i möten mellan 

professionella och klienter fokuserar den tidigare forskning vi valt att titta på främst på 

aspekterna förhållningssätt och makt.  

2.4.1 Förhållningssätt 

Ett gemensamt tema för den forskning vi funnit gällande förhållningssätt är att det är viktigt med 

en god relation mellan professionell och klient för att uppnå förändring. Detta belyses bland 

annat i Ungdomsstyrelsens utvärdering av Exit (2010). Med god relation benämns bl.a. öppenhet, 

att visa intresse, bry sig samt visa respekt och därigenom skapa tillit, och på så vis öppna en dörr 
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för en förändringsprocess. Olsen (2011) menar att socialarbetaren har en unik roll i mötet med 

klienter och att goda relationer mellan klient och professionell ofta kan bidra till en förändring. 

Nyström (1999) belyser i sin avhandling att nya föreställningar som skapas hos klienten är 

grundade på vad vägledarna (den professionella) gör och säger. Genom att skapa tillit och en 

positiv inställning kan klienten uppfatta hjälpinsatsen som värd att pröva. Fangen och Carlsson 

(2013) belyser att familjenätverk som stöd vid risk att gå med eller vid avhopp inte alltid är 

tillgängligt. De menar att det därför kan vara viktigt att finna kontakter utanför familjen som är 

villiga att etablera band till ungdomar i riskzonen genom att lyssna till dem och därigenom vinna 

deras tillit. Dessa signifikanta andra kan då stödja ungdomar när de börjar tröttna på, eller 

ifrågasätta gruppens ideologi (Aho, 1994, refererad i Fangen & Carlsson, 2013).  

 

De studier vi funnit gällande förhållningssätt belyser även aspekter som att det hos professionella 

krävs en självmedvetenhet samt att det är viktigt att jobba med egna känslor och behov. Olsen 

(2011) menar att socialarbetare kan komma att behöva möta sina egna ståndpunkter då de kan 

uppleva känslor av avsky i möten med nazister eller andra starkt stigmatiserade personer, men 

trots detta ska socialarbetaren uppträda professionellt och ge ett värdigt bemötande. Skau (2007) 

argumenterar, precis som Olsen, för att det är viktigt att den professionella ägnar tid åt personligt 

utvecklingsarbete för att gradvis bli bättre på att förstå andra. Hon visar även på risker med den 

professionellas fortsatta agerande ifall egna oförlösta livsteman ligger undertryckta hos den 

professionella. Vidare argumenterar Holm (2001) för att självkännedom är grundläggande i den 

professionella hållningen och att man genom denna självkännedom kan hantera de egna behoven 

så att de inte styr kontakten med den hjälpsökande. I själva mötet och samtalssituationen med 

klienten menar Egelund & Halskov (1986) att den professionella har utarbetade värderingar och 

handlingsplaner utifrån sitt yrke och utifrån mer eller mindre medvetna egna värderingar. Det 

finns en risk för att socialarbetarens delvis eller helt omedvetna värderingar kan framkomma. 

Dessa värderingar kan genom mötet och en konfrontation från klienten som har andra 

värderingar, hållningar, kroppsspråk m.m. sätta igång känsloladdade processer i kontakten och 

därmed påverka det den professionella spontant förmedlar till klienten. Detta kan ses i ljuset av 

Arnstbergs och Hålléns (2000) forskning där flera informanter vittnade om hur socialvården vänt 

dem ryggen. Utifrån denna studies resultat kan argumenteras för betydelsen av ett professionellt 

förhållningssätt gentemot personer som väljer att lämna högerextrema grupper, istället för att 

vända dem ryggen.  

2.4.2 Makt  

Den forskning vi funnit som belyser makt i möten professionell och klient argumenterar för att 

det är en klar maktobalans i mötet mellan professionell och klient, där den professionella i viss 

bemärkelse är i en maktposition och klienten i en beroendesituation (Holm, 2009; Skau, 2007). 

Forskning belyser även hur professionella kan förhålla sig till denna maktobalans, samt 

tillvägagångssätt för utjämning av obalansen. Skau (2007) menar att det kan vara klokt av den 

professionella att tänka igenom hur hen ska förhålla sig till maktobalansen. Holm (2009) baserar 
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sin bok Det räcker inte att vara snäll på främst två observationsstudier men också på olika 

psykologiska test och intervjuer. Hon menar att en strategi som professionella kan använda sig 

av för att skydda klienten i denna ojämna maktbalans kan vara att tillägna sig en uppsättning av 

etiska riktlinjer. Kristiansen (1994) utgår i sin forskning från att mänsklig utveckling och 

förändring har sin grund i mänskliga relationer. Vidare diskuterar han makt i socialt arbete 

utifrån ett relationsperspektiv samt hur det kan påverka relationen mellan socialarbetaren och 

klienten. Han menar att oavsett hur mycket man betonar ömsesidiga och personliga relationer 

innehåller det sociala arbetet alltid inslag av maktutövning (Kristiansen, 1994). Socialarbetarens 

makt över klienten kan enligt Kristiansen (1994) också bygga på interna regler på den arbetsplats 

där socialarbetaren och klienten möts. Han ger exempel på när en klient som inte följer vissa 

regler mot sin vilja kan bli utskriven och han betonar skillnaden i makt mellan 

myndighetsutövning och frivilliga insatser, där de frivilliga insatsernas makt visas i form av 

interna regler. Vidare menar Kristiansen att socialarbetaren har ett maktöverläge gentemot 

klienten materiellt, kulturellt och socialt och att normaliseringssträvanden alltid är närvarande i 

det sociala arbetet. Individens uppfattning om vad som är sant, rättvist och onormalt är alltså 

direkt påverkad av vad makten menar är sant, rättvist och onormalt (Kristiansen, 1994). 

2.5 Strategier för att bemöta högerextremister  

Förstått från Fangen (2001) är de strategier som används i möten med högerextremister beroende 

av hur den professionella ser på förändringspotentialen. Om den professionella ser rasism som ett 

resultat av personlighetstyper, finns inte mycket utrymme för att arbeta med förändring. 

Däremot, om denne ser på identitet som något som hela tiden konstrueras beroende på den 

situation en individ befinner sig i, finns potential för förändring. Vidare jämför och diskuterar 

Fangen två existerande synsätt på nynazister och hur dessa personer bör bemötas. Å ena sidan, 

som att de är personer som hela tiden måste fördrivas och konfronteras, vilket är ett dominerande 

synsätt inom stora delar av den antirasistiska rörelsen. En kritik av denna konfrontationslinje som 

lyfts fram av Fangen är att man bidrar till att våldsspiralen upprätthålls genom att hata de som 

hatar. Å andra sidan, finns en syn på nynazister utbredd bland akademiska forskare vilka har 

studerat rasistiskt våld, som går ut på att det är viktigt att behålla dessa personer som deltagare i 

samhället samtidigt som tydliga gränser sätts för vilka handlingar som inte accepteras. 

Representanter för konfrontationslinjen kritiserar en sociologisk analys av nynazism då de menar 

att det innebär en avpolitisering och ofarliggörning. För att förebygga att någon går in i 

högerextrema miljöer eller att få någon att lämna miljön, argumenterar Fangen för att det behövs 

insatser vilka fokuserar på sociala faktorer, som kan motivera ungdomar att hålla sig ifrån eller 

gå ut ur sådana miljöer. Bland forskare som studerat rasistiskt våld i Norge råder enligt Fangen 

enighet om att man kan uppnå mycket mer med integrering än med våld och exkludering. Fangen 

argumenterar för att hon inte ser en lösning i att möta de antidemokratiska med brutalitet och 

övergrepp bara för att de själva försvarar sådana övergrepp. Även om många handlingar måste 

följas av sanktioner, betyder inte det att den enskilda personen måste stötas ur den moraliska 

gemenskapen. Fangen menar att det är bättre att möta dessa personer med en tilltro om förmåga 
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att förändra sig, samtidigt som de naturligtvis måste ta ansvar för sina handlingar. Vidare 

argumenterar hon för att “vi” har ett etiskt ansvar att göra det möjligt för aktivister inom 

högerextrema grupperingar att välja huruvida de vill vara kvar i miljön eller distansera sig från 

den (Fangen, 2001). 

2.6 Sammanfattning  

Vi har i detta kapitel belyst områden för tidigare forskning som ligger nära det vi ämnar 

undersöka i denna studie. Inledningsvis presenterades forskning om att gå in i och att lämna 

högerextrema grupperingar, där forskning främst argumenterar för att det ofta handlar om sociala 

och psykologiska faktorer så som identitetsskapande. Flera studier argumenterar för att det finns 

likheter mellan sekter och högerextrema grupper, varför vi valt att titta på sektforskning. Vidare 

har forskning rörande förändringsprocesser för individer ur klientgruppen belysts, där viktiga 

gemensamma nämnare varit att få tillgång till nya alternativ, nya nätverk och skapa nya 

föreställningar samt att detta behöver ske i kontakt med någon utanför gruppen så som en 

professionell. Här har vi bland annat valt att se på kriminologisk forskning, då det finns likheter 

mellan att lämna en kriminell grupp och en högerextrem grupp. Följande forskning om 

förändringsprocessen har professionellas olika förutsättningar att arbeta med klientgruppen och 

förändringsarbete belysts. Vidare har kapitlet belyst forskning om möten mellan professionell 

och klient med fokus på förhållningssätt och makt. Avslutningsvis har strategier för att bemöta 

högerextremister presenterats.  

 

Genom den tidigare forskning vi ovan presenterat, har vi strävat efter att rama in och identifiera 

kunskapsluckan med forskning från flera olika fält. Vi har funnit forskning som belyser bl.a. 

förändringsarbete, bemötande, professionellt förhållningssätt, klienters förändringsprocess och 

attitydförändring. Vi har dock inte funnit något som studerar just vilka föreställningar de 

professionella som i praktiken möter individer ur klientgruppen har om sin roll i processer som 

rör attitydförändring. Olsen (2011) argumenterar för att det är viktigt att identifiera 

socialarbetares roll i relation till högerextremism. Flera studier antyder dels att professionella 

vänt ryggen åt individer ur klientgruppen, dels att det kan vara en utmaning för professionella att 

möta personer med extrema åsikter då den professionellas egna värderingar kan sätta igång 

känsloladdade processer och därigenom påverka möten med klienter. Mot denna bakgrund och 

identifierade kunskapslucka i existerande forskning, i kombination med att högerextremism är ett 

mycket aktuellt ämne, har vi valt att undersöka vilka föreställningar professionella själva har om 

sin roll i processer som rör attitydförändring hos individer ur klientgruppen.  
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3. Teori  
I detta kapitel presenteras och motiveras val av teorier och teoretiska begrepp för vår studie, 

vilka har identifierats utifrån studiens syfte. Vi har valt att analysera materialet med hjälp av 

begrepp inom teorier om symbolisk interaktionism och makt. Inom symbolisk interaktionism har 

vi valt att använda oss av de fem begreppen definitionen av situationen, symboler, identitet, 

sympatisk introspektion samt signifikanta andra. Inom makt har vi valt att använda oss av Skaus 

definition av makt utifrån den professionella rollen och Foucaults begrepp pastoralmakt. Val av 

teorier är delvis sammanhängande med tidigare forskning i den meningen att tidigare forskning 

behandlar aspekter som även belyses i teorierna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som kort 

belyser kopplingar mellan teori och tidigare forskning.  

3.1 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett perspektiv för analys av den sociala verkligheten med inriktning 

mot att förstå snarare än att förklara (Trost & Levin, 2004). Vi har valt att utgå från detta 

perspektiv i studien då syftet är just att få en förståelse för professionellas föreställningar om sin 

roll. Vidare är symbolisk interaktionism ett relevant teoretiskt perspektiv för denna studie då 

perspektivet utgår från att människan är en social varelse som skapar sitt jag i interaktion med sig 

själv och människor omkring (Trost & Levin, 2004). Detta är applicerbart på studien för att få en 

förståelse för den sociala interaktionen i möten mellan professionella och klienter, med fokus på 

professionellas föreställningar om sin roll i processer som rör attitydförändring. Termen 

symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer (Blumer, 1937). Symbolisk 

interaktionism är en bred teori med många förgreningar och begrepp. Trost och Levin (2004) 

presenterar fem delar av perspektivet som de anser vara de viktigaste hörnstenarna och 

grundläggande för att förstå symbolisk interaktionism. Dessa är 1) definitionen av situationen, 2) 

att all interaktion är social, 3) att vi interagerar genom symboler, 4) att människan är aktiv och 5) 

att vi handlar och befinner oss i nuet. Nedan ges en kort presentation av dessa hörnstenar. Dessa 

fem grundläggande delar av symbolisk interaktionism genomsyrar analysen av vårt resultat men 

vi använder endast två av dem som explicita begreppsverktyg för analysen: definitionen av 

situationen och symboler. Vidare har vi identifierat ytterligare tre relevanta begrepp inom 

symbolisk interaktionism utifrån studiens ämne, vilka vi utgår från i analysen då de kan bidra till 

en förståelse av den insamlade empirin. Dessa begrepp är identitet, sympatisk introspektion samt 

signifikanta andra, och förklaras i kommande underrubriker.  

 

“If men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & Thomas, 1928 

s. 572). Termen definitionen av situationen är ett centralt begrepp inom symbolisk interaktionism 

och handlar om att vårt beteende påverkas av hur vi vid ett givet tillfälle definierar situationen. 

Samtidigt definierar vi hela tiden om situationen i en pågående process, och genom detta kan 

uppfattningar och därmed beteende förändras. Sådana ändringar i definitioner av situationer 

använder terapeuter sig av i behandling av klienter - att hjälpa klienten att omdefiniera en 

situation eller livet och därigenom också till en ny förståelseram. Människor interagerar i stort 
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sett hela tiden med andra eller med sig själva. Social interaktion handlar om att samtala både 

genom muntligt tal, genom kroppsspråk och med sig själv genom tankar. Även känslor är en 

form av tänkande, av social interaktion med sig själv, då en människa inte känner utan att tänka 

att hen gör det. När vi tänker och kommunicerar gör vi det genom språket, med symboler t.ex. 

ord som har betydelse för oss. För att ord eller gester ska bli symboler måste de ha samma 

mening för både den person som uttrycker dem och för människor i den närmaste omgivningen. 

För att exempelvis ett ord ska bli en symbol krävs även en definition av situationen. Symbolisk 

interaktionism utgår från att allt sker i nuet; att vi finns just nu, definierar situationen i nuet och 

interagerar med symboler i nuet (Trost & Levin, 2004). Samtidigt påverkas vår interaktion alltid 

av minnen i form av vår symbolvärld och våra sätt att tolka världen, baserat på tidigare 

erfarenheter (Blumer, 1969). Genom interaktion och nya erfarenheter förändrar sig således 

människor hela tiden i en ständig process: det är hela tiden ett nytt nu. Symbolisk interaktionism 

förutsätter föränderlighet - ingenting är statiskt utan vi är alla föränderliga, aktiva i en process 

genom att handla eller bete oss (Trost & Levin, 2004).  

3.1.1 Identitet  

Vi har många identiteter som har olika betydelse vid olika tillfällen. Identitet formas i social 

interaktion genom förhandlingsprocesser (Charon, 2007; Miller & Hintz, 1997). Vi presenterar 

våra identiteter för andra i interaktion och vi berättar för andra vilka vi tror att de är genom 

interaktion. Genom detta börjar vi tänka på oss själva som någonting, en identitet formas, och 

våra handlingar därefter formas efter dem vi tror att vi är. Exempelvis formar en socialarbetare 

en klient genom sitt beteende gentemot klienten, samtidigt som klienten formar socialarbetaren 

genom sitt beteende gentemot denna. Varje handling och ord visar på aktörens bild av andras 

identiteter. Samtidigt som vi genom interaktion berättar vem vi tror att andra är och de berättar 

vem de tror att vi är, försöker vi även att kommunicera till andra vilka vi är (Charon, 2007). 

Begreppet identitet kan appliceras på vår studie då vi undersöker professionellas föreställningar 

om sin roll, vilket belyser deras identitet som professionell. Samtidigt handlar det om klienternas 

identiteter som enligt denna teori kan tänkas påverkas i mötet med den professionella. Dessa 

aspekter av identitet och skapande av identitet genom interaktion gör sammantaget att vi valt 

detta begrepp som relevant och applicerbart för analysen av vårt empiriska material.  

3.1.2 Sympatisk introspektion  

Sympatisk introspektion handlar om att försöka sätta sig in i den andres föreställningar och 

definition av situationen. Det handlar om att sätta sig i nära kontakt med olika människor, att 

varsebli dem i sig själv och att efteråt kunna efter sin bästa förmåga minnas och beskriva dessa. 

På detta sätt har man mer eller mindre förmåga, genom introspektion, att förstå alla människor, 

allt från barn till gamla, konservativa till radikala, i alla delar av mänskligt stadium utan att 

uppleva att det är helt främmande för en själv (Cooley, 1909). Förstått från Cooley (1983) 

handlar sympati om en bredare innebörd av begreppet än att tycka synd om en person av någon 

anledning, nämligen att sympati innebär just att gå in i och dela en annan persons 

föreställningsvärld. Vår interaktion med andra personer är beroende av vår förmåga att 
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sympatisera i den givna situationen - sympati ses alltså som en aktivitet. Förstått från Trost och 

Levin (2004) är sympatisering en förutsättning för makt - bara i den utsträckning en person 

förstår andra människor dvs. deras föreställningsvärld, kan den personen effektivt utöva makt 

över andra. Genom sympatisk introspektion kan vi förstå en människas beteende, men måste 

först förstå dessa beteendes betydelse och bevekelsegrunder för människan själv. Trost och 

Levin påpekar att det för professionella inom många yrken, däribland socialarbetare, är viktigt att 

inte förutsätta att ens egna föreställningar även gäller för klienten.  

 

Idag används vanligen termen empati för det Cooley kallade sympatisk introspektion. Empati 

innebär här att verkligen ta den andres perspektiv och att sätta sig in i den andres hela 

föreställningsvärld. Genom empatisering kan förståelse uppnås, men inte förklaring. Trost och 

Levin (2004) behandlar även förändringsarbete inom socialt arbete och annan terapeutisk 

verksamhet, och menar att man måste nå en relativt hög grad av empati för att förändringar ska 

kunna ske. I förändringsarbetet är empatiserande således en grundläggande aktivitet, som även 

kallas kontaktetablering. Således är det av vikt att etablera en kontakt innan ett försök till 

förändringsarbete äger rum (Trost och Levin, 2004). Detta begrepp är relevant att använda för 

förståelsen av vårt material då det handlar om professionella som genom sitt arbete möter 

klientgruppen och dessa möten kräver av den professionella viss medvetenhet och förståelse om 

klienten och var denne befinner sig.  

3.1.3 Signifikanta andra  

Signifikanta andra är personer som är viktiga i en människas liv, som man bryr sig om, lyssnar 

till och tar efter. De har stor betydelse för uppbyggnaden av jaget och föreställningsvärlden, att i 

olika sammanhang definiera situationen på ett rimligt sätt. Det är inte ovanligt att signifikanta 

andra har olika uppfattningar om vad som är rätt och fel, vilket lätt leder till att en inre konflikt 

uppstår hos den enskilde. Ett sätt att hantera detta kan vara att i en besvärlig situation fråga sig 

själv vad någon av ens signifikanta andra skulle sagt om saken eller gjort i samma situation 

(Trost & Levin, 2004). Detta kan relateras till forskning som antyder att socialarbetare har en 

unik roll i att bidra till förändring hos klienter samt att nya föreställningar skapas hos klienten 

grundat på vad vägledarna (professionella) gör och säger (bl.a. Nyström, 1999; Olsen, 2011). 

Mot denna bakgrund, att professionella potentiellt kan vara en signifikant andra för den klient de 

möter och därigenom ha en viktig roll i processer som rör attitydförändring, har vi valt att 

använda begreppet signifikanta andra för denna studie. 

3.2 Teorier om makt 

Järvinen (2002) beskriver att socialt arbete inte bara handlar om hjälp, stöd eller neutral 

handläggning, utan också om kontroll och makt. Oavsett om möten mellan hjälpare och klient 

sker på en myndighet, i en frivilligorganisation eller en skola blir obalansen i vad man vet om 

varandra påtaglig. Då denna studie undersöker professionella som möter klientgruppen anser vi 

att det är viktigt att ha med en maktaspekt för studien. Vidare är maktaspekten viktig då en 

obalans i möten mellan professionell och klient är ofrånkomlig. Utifrån detta perspektiv kan vi 



Martinsson, Maria och Ödkvist, Anna 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp  
Uppsala universitet VT 2014  
 

15 
 

studera maktmedvetenheten samt hur professionella hanterar maktaspekter i möten med klienter. 

För att få en djupare förståelse om maktaspekten utgår vi från Skaus förklaring av hur 

maktbalanser ser ut i mötet mellan professionell och klient samt förhållandet till den 

professionella rollen. Vidare utgår vi från Foucaults begrepp pastoralmakt som utgår från hur 

makt numera används i professioner som arbetar med människor.  

3.2.1 Den professionella rollen 

Skau (2007) menar att det i en vardaglig interaktion förväntas att det är en mer likställd och 

jämbördig balans i vem som talar och lyssnar, men i hjälpare-klient relationer är däremot en 

sådan ömsesidighet varken förväntad eller eftersträvad. Att vara professionell menar Skau bland 

annat innebär att kunna hålla isär det egna livet från andras och att i samspelet med en klient bör 

det som tas upp från ens egna liv endast vara i syfte att hjälpa klienten, inte att tillfredsställa egna 

behov. Skau belyser också aspekten av att man som professionell kan känna sig maktlös i möten 

med klienter, men menar att det ändå är professionsutövarna som har mest makt i mötena. Vidare 

menar hon att det är viktigt att vara i kontakt med sig själv som person som en nödvändig 

förutsättning för en meningsfull kontakt med andra och att det kan vara en utmaning att kunna se 

världen med andras ögon utan att förlora det egna perspektivet. Det är viktigt att den 

professionella ägnar tid åt personligt utvecklingsarbete för att gradvis bli bättre på att förstå 

andra samtidigt som man känner sig säkrare på var gränsen går mellan ett “jag” och ett “du” i ett 

samspel. Om egna oförlösta livsteman ligger undertryckta hos den professionella menar Skau att 

de ändå alltid kommer vara med i samspelet med klienter och att dessa konfliktladdade 

personliga livsteman då lätt kan sättas i rörelse av något som klienten gör eller säger, som då kan 

påverka den professionellas fortsatta agerande (Skau, 2007). Vi anser att det är relevant att utgå 

från Skaus förklaring av makt för att hon presenterar viktiga aspekter som lägger en grund för att 

kunna undersöka hur de professionella förhåller sig till sig själva och maktaspekten i mötet med 

klienter.  

3.2.2 Pastoralmakt 

Begreppet pastoralmakt kan härledas från den gammalkristna traditionen där det var kyrkan eller 

kyrkoherden som hade en omfattande makt över folket (Järvinen, 2002). Maktutövningen här 

syftade till att säkra de rättstroendes frälsning i livet efter detta och för att uppnå detta behövde 

kyrkan information om individernas innersta och en kunskap om deras samvete och en förmåga 

att styra det (Foucault, 1982). Denna makt utövades inte enbart som kontroll utan handlade i 

första hand om att hjälpa individen (Järvinen, 2002). Foucault (1982) menar att man måste skilja 

på två aspekter av pastoralmakt. Den ena aspekten är den pastoralmakt som utövades vid kyrkans 

institution, men som inte existerat sedan 1700-talet. Den andra belyser funktionen av 

pastoralmakt som har spridits och utökat sitt användningsområde utanför kyrkans institution. 

Järvinen (2002) menar att pastoralmaktens användning idag utgår ifrån en frälsning här och nu, 

inte efter döden, och innebörden av frälsning syftar idag istället till hälsa, välmående, 

livskvalitet, trygghet och säkerhet. Det som behållit sin ursprungliga form inom pastoralmakten 

är funktionerna att dels kontrollera/hjälpa befolkningen, dels kontrollera/hjälpa individen samt 
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att pastoralmakten alltid bygger på en mycket närgående analys och utforskning av individen 

med fokus på dennes problem och svårigheter. Foucault (2007, 165) menar att pastoralmakt är en 

konst att genomföra, styra, vägleda, ta i hand och manipulera människor, en konst att övervaka 

och uppmana dem steg för steg, en konst med funktionen att ta hand om människor kollektivt 

och individuellt genom deras liv och vid varje tillfälle av deras existens. Järvinen (2002) 

beskriver också pastoralmakten som en uppfostrande hjälp till självhjälp byggd på omfattande 

kunskap om individen. Hon beskriver vidare pastoralmakten som en positiv och produktiv makt, 

som därmed är väldigt svår för individen att försvara sig emot. 

 

Då pastoralmakt idag omfattas av många professioner som på olika sätt arbetar med människor, 

anser vi att denna teori kan utgöra en relevant utgångspunkt för vår förståelse av hur makt 

konstrueras, används och upplevs. Personer som ingår i klientgruppen kan många gånger vara i 

stort behov av stöd. Stödet kan omfatta allt från praktisk hjälp vid själva avhoppet (skydd, bostad 

m.m.) till mer känslomässigt stöd då det kan handla om sociala omständigheter och omtumlande 

känslor vid ett avhopp eller i processen att hoppa av. Denna typ av stödarbete, sett utifrån 

pastoralmakt, kan utövas med en positiv och produktiv makt, vilket kan vara svårt för individen 

att försvara sig emot. Denna teori blir då relevant för vår studie för att analysera hur makt utövas 

och upplevs av de professionella som jobbar med stödjande arbete, som dessutom många gånger 

kan bli ett påverkansarbete.  

3.3 Kopplingar mellan teori och tidigare forskning  

Vi har i detta kapitel presenterat och motiverat användningen av valda teorier och begrepp för 

denna studie. Begreppen inom symbolisk interaktionism används genomgående i analysen av 

resultatet, även för de delar inom resultat som berör makt. Maktteorierna används huvudsakligen 

för att analysera de delar som explicit berör frågeställningen om maktförhållanden, dock 

appliceras maktteorierna även till viss del för övrig analys. Mellan de valda teorierna finns 

kopplingar då symbolisk interaktionism utgår från mellanmänskliga relationer och dessa möten 

alltid präglas av makt. Symbolisk interaktionism och teorierna om makt kompletterar varandra 

på så vis att symbolisk interaktionism kan bidra till grundläggande analys av all interaktion, 

medan maktteorierna kan förklara just maktaspekten. Makt finns närvarande i alla 

mellanmänskliga relationer och genomsyrar speciellt relationen mellan professionell och klient, 

där den professionella har ett maktövertag gentemot klienten.  

 

Vidare kan valen av teoretiska begrepp relateras till delar av den tidigare forskning som 

behandlades i föregående kapitel, då flera aspekter som tas upp i tidigare forskning även 

behandlas i teorin. Som redan nämnts finns en koppling mellan begreppet signifikanta andra och 

Nyströms (1999) samt Olsens (2011) forskning. Paralleller kan också dras mellan avsnittet ovan 

om den professionella rollen och den tidigare forskning som behandlar professionellas 

medvetenhet och utveckling av sin roll samt vikten av skapandet av relationer till klientgruppen 

(bl.a. Holm, 2001; Olsen, 2011; Skau, 2007).  
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4. Metod  
I detta avsnitt kommer vi att behandla den metod som använts för studiens genomförande. Vi 

kommer att presentera vår metodologiska ansats, metod för urval, tillvägagångssätt för vår 

materialinsamling samt för vår analys. Slutligen redogörs för studiens trovärdighet samt 

generaliserbarhet och för forskningsetiska överväganden.  

4.1 Metodologisk ansats - kvalitativ  

Bryman (2002) förklarar att kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ, har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som interpretativ. Interpretativ beskrivs av 

Bryman som att “tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 2002, s. 250). Vidare är kvalitativa 

studier enligt Repstad (2007) ofta undersökningar av specifika miljöer, där målet är att ge en 

helhetsbeskrivning av processer och särdrag. Syftet med vår studie är att få en förståelse för 

professionellas föreställningar om sin roll i processer som rör attitydförändringar hos klienter. 

Studien syftar därmed till att, i enlighet med ovanstående beskrivningar av kvalitativ metod, få 

en förståelse för hur de professionella vi undersöker tolkar den sociala verkligheten i denna 

specifika miljö.  

4.2 Urval  

I detta avsnitt behandlas urvalsprocessen för att finna informanter till studien. Under vår 

förstudie försökte vi att få en överblick över den målgrupp varifrån vi önskade finna våra 

informanter. Fokus för studien är professionella som möter personer som riskerar att dras in i, 

som är aktiva i eller som har valt att lämna högerextrema grupper. I Skandinavien finns relativt 

få verksamheter som uttalat riktar in sig på att stödja just denna klientgrupp. Detta innebär att 

basen för vårt urval är begränsat. 

Vi valde att begränsa vårt urval till att omfatta åtta informanter. Vi valde just åtta intervjuer dels 

med hänsyn till den begränsade populationen, dels med anledning av att en studie av detta slag 

erbjuder begränsat utrymme och tid. Vi ansåg därmed att det är viktigt att kunna lägga tillräckligt 

med tid på dessa åtta intervjuer för att kunna genomföra och analysera dem ordentligt.  

Inför urvalsprocessen formulerade vi kriterier för vilka informanter som skulle kunna inkluderas 

i studien. Dessa kriterier var 1) att informanten i sitt arbete mött eller möter personer som 

riskerar att dras in i, är aktiva i eller valt att lämna högerextrema grupperingar, 2) att informanten 

skulle ha en eftergymnasial utbildning som socionom, lärare, behandlingsassistent eller liknande 

och 3) att personen inte är nyexaminerad eller nybörjare inom fältet, utan har något mer 

erfarenhet av att möta denna klientgrupp. Anledningen till att vi valde det andra kriteriet, att 

informanterna ska ha eftergymnasial utbildning, var att vi önskar att informanterna har en 

akademisk grund för sin professionella roll och för sin förståelse av denna. Orsaken till att vi 

valde det tredje kriteriet, att de professionella inte ska vara nyutexaminerade utan ha erfarenhet 
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av att träffa denna klientgrupp, var att vi önskar att de ska ha hunnit jobba så pass länge att de 

har hunnit reflektera över sina möten med klienterna och över både klienters och sin egen 

utveckling över en längre tid. Vi valde att avgränsa studiens geografiska spridning till att omfatta 

professionella som är verksamma i Skandinavien. Detta val gjorde vi av flera anledningar, varav 

den viktigaste var att målgruppen för studien som tidigare nämnts är begränsad. Vi gjorde då 

avvägningen att det skulle bli för snävt att endast vända sig till potentiella informanter i Sverige. 

Vi ville undvika ett urval endast baserat på tillgängligheten till informanter och istället främst 

kunna utgå från ett urval baserat på informationsrika och relevanta fall, även om vårt urval 

naturligtvis behövde ta hänsyn till tillgängligheten. En annan anledning var att länderna ligger 

relativt nära varandra både kulturmässigt och samhällsmässigt, jämfört med om vi hade 

inkluderat ännu större geografiska områden. Samtidigt är vi medvetna om att det finns skillnader 

i samhällssystem och historia. Vi gjorde dock bedömningen att i relation till studiens syfte har 

informanternas geografiska placering inom Skandinavien ingen betydande inverkan som kan 

störa resultat och fokus för studien. Slutligen valde vi denna geografiska avgränsning då länderna 

ligger nära varandra språkmässigt, så att alla intervjuer kunde genomföras på respektive 

informants arbetsspråk.   

I urvalsprocessen har vi tillämpat en kombination av ett strategiskt, selektivt tillvägagångssätt 

och snöbollsmetoden. Vi har utgått från vilka individer som kan ge värdefull information i 

relation till studiens syfte (Jacobsen, 2007). Informanterna har valts ut genom att vi under 

förstudien gjorde en översiktlig kartläggning av fältet i Skandinavien och utifrån detta kunde vi 

sedan identifiera flera potentiella informanter som vi tog direktkontakt med. Vi fick även hjälp 

av en nyckelperson inom fältet att komma i kontakt med ytterligare potentiella informanter. 

Denna metod kallas snöbollsmetoden och innebär att informanter introducerar forskaren för eller 

rekommenderar andra informanter (Jacobsen, 2007; Repstad, 2007). Genom att vi angav 

kriterierna för urvalet till nyckelpersonen kunde vi hålla oss till ett strategiskt och selektivt 

tillvägagångssätt, delvis med hjälp av snöbollsmetoden. Vid användning av snöbollsmetoden 

finns en tendens att personer rekommenderar andra med liknande uppfattningar som dem själva 

(Repstad, 2007), vilket vi är medvetna om och som potentiellt kan ha påverkat vårt resultat. 

 

Vårt urval kan delas upp i två olika grupper då informanterna har olika arbetsplatser och därmed 

har olika arbetssätt, med den gemensamma faktorn att de möter individer ur klientgruppen. Dels 

är det professionella som arbetar inom kommunala verksamheter samt ideella verksamheter som 

uttalat möter klientgruppens hela spann men främst personer som valt att hoppa av, dels är det 

lärare och andra aktiva inom skolans värld. För de informanter som jobbar inom skolan har vi 

beslutat att göra en avgränsning i urvalet för studien till att endast studera de som uttalat jobbar 

med projekt eller verksamheter inom skolan som specifikt fokuserar på att arbeta med elever som 

riskerar att dras in i just högerextrema miljöer. Dessa lärare har genom projekten och 

verksamheterna även mött personer och elever som är aktiva i och som valt att lämna 

högerextrema grupperingar. 
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4.2.1 Informanter  

Repstad (2007) menar att vid urvalet av vilka fall som har viktig, relevant information för 

studiens syfte, gäller urvalsprincipen att informanterna bör vara så olika varandra som möjligt. 

Detta för att sannolikheten att få tag i nytt relevant material ökar när informanterna skiljer sig åt 

(Repstad, 2007). Vi har tagit hänsyn till detta i urvalet, då våra informanter utgör en grupp med 

stor variation. De har fyra gemensamma faktorer baserade på ovan beskrivna urvalskriterier: de 

har eftergymnasial utbildning, de har mött/möter i sitt arbete klientgruppen, de har erfarenhet av 

detta och de är verksamma i Skandinavien. Utöver detta har de många olikheter. 

Könsfördelningen är hälften kvinnor och hälften män. Åldersspannet är mycket stort och 

informanterna har varierande etnisk bakgrund. Vissa har bakgrund som aktiva högerextremister, 

medan andra själva i olika former och i varierande grad har utsatts för våld eller annan påverkan 

från högerextrema grupper. Informanterna har även olika eftergymnasial utbildning: socionom, 

lärare, behandlingsassistent och pedagog, samt i några fall olika påbyggnadsutbildningar som 

master- och magisterexamina, samtalsterapeut och kortare kurser. Flera av informanterna har en 

tjänst där de främst arbetar med personer som riskerar att dras in i högerextrema grupper, och de 

kommer genom detta även i kontakt med personer som är aktiva i och som väljer att lämna 

högerextrema grupperingar.   

4.3 Tillvägagångssätt  

Vi valde att genomföra vår materialinsamling i form av intervjuer då den kvalitativa 

forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av informantens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2009) och detta går väl ihop med syftet 

för vår studie. Åtta intervjuer á 30 till 90 minuter har genomförts. Dessa genomfördes under april 

och maj månad år 2014. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att vi har haft ett 

antal tydligt angivna frågor i form av en intervjuguide (som presenteras mer ingående nedan), 

men att vi även kunnat följa upp de svar som vi fått under intervjun (Aspers, 2011). Genom en 

semistrukturerad intervju söker vi förstå teman i den levda vardagsvärlden ur informanternas 

egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har gett oss en möjlighet att dels ge liknande 

frågor till alla informanter, vilket gör vår analys och jämförelse dem emellan lättare, dels har det 

gett oss möjlighet att forma intervjun utefter hur den går med följdfrågor samt belysa intressanta 

uttalanden för vidareutveckling. Det som gör denna form av intervju mer begränsad än en öppen 

och ostrukturerad intervju är att vi utgår från vår horisont och våra frågor, vilket begränsar 

informanternas möjligheter att lyfta sitt perspektiv (Aspers, 2011). Däremot skulle en metod utan 

någon som helst struktur kunna leda till att vårt material skulle bli så komplext att det skulle 

kunna bli näst intill omöjligt att analysera (Jacobsen, 2007). En begränsning vi ser för vårt val av 

tillvägagångssätt är att vi bara har undersökt en del av mötet nämligen den professionellas 

perspektiv, och därmed inte kunnat få en förståelse för klienternas perspektiv och upplevelser.  

 

Intervjuerna har genomförts genom fysiska träffar med informanten, via Skype eller via telefon. 

För de intervjuer då vi fysiskt kunnat möta den vi intervjuar har denne själv fått välja plats för 
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intervjun, för att denne ska kunna känna sig så bekväm som möjligt under intervjun. De fysiska 

intervjuerna har således ägt rum på informantens arbetsplats eller i informantens hem. Vi har 

behövt använda oss av Skype- och telefonintervjuer då det inte alltid gått att genomföra 

intervjuerna genom fysiska träffar av geografiska orsaker. Vi är medvetna om att telefon- eller 

Skypeintervjuer innebär vissa begränsningar i en intervju, då den visuella delen (t.ex. 

kroppsspråk, funderande pauser m.m.) av samtalet uteblir. Vid några Skypeintervjuer har video 

varit möjlig, vilket har underlättat den visuella känslan av intervjun något. Oavsett om vi träffat 

informanterna fysiskt, via Skype med video eller via telefonsamtal, anser vi att det de sagt är 

tillräckligt viktigt och intressant för studien, även om vi i vissa fall förlorat de visuella 

aspekterna. Samtliga intervjuer har spelats in med godkännande från informanterna.  

 

Under samtliga intervjuer har vi båda författare varit närvarande och med anledning av detta har 

vi reflekterat kring maktasymmetri under intervjusessionerna. Några aspekter som Kvale och 

Brinkmann (2009) tar upp gällande maktasymmetri i kvalitativa forskningsintervjuer är bland 

annat att de inte är ett öppet vardagligt samtal mellan jämbördiga parter. De menar att 

intervjuaren har vetenskaplig kompetens, bestämmer intervjuämnet och avgör vilka frågor som 

ska följas upp samt avslutar samtalet. Då vi intervjuar professionella som har mycket goda 

kunskaper inom området anser vi att maktasymmetrin till viss del har utjämnats. Likaså har vi 

medvetet avslutat intervjuerna med att fråga om informanten själv tycker det är något område vi 

inte belyst eller om det finns något som hen vill tillägga. Detta för att utjämna maktasymmetrin 

någorlunda, gällande vem som bestämmer agendan för intervjun. Då vi varit medvetna om 

påverkan på maktbalansen utifrån att vi är två intervjuare har vi försäkrat oss om att vara väl 

förberedda inför intervjun. Vi har oss emellan diskuterat viktiga förhållningssätt under intervjun 

och även hur vi kan vara väl synkroniserade med varandra då vi ställer frågor och följdfrågor. 

Detta upplever vi har fungerat väl under intervjuerna och flytet i samtalen har inte påverkats av 

att vi har varit två intervjuare.  

4.3.1 Intervjuguide 

Då vi utformade vår intervjuguide (bilaga 2) utgick vi till viss del från våra valda teorier, främst 

från sympatisk introspektion och makt, samt återkopplade i alla frågor tillbaka till syftet med 

studien. Vi började vår intervjuguide med några inledande frågor om bakgrund och utbildning. 

Detta dels för att få igång ett naturligt flyt på intervjun, dels för att dessa frågor är relevanta för 

att få en bredare förståelse för de varierande svaren under intervjun. Sedan utgick vi från tre 

olika teman under intervjun: förändringsprocessen, den professionella rollen samt makt och 

påverkan. Vi hade några frågor förberedda under varje tema och såg till att ha de flesta frågor 

öppna, för att möjliggöra mer utförliga svar. Under intervjun har det uppkommit olika följdfrågor 

beroende på vad som sagts, vilket är en naturlig del i en semistrukturerad intervju.  

4.4 Analysmetod 

För vår analys har vi valt att använda oss av metoden innehållsanalys. Enligt Jacobsen (2007) 

innebär innehållsanalys att texten tolkas som upplysningar om faktiska, även om de är 
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subjektiva, förhållanden. Analysen är en växelvis process mellan kodning, tematisering och 

summering (Hjerm & Lindgren, 2014). Vår analysprocess har utgått dels från valda teoretiska 

begrepp, dels från det som framkommit i det empiriska materialet. Processen har således varit 

både deduktiv och induktiv (Aspers, 2011). Under analysprocessen har vi använt oss av 

marginalmetoden, dvs. att anteckna i marginalerna och använda färgpennor utifrån ett 

färgschema för att identifiera kategorier, teman och citat. På så vis blir materialet mer 

överskådligt (Aspers, 2011). 

 

Innehållsanalysen inleddes genom att vi sökte i det transkriberade materialet efter kategorier som 

fångar de viktigaste aspekterna i relation till studiens syfte och valda teoretiska begrepp. Utifrån 

dessa kategorier formulerades övergripande teman. Kategorisering av materialet innebär just att 

samla in utsagor från intervjuerna i grupper, och kategorierna behövs för att kunna se om delar 

av materialet liknar eller skiljer sig från varandra (Jacobsen, 2007). Kategoriseringen och 

tematiseringen skedde sedan i en växelvis process parallellt med att ett kodschema växte fram. 

Detta kodschema fungerade som ett verktyg i innehållsanalysens andra steg: att illustrera 

kategorierna med hjälp av citat, där vi sedan valde ut de mest välbeskrivande citaten för 

presentationen av vår analys. Det sista steget i analysprocessen är summering, där analyser och 

slutsatser dras (Hjerm & Lindgren, 2014). Under summeringen har vi flera gånger gått tillbaka 

till koderna och tematiseringarna för att kunna dra väl underbyggda slutsatser.  

4.5  Trovärdighet och generaliserbarhet 

I vår forskning har vi sökt nå så hög grad av öppenhet, nyansrikedom, närhet och flexibilitet som 

möjligt, vilket enligt Jacobsen (2007) bidrar till hög trovärdighet vid kvalitativa 

forskningsansatser. Urvalet av informanter för studien är heterogent vilket i kombination med att 

informanterna i många fall antytt liknande förhållningssätt och upplevelser, kan anses ha bidragit 

till att öka studiens trovärdighet.  

 

Då studien utgår från ett relativt litet material, åtta intervjuer, är det svårt att generalisera 

studiens resultat. Urvalet för denna studie kan inte representera alla som arbetar inom detta fält, 

utan kan snarare ses som ett antal representationer av fältet. Dock hoppas vi att våra slutsatser 

visar på kvaliteter som kan bidra med en större förståelse för professionellas föreställningar om 

sin roll i processer gällande attitydförändring och att detta är något som kan undersökas vidare.  

4.6 Etiska överväganden  

I detta avsnitt behandlas etiska överväganden som gjorts i samband med studien. Aspers (2011) 

menar att hänsyn till etiska frågor är det viktigaste vid val av metod och att en studie måste följa 

de etiska regler som forskarsamhället ställt upp. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är 

utgångspunkten för alla forskningsetiska överväganden individskyddskravet, dvs. att individen 

inte får utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkning samt att individen har rätt till skydd mot 

insyn i exempelvis livsförhållanden. Baserat på individskyddskravet har Vetenskapsrådet 

formulerat fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har i denna studie förhållit oss till ovanstående 

krav.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har skickat ut ett 

introduktionsbrev till samtliga informanter (bilaga 1), där vi har informerat om studiens syfte och 

om vad vi önskar att de bidrar med dvs. deltagande genom en intervju. Utöver information om 

studien upplyste vi även om att deltagandet är frivilligt och att informanterna har rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan. I brevet beskrev vi även en förståelse för att det kan vara känsligt 

att prata om sina upplevelser och erfarenheter av sin yrkesroll i möten med klienter. Vidare 

gjorde vi även klart att vi kommer att skydda informanternas identiteter och avidentifiera 

eventuella fall som kommer upp under intervjuerna. Vi fick muntligt och/eller skriftligt samtycke 

från samtliga informanter att de ville delta i studien.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om personer som ingår i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vi skyddar informanternas identiteter genom att vi i vårt 

material undvikit att använda namn och istället benämner varje intervju med en siffra samt 

använder oss av det personliga pronomenet hen för att avidentifiera kön på informanten, i text 

såväl som i citat. Som tidigare nämnts frågade vi informanterna vid intervjuernas början om 

tillåtelse att spela in samtalen, vilket gavs i samtliga fall. De inspelade samtalen och 

transkriberingar av dessa finns sparade på en krypterad fil som ligger på en lösenordsskyddad 

dator. Vi är dock medvetna om att vissa av deltagarna eventuellt kommer att kunna identifiera 

varandra om de tar del av studien. Detta på grund av att vi fått kontakt med några av 

informanterna genom en nyckelperson som också själv deltar i studien, och dessa personer 

känner varandra mer eller mindre väl genom sitt arbete. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer bara får användas för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna och uppgifter som framkommit genom dessa kommer 

endast att användas för denna studie. I de fall informanterna efterfrågat att få ta del av resultatet, 

har vi utlovat att kontakta dem när studien är avslutad och resultatet har publicerats. 

 

I det inledande arbetet med studien reflekterade vi mycket kring etiska frågor kopplade till 

studiens syfte, då professionellas föreställningar om sin roll i processer som rör 

attitydförändring kan vara ett känsligt område. Dessutom kan fokus på möten med personer som 

riskerar att dras in i, är med i eller väljer att lämna högerextrema grupperingar vara ett känsligt 

ämne för många professionella. Vi har noga tänkt igenom och resonerat kring syfte och 

frågeställningar och vad vi lägger däri för att ha utgångspunkter med god etik. Då vi utgår från 

de professionellas egna upplevelser och inte hur de arbetar/inte arbetar på för sätt lägger vi fokus 
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på upplevelser och att det därmed inte finns något rätt eller fel. Detta var en medveten 

formulering av syftet med etiska överväganden för att inte få något att framstå som utpekande 

eller ifrågasättande. Vidare har vi reflekterat kring etiska aspekter under utformandet av 

intervjuguiden. Vi har ställt oss själva frågor rörande exempelvis politisk korrekthet och var 

gränsen går mellan personligt, privat och professionellt. Vi strävade genomgående under 

intervjuerna efter att hålla oss till professionella och personliga frågor. Detta för att dels hålla oss 

till syftet, dels för att hålla oss till våra etiska överväganden så intervjun inte glider över till 

alltför känsliga områden.  

 

Vi har även reflekterat över att det i intervjusituationerna kan uppkomma samtalsämnen som är 

känsliga för informanterna, med tanke på att flera av dem - dock inte alla - antingen själv har en 

bakgrund som aktiv inom högerextrema grupperingar, eller själv har blivit utsatt för allvarliga 

våldsdåd eller på andra sätt påverkats personligen av aktioner från högerextremister. Vi tror dock 

att de som vi genom urvalsprocessen har valt att tillfråga för intervju har en viss distans till detta 

då de numera sedan en längre tid är aktiva som professionella inom detta fält.  

4.6.1 Förförståelse och forskareffekt  

Vi är medvetna om att vi under det inledande arbetet med studien hade en viss förförståelse i 

ämnet, och att denna förförståelse påverkat studien. Till att börja med valde vi ämne utifrån vår, 

relativt begränsade, förförståelse om ett problemområde vi är intresserade av.  Under arbetets 

gång har vi utvecklat vår förståelse i ämnet genom gedigen inläsning av tidigare forskning och 

annan litteratur, bl.a. självbiografiska böcker av personer som hoppat av högerextrema 

grupperingar. Vi är medvetna om att vi båda har åsikter gällande högerextremism som politisk 

ideologi, och genom att vi är medvetna om detta har vi också kunnat aktivt sträva efter att vara 

neutrala under arbetet med studien bland annat genom att inte försöka tvinga på våra åsikter på 

någon. Dock förstår vi att vi aldrig kan vara fullkomligt neutrala. Vi kan tänka oss att andra 

forskare med stor sannolikhet hade kunnat välja ett annat fokus för studien, en annan vinkling av 

metod och andra fokus för intervjun. Genom att föreställa oss hur studien kunnat forma sig för 

andra forskare, kan vi vara kritiska till betydelsen av vår förförståelse.  

 

Vi är också medvetna om att det kan finnas en forskareffekt i intervjusituationer, då informanter 

kanske ger de svar som de tror vi som forskare vill höra. Detta är möjligt och kan ha sin grund i 

hur vi presenterat oss själva och studien i den initiala kontakten, ordval och formuleringar som vi 

som “nya” i fältet inte är medvetna om har en speciell innebörd och därför kan styra informanten 

på ett visst sätt. Det gäller att hitta en balans i relationen mellan intervjuare och informant och 

det kan göras genom att klart uttrycka sitt intresse för det man får veta och höra samt genom att 

visa sig som en “helt vanlig människa” och delta i vardagliga samtal (Repstad, 2007, s. 55). Vi 

förstår att vi inte kan undgå en forskareffekt helt, speciellt med tanke på att vi är helt nya på 

forskningsfältet, men utifrån ovan nämnda råd för att minska forskningseffekten har vi satt 

standarden för utformningen av våra intervjuer och hur vi vill uppträda vid intervjutillfällena.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår kvalitativa intervjustudie. Resultatet presenteras 

utifrån tre teman som identifierats utifrån valda teorier och den empiriska materialinsamlingen: 

förändringsprocessen, den professionella rollen samt makt och påverkan. Dessa teman relaterar 

tillbaka till studiens syfte: att få en förståelse för professionellas föreställningar om sin roll i 

processer som rör attitydförändring hos klienter. Vi exemplifierar och illustrerar vår presentation 

av resultaten med citat från informanterna. Citaten är omformulerade för att passa skriftspråk när 

det har varit nödvändigt. För att avidentifiera informanterna är citat av informanter från övriga 

Skandinavien översatta till svenska, men innehållet i citaten är detsamma. 

5.1 Förändringsprocessen 

De underkategorier vi funnit för temat förändringsprocessen är identitet och omvärlden. Dessa 

underkategorier presenteras nedan. Vi har för detta avsnitt medvetet valt att huvudsakligen 

fokusera på informanternas berättelser och föreställningar om klienternas förändringsprocesser. 

Detta val grundar sig i att vi anser att det är viktigt med en förståelse för professionellas 

föreställningar om förändringsprocessen, för att vidare kunna få en förståelse för professionellas 

föreställningar om sin roll i denna förändringsprocess. Tyngdpunkten i avsnittet ligger på 

interaktionen mellan professionell och klient som en bidragande faktor till förändring.  

5.1.1 Identitet 

Ett tema som berörts under många intervjuer är identitet: skapande och omförhandling av 

identitet i processer som rör attitydförändring. Informanterna antyder att klienters identiteter 

förändras över tid under samtal och gruppövningar med den professionella och andra i 

omgivningen. Detta kan förklaras av att identitet formas i social interaktion genom 

förhandlingsprocesser. Informanterna antyder att under den period den professionella möter 

klienten sker en förhandlingsprocess kring identitet, främst klientens identitet men även den 

professionellas identitet och förhållningssätt (det senare behandlas vidare under 5.3.4 relationer 

och kognitiva spår). Följande citat är taget från en beskrivning av den inledande kontakten 

mellan en informant och klient.  

 

[Klienten] hade på sig värsta Hitler on tour-tröjan de sju första gångerna. Och jag kommenterade inte det. 

Han kom till [verksamheten] och hade en tröja utanpå, så när han satte sig ner tog han av sig den.  

Informant 8 

 

Citatet antyder en förhandling av identitet och makt i den sociala interaktionen. Detta sker 

genom ett försök från klienten att använda sig av Hitler on tour-tröjan som en symbol för att visa 

sin identitet och som en symbol för att han inte förlorar sin makt i klientpositionen. När den 

professionella inte ger tröjan någon uppmärksamhet blir den, utifrån en analys kopplad till 

begreppet symboler, inte en symbol i interaktionen varför den förlorar sitt syfte som medel att 

provocera och markera sin identitet samt sin maktposition.  
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Hur professionella ser på processer som rör attitydförändring är kopplat till hur de ser på 

orsakerna till att en person från första början engagerar sig i högerextrema grupper. De flesta av 

informanterna har belyst att deras uppfattning är att orsakerna till att en person från första början 

engagerar sig i dessa grupper, oftast är sociala och inte ideologiska. Det kan exempelvis handla 

om sökande efter identitet, obearbetade primära känslor (så som sorg, rädsla m.m), jobbiga 

skolsituationer, problematiska hemförhållanden eller någon form av kris, som lett till att 

personen på ett eller annat sätt hamnar i dessa destruktiva grupper.  

 

Det här är ju ofta ganska tilltufsade ungar som har haft det jobbigt på många olika sätt i livet, som kanske 

inte har haft någon identitet, som har haft det jobbigt med både skolresultat och hemsituation. Sen att få 

vara med när man faktiskt ser att det vänder, när de börjar tänka själva och när de klarar olika saker och 

när de faktiskt börjar förstå att nej men det där var ju inte sant, det där som de här har sagt, så kan det ju 

inte vara, alltså det är helt fantastiskt, jag får rysningar när jag tänker på det fortfarande. 

Informant 4  

 

Detta citat ger exempel på hur en informant uttrycker sig kring processen rörande 

attitydförändringar i relation till förändring gällande sociala förhållanden. Vidare antyder 

informanterna att en attitydförändring sker i en process genom att klienterna arbetar med sig 

själva och blir mindre radikala och börjar fundera, kommer i kontakt med sina känslor och får 

nya perspektiv. Genom denna medvetenhet om processer i attitydförändring hos klienter har 

informanten kunnat anpassa sin professionella roll utefter hur förändringsprocessen faktiskt ser 

ut. Samtidigt ger en av informanterna exempel på att det inte nödvändigtvis är så att attityder 

förändras genom att en person lämnar miljön: 

 

Så.. han hade ju dragit sig ur miljön men det var ju tydligt att han fortfarande hade vissa.. alltså att han 

fortfarande hade en tillhörighet och kände en identitet med den miljön. Även om han hade dragit sig ur.  

Informant 1  

 

Citatet ovan följde på ett exempel där informanten berättade om ett oväntat möte i ett informellt 

sammanhang med en tidigare klient, där denne bar en symbol för en viss högerextrem 

gruppering. Informanten kände direkt igen symbolen och kunde då dra slutsatsen att den f.d. 

klienten fortfarande identifierade sig med miljön. Detta kan analyseras utifrån begreppen symbol 

och definitionen av situationen då symbolen som den f.d. klienten bar hade samma betydelse för 

dem båda. Genom informantens definition av situationen blev symbolen ett tecken på att den f.d. 

klienten fortfarande identifierade sig med miljön.  

5.1.2 Omvärlden  

Ett tema som återkommit under samtliga intervjuer är klientens koppling, på olika sätt, till 

omvärlden i förändringsprocessen samt svårigheter i denna koppling. Vi har identifierat tre 

huvudområden för detta vilka här presenteras närmare. Det första området handlar om att 

informanterna beskriver att klienter ofta möter olika former av svårigheter utifrån sin destruktiva 

gemenskapskrets och att lämna denna.  
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Den största utmaningen, den tycker jag ligger i att det är så bra när vi är i [namngiven plats] och så just 

det här att det är svårt att bryta mönster och roller för att man kommer hem och så förväntas man ha en 

roll liksom, och jag vet och eleven vet att vi känner andra sidor också, men det krävs oerhört mycket för att 

vilja bli ny. Och det är säkert också en förklaring till att det kan ta några år ibland, så att man har brutit 

med de här gamla konstellationerna och så. [...] man orkar liksom inte bryta mönstret [...] och sen så 

kanske man ser eleven efter fyra år och ja du vet man har brutit de här mönstren och man har brutit de här 

grupperingarna och konstellationerna och allting har landat. 

Informant 6 

 

Flera informanter har uttryckt liknande svårigheter och långvariga processer för deras klienter, 

oavsett i vilket stadie av involvering i högerextrema grupper de befunnit sig. Klienternas gamla 

gemenskapskrets innefattar personer som för dem är signifikanta andra. Det blir då svårt att 

lämna dessa signifikanta andra, speciellt när man fortfarande befinner sig på samma plats. I 

möten med personer utanför denna gemenskapskrets, exempelvis professionella, kan dessa nya 

kontakter över tid bli nya signifikanta andra för klienten. Det kan således uppstå konflikter 

mellan uppfattningar hos signifikanta andra i den gamla gemenskapskretsen och de nya 

signifikanta andra. Så småningom kanske klienten ändå väljer att bryta med den gamla 

gemenskapskretsen, som citatet ovan gav exempel på. Utifrån informanternas berättelser 

kopplade till begreppet signifikanta andra kan det tänkas att de professionella varit en bidragande 

faktor i detta, i egenskap av signifikant andre. Vidare har flera informanter pratat om vikten av 

att byta umgänge eller flytta och helt byta miljö, för personer som lämnat destruktiva miljöer. 

Det blir då lättare för klienten att börja om på nytt och skapa en ny roll och ny identitet i ett annat 

sammanhang. Några av de professionella har uttryckt att de ser det som en del i sin roll att vid 

behov underlätta denna process för klienten.  

 

Ett andra huvudområde har att göra med den övriga omvärlden, samhället i stort och att 

klienterna, speciellt de som varit aktiva inom högerextrema grupperingar, möter mycket misstro 

från samhället. Under flera intervjuer har det berörts att en tidigare högerextremist kan ha ett 

behov av att visa för omvärlden att denne faktiskt lämnat miljön, för att få en andra chans, och 

hur man kan göra det.  

 

Problemet, om man kan säga så, när du är tidigare högerextremist kan du inte göra som en tidigare 

narkoman och gå och ta ett urinprov och så är urinprovet rent, alltså du kan ju inte se om alla de små 

hakkorsen är i urinen eller ej [...] Så det finns ju bara ett sätt [...] att visa att du är färdig med det, och det 

är ju egentligen bara att gå vidare med livet och leva, så du måste rätt och slätt bara i praktiken visa att du 

är färdig med det.  

Informant 1  

 

I citatet framkommer att en del av svårigheten när man valt att lämna en destruktiv miljö många 

gånger är känslan av att behöva bevisa för omvärlden att man faktiskt har ändrat sig. Flera 

informanter kopplar lämnandet av högerextrema grupperingar med att bli drogfri. Detta i 

kontexten bemötandet från omvärlden och hur de kan bevisa att de gått vidare. Medvetenheten 
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om denna omständighet i förändringsprocessen har antytts kunna ligga till grund för ett 

professionellt förhållningssätt gentemot dessa klienter. Det tredje område vi identifierat är att 

många av informanterna har en uppfattning om att det inte är ovanligt att klienter möts av avsky 

eller pekpinnar av professionella, som citatet nedan antyder. 

 

En del tidigare nynazister har ju då funnit tillhörighet i andra miljöer, som missbruksmiljöer eller 

kriminella mc-gäng och liknande, [...] det var ju inte tack vare socialtjänsten och arbetsförmedlingen de 

kom sig därifrån [nazistmiljön], men det var trots dem. Alltså de fick överhuvudtaget inget stöd, ingen hjälp 

och blev avvisade och så. [...] han blev ju inte accepterad därute, det var ju ingen som ville ha något med 

honom att göra [...] det var ingen som ville ta i honom med tång. 

Informant 1  

 

Flera av informanterna uttrycker att den främsta utmaningen i arbetet inte handlar om klienterna i 

sig, utan om att dels jobba med sig själv som professionell (behandlas i kapitel 5.2.3) och dels att 

hantera, både som professionell och ur klientens perspektiv, fördomar och avsky från andra 

professionella och vuxna. Sett utifrån Trost och Levins (2004) argument om förändringsarbete 

och empati blir det tydligt att de som arbetar på de sätt som informanterna antyder att de jobbar 

och som har nått en relativt hög grad av empati samt lyckats skapa en kontakt med klienten, 

därmed har kunnat jobba med förändring. Informanterna har även belyst att andra professionella 

som inte kunnat skapa en kontaktetablering med klienten inte heller kunnat bidra till en 

förändring hos klienten. 

5.1.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har detta avsnitt om förändringsprocessen belyst att professionellas 

föreställningar om sin roll i processer rörande attitydförändring grundar sig i en förståelse för 

klienternas egen process i attitydförändringar. Det har även framkommit att informanterna menar 

att en attitydförändring ofta grundar sig i sociala förändringar, genom att klienten arbetar med sig 

själv och den professionella anpassar sin roll därefter. En del i detta är omförhandling av identitet 

vilket ofta sker över tid genom interaktion med professionella eller andra utanför den 

högerextrema miljön. Vidare har det belysts att informanterna uttrycker att svårigheter för 

klienterna i förändringsprocessen ofta har att göra med att de blir bemötta med skepsis och förakt 

från omvärlden och ibland även av professionella.  

5.2 Den professionella rollen 

I analysen utifrån temat den professionella rollen har det framkommit att ett professionellt 

förhållningssätt gentemot klienterna betonas starkt av informanterna. Det tycks ofta vara fokus 

på en öppen inställning till klienterna och att inte vara dömande. Detta avsnitt innehåller 

underkategorierna förhållningssätt, strategier för förändring och svårigheter och utmaningar då 

vi funnit dessa teman vara de mest framträdande utifrån empirin.  
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5.2.1 Förhållningssätt 

Många informanter har talat om respekt som en viktig del av ett professionellt förhållningssätt 

gentemot klienterna. För att exemplifiera en av de intervjuades berättelse om en handling som 

visar på respekten som förhållningssätt citerar vi en berättelse av denne. Här berättar informanten 

om ett första möte med en person som ännu inte valt att hoppa av den högerextrema grupp som 

han befann sig i. Denna person valde efter hand att lämna den högerextrema gruppen och 

föreläste efter det på skolor. Informanten citerar och reflekterar över något denna person brukar 

säga i relation till just bemötandet.  

 

Men nu kommer den viktiga delen. Varenda gång när han föreläser i skolor, så berättar han om vårt möte: 

- “[Informantens namn] visade respekt, hen skakade hand med mig”. Hur många människor tänker över 

huvudtaget på vad den handskakningen kan betyda? 

Informant 5 

 

Utifrån citatet ovan, där informanten citerar en annan person, blir handskakningen en symbol för 

respekt. I samband med citaten ovan berättar informanten att denne medvetet använde 

handskakningen som ett sätt att visa respekt, i ett sammanhang där de båda personerna enligt 

berättelsen hade samma definition av situationen. Den andra personen upplevde också 

handskakningen som ett sätt genom vilket den professionella visade respekt. Handskakningen 

blev således en symbol för respekt. 

 

Respekt uttrycks av informanterna som en grund för att skapa bra relationer till klienterna. Detta 

tar sig uttryck på olika sätt, men det gemensamma är att det är ett viktigt förhållningssätt för att 

skapa tillit. Tilliten, som ofta uttrycks att den skapas genom ömsesidig respekt, ses som grund för 

att kunna komma någonvart i arbetet med klienten. En informant förklarade att den teoribildning 

hen utgår ifrån i sitt arbete grundar sig i att försöka förstå betydelsen av kommunikativa 

relationer och att det handlar om erkännande som en grund för mellanmänskliga relationer.  

 

Grunden för en förändringsprocess ligger i ett ömsesidigt erkännande av varandras positioner och en 

ömsesidig acceptans för en fri dialog utifrån de här positionerna.  

Informant 3 

 

Detta visar på att det finns en medvetenhet och eftertänksamhet hos informanten gällande 

bemötande och hur tillit kan skapas i relationerna med respekt som grund. Genom detta finns 

således en grundförutsättning för att den professionella ska kunna bli en signifikant andra för 

klienten. Utifrån den grunden för relationen går det att jobba vidare med förändringsprocessen 

och en påverkansprocess. Vidare har en del av informanterna uttryckt att det i relationen måste 

finnas en medvetenhet hos den professionella om bakomliggande faktorer och en förståelse för 

varför klienterna handlar på olika sätt i olika situationer. Den professionella måste således 

empatisera, dvs. ägna sig åt sympatisk introspektion. En informant beskrev hur en klient visat sitt 

behov av bekräftelse och hur det tog sig uttryck. Informanten beskrev att klienterna ofta 
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uppvisade destruktiva beteenden som uttryck för behov av bekräftelse. I följande citat pekar 

informanten på vikten av att inte förstärka de dåliga beteendena, utan istället ersätta med andra 

sätt att bekräfta individen.  

 

Men det är det jag menar med, vad fyller det här beteendet för funktion och hur låter vi bli att stärka det? 

[...] Han ville egentligen bara ha bekräftelse. Och då menar jag på att man kan ju inte bara klippa och 

låtsas om som att inte... Utan så här, ja, du kan klippa det här beteendet men så bekräftar man på något 

annat sätt, annars händer det ju ingenting. 

Informant 7 

 

Detta kan kopplas till begreppet sympatisk introspektion. Citatet antyder att informanten försöker 

att sätta sig in i vilka tolkningar den andre gör av en specifik händelse i en specifik situation och 

vilken betydelse eller mening en händelse eller ett objekt har för den andre i det givna sociala 

sammanhanget. 

 

Fler förhållningssätt som uttryckligen har varit viktiga för flera av informanterna är att man 

måste ha tålamod och bemöta extrema åsikter med öppenhet och nyfikenhet. Ett viktigt 

förhållningssätt som belyses av många är också att inte vara dömande. Dessa förhållningssätt 

verkar många gånger gå hand i hand, då det krävs tålamod att inte bli provocerad och för att inte 

bli provocerad måste man visa upp en nyfikenhet istället för ett ifrågasättande av de åsikter som 

uttrycks. 

 

Det viktiga är att man möter med nyfikenhet. Okej, du tycker inte om muslimer säger du, hur tänker du då? 

Hur tänker du att de skiljer sig från oss? Du är arg på flickan där som har slöja på huvudet, hur tänker du 

då? Att inte vara dömande, utan hela tiden vara öppen och nyfiken [...] det är inte en quick fix, utan det är 

ett arbete över tid. Men det har ju tagit lång tid att hamna i den här situationen också, om det är en 

destruktiv kamratgrupp eller om det är ett hemmasittande så är det ingenting som sker över en natt heller. 

Så tålamod och tid. Alltså det blir dippar på vägen, men att man klarar av att stå pall i dem.  

Informant 2 

 

Många av informanterna har belyst en medvetenhet om tidsaspekten, inte bara att det tar tid att ta 

sig ur en högerextrem eller destruktiv grupp, utan även att det tar tid att hamna där. Tid har i 

flera fall nämnts i förhållande till vikten av att som professionell ha tålamod och vara nyfiken. 

5.2.2 Strategier för förändring 

I samband med uttalanden om förändringsprocessen och vad informanterna tror att de kan ha 

bidragit till som professionella gällande förändring av attityder har det många gånger varit en 

naturlig del att prata om vilka strategier de har för ett påverkansarbete. Flera koder har hittats för 

just strategier för förändring, men de som de flesta uttryckt och lagt mest vikt vid har varit att ge 

alternativ och att finnas till utanför (den högerextrema eller destruktiva miljön). 

 

Strategin att ge alternativ har enligt informanterna bland annat inneburit att visa klienterna att 

det finns alternativ utanför den destruktiva gruppen, att skapa en framtidstro och hitta 
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tankemässigt intressanta alternativ. Flera informanter har även gett exempel på när de varit till 

stöd praktiskt genom att erbjuda alternativ så som sommarjobb eller praktikplatser där klienterna 

blivit bemötta med en öppenhet. Det råder en medvetenhet om den svåra processen att hoppa av 

och hur socialt utsatt och otrygg man kan bli.  

 

När vi jobbar med dem, så jobbar vi så intensivt med dem, jobbar med att plocka ner de kontexter de redan 

finns i och presenterar dem för nya, både sociala kontakter, men också utifrån grupptillhörighet och 

kravbild och framgångsfaktorer och så. Och framtidstro. Jag tror att det blir en helhet i det, som erbjuder 

ett alternativ, som inte bara lockar med något annat, utan som också är hållbart. 

Informant 2 

 

Detta citat visar på hur ett strategiarbete med att erbjuda ett alternativ kan gå till och det visar 

också på att det är många faktorer som måste samspela för att denna strategi ska kunna fungera. 

Vidare talar det för att det är ett intensivt arbete att jobba med att presentera dessa alternativ för 

dessa klienter och det knyter an till ovan angivna beskrivning av förhållningssätt gällande tid och 

tålamod. Strategierna och förhållningssätten till klienterna går således hand i hand för att de ska 

kunna bli framgångsrika.  

 

Informanterna har uttryckt att det är viktigt att det finns någon utanför miljön som kan hjälpa till 

att visa dessa alternativ och även att finna vägen dit. Många har beskrivit svårigheterna som finns 

för personer som vill lämna högerextrema grupperingar och vikten av att vara där för dem som 

vill ta det klivet. Flera av informanterna drar paralleller mellan högerextrema grupperingar och 

sekter. Detta i relation till hur sekter och högerextrema grupperingar värvar medlemmar och även 

hur processen för ett avhopp ser ut.  

 

Jag tror absolut man kan jämföra det med någon som lämnar en religiös sekt, att till slut så tror man inte 

på det som finns där inne, men när man väl har lämnat betyder ju inte det att man inte längre har något 

behov av de riter och de diskussionsämnen som funnits i sekten. Och då kanske det inte finns någon utanför 

denna miljö som man återknyter till då, eller någon att nyanknyta till, som då kan tillgodose de behov som 

finns. Så där har jag fyllt en funktion för några.  

Informant 3 

 

I relation till detta citat och denna förklaring av fasen att hoppa av högerextrema grupperingar 

kan strategin att finnas där för klienten kopplas samman med det teoretiska begreppet 

signifikanta andra. Detta då de är viktiga personer i klienternas liv som de kan lyssna till och 

dessutom är en viktig del i uppbyggandet av en ny föreställningsvärld. Dock kan detta leda till en 

inre konflikt hos den enskilde klienten, då det kan antas att i alla fall till en början, en 

professionell som blir en signifikanta andra har skilda uppfattningar om vad som är rätt och fel 

jämfört med signifikanta andra i den gamla gemenskapskretsen.  

5.2.3 Svårigheter och utmaningar 

Svårigheter och utmaningar är aspekter som samtliga informanter har diskuterat. Flera har 

uttryckt att svårigheterna inte ligger i relationen till klienten, utan i hur omvärlden och andra 
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professionella bemöter dessa personer. De har beskrivit att personer som lämnat miljöerna inte 

fått förtroende eller blivit bemötta med avsky och förakt från omvärlden och från andra 

professionella. Informanterna har uttryckt att ett sådant förhållningssätt gentemot dessa klienter 

försvårar processen att lämna miljön, särskilt då det ofta finns en stark medvetenhet hos 

klienterna om att förhållningssättet gentemot dem själva ofta ser ut på detta sätt. De gånger som 

det funnits en svårighet gentemot klienter har svårigheten legat i att man som professionell 

ständigt måste jobba med sig själv i sin professionella roll och att inte låta sig bli provocerad då 

detta leder till en dålig kommunikation. Vidare har det också behandlats av många hur de 

utvecklats som professionella över tid då de reflekterat mycket över sin roll som professionell.  

 

De flesta svårigheterna numera tycker jag kommer från ett kollegialt håll, man har bråttom eller 

accepterar inte de man arbetar med utifrån den positionen de har. Antingen så förminskar man dem 

[klienterna] genom att tro att ideologin inte betyder någonting, att det bara är något slags trasigt 

sammanhang som de finns i och så tror de att det bara är det som det handlar om, så förminskar man dem 

på det sättet. Eller så förminskar man dem genom att övertyga dem om att de har en ideologi och den är 

väldigt konstig anser de, är de dumma i huvudet på något sätt. Är ständigt återkommande svårigheter, som 

är verkligt svåra att jobba med.  

Informant 3 

 

Liknande uttalanden har alltså framkommit under ett flertal intervjuer som visar på att detta är en 

genomgående utmaning på flera olika arbetsplatser. Vid ett antal tillfällen har det också 

framkommit att dessa förhållningssätt gentemot klientgruppen inte bara kommer från 

professionellt håll, utan även från andra människor i omvärlden. Den andra svårigheten som 

presenterades var kopplad till att ständigt vara medveten om sitt förhållningssätt för att skapa en 

bra relation. 

 

Alltså utmaningen, det spelar nog ingen roll vad du har för yrke i botten, utmaningen har nog alltid varit 

att inte hamna i den här fällan att bli provocerad… när de uttrycker sina åsikter. Utan att faktiskt verkligen 

lyssna på vad de säger, resonera, alltså inte säga du tänker fel, eller bli arg, eller gå i försvar, alltså ni vet 

allt, alla fällor som man kan hamna i, i en dålig kommunikation... tror jag. Och jag tror inte det spelar 

någon roll om du är lärare eller fritidspedagog eller socialsekreterare, alltså det handlar nog ganska 

mycket om bemötande och förhållningssätt [...] att det är svårt att få till en förändringsprocess... även 

bland oss vuxna, lärare och högutbildade akademiker och ändå kan det vara svårt.  

Informant 4 

 

Citaten ovan antyder en upplevelse av att det generellt råder brister inom flera områden gällande 

utvecklingen av den professionella rollen i bemötande gentemot klientgruppen. Detta kan 

problematiseras utifrån Skaus (2007) argumentation om vikten av självmedvetenhet i sin 

professionella roll. Skau argumenterar för att om egna oförlösta livsteman ligger undertryckta 

hos den professionella kommer de ändå alltid vara med i samspelet med klienter och att dessa 

konfliktladdade personliga livsteman då lätt kan sättas i rörelse av något som klienten gör eller 

säger, som då kan påverka den professionellas fortsatta agerande. Detta problem belystes även 

under 5.1.2 Omvärlden. 
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Förutom svårigheter och utmaningar från omvärlden belyste även informanterna en svårighet 

som är kopplad till att jobba med sig själv i sin professionella roll. Många informanter pratade 

om vikten av att ständigt göra sig medveten om sin professionella roll och hur de kan utvecklas 

vidare.  

 

Jag förstod ju snabbt, de där killarna som varit i de där rörelserna är ju vanliga människor som haft stora 

stora svårigheter i sina liv [...] så satt jag hemma och läste och tänkte: men GUD, ska jag vara i samma 

RUM som de här?! Den här killen?! [skratt] Men ja, det där förstår man ju snabbt. Det är ju vanliga 

människor, det var ju vanliga små killar som var jättearga och många var ju ledsna och hade anledning att 

vara det. Jag tror det handlar hemskt mycket om att man får slita med sig själv.  

Informant 8 

 

Denna informant förklarar här hur hen tänkte vid början av sitt uppdrag när hen läste in sig på 

området, inför att hen skulle möta klientgruppen för första gången. Vidare antyder citatet att hen 

kom till insikt om situationen och att detta är en ständig utveckling som professionell. Skau 

(2007) belyser vikten av att den professionella ägnar tid åt personligt utvecklingsarbete för att 

gradvis bli bättre på att förstå andra. Citatet antyder att det i möten med klientgruppen och 

genom personligt utvecklingsarbete skett en förhandlingsprocess kring den professionellas 

identitet och förhållningssätt gentemot klienterna.  

5.2.4 Sammanfattning  

Det som framkommit under temat den professionella rollen kan sammanfattas med att mycket 

fokus ligger på de professionellas förhållningssätt gentemot klienterna de möter. Goda 

förhållningssätt har bland annat uttryckts i termer av respekt, tillit, öppenhet och nyfikenhet. 

Utifrån detta förhållningssätt menar informanterna att de kan skapa en relation till klienten och 

det därefter kan vara möjligt att för en förändringsprocess i attityder. Avseende vad som kan 

bidra till förändring har informanterna betonat att en viktig del är att visa klienterna att det finns 

alternativ utanför de högerextrema grupperingarna. Avsnittet har även behandlat svårigheter och 

utmaningar i rollen som professionell, där informanterna har gett uttryck för att den största 

svårigheten har att göra med hur andra bemöter klienterna. Vidare antyder informanterna att de 

ständigt jobbar för att utvecklas i sin professionella roll. 

5.3. Makt och påverkan  

Det tredje temat för analysen av intervjuerna är makt och påverkan. De underkategorier vi funnit 

för temat makt och påverkan under analysarbetet är medvetenhet om makt, utjämning av 

maktobalans, maktlöshet samt relationer och kognitiva spår.  

5.3.1 Medvetenhet om makt 

Den inledande aspekten som behandlats i temat under intervjuerna är informanternas tankar och 

upplevelser rörande makt och maktbalans i mötet med en klient. Vissa informanter gav uttryck 
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för en skepsis till att använda ordet makt i sammanhanget, då de uppfattar det som något 

negativt. Andra pratade mer neutralt om medvetenhet kring makt och positioner i mötet.  

 

Det är ju något man måste vara medveten om, för att oavsett hur man vänder och vrider på det så är man 

ju i ett maktförhållande, man har på sätt och vis en annan position när man är professionell. Om man 

kommer in på till exempel ett kontor eller vad det må vara som klient, alltså det är ju en obalans i det 

förhållandet som aldrig kan bli likvärdigt oavsett hur man vänder och vrider på det [...] det handlar ju om 

allt från kroppsspråk till hur du uttalar… alltså pratar du med en person som bara har gått ut nionde klass 

kan du inte direkt sitta med avancerat fackspråk för att beskriva saker, du måste ju använda ett vardagligt 

språk och jag tror det handlar om helheten här, men en obalans är det ju alltid.  

 Informant 1 

 

Citatet ovan antyder en medvetenhet om maktförhållanden och om maktutövning i form av 

symboler så som kroppsspråk och uttal. De symboler som uttrycks i citatet kan få samma mening 

för den professionella, som enligt Skau (2007) är i maktposition, och för klienten som är i 

maktunderläge. Detta när den professionella besitter en medvetenhet om hur dessa symboler kan 

påverka ett möte med en klient och då klienten också uppfattar dessa symboler som de var 

menade av den professionella. Om den professionella lägger språknivån utefter klientens nivå 

görs detta medvetet och det kan då även uppfattas av klienten som en gest att de ska hamna på en 

mer jämbördig nivå. Denna relation som förklaras i citatet kan också kopplas till hur Skau menar 

att en hjälpare-klient relation ser ut. Detta citat utgår, i likhet med Skau, från att en ömsesidighet 

i dessa relationer inte är förväntad.  

 

Medvetenheten om makt har också uttryckts i samband med de positioner de har, som 

professionell eller lärare, gentemot sina elever eller klienter. Många spekulerar kring 

förhållningssättet gällande dessa maktobalanser och hur de kan tänka kring denna aspekt.  

 

Jag tycker att man har kanske stor påverkan som professionell, utan att alltså, man får ju försöka tänka 

etiskt och vad som är rätt och hur man kan påverka människor… alltså det handlar ju inte om att få 

människor att göra saker mot deras vilja, då är vi ju ute på myndighetsutövning och det får liksom 

socialtjänsten ta hand om, det blir ju en helt annan roll, tycker jag. Alltså det bygger på frivillighet... 

Informant 4 

 

Just frivilligheten har betonats som en aspekt i maktförhållandet av fler informanter. Att mötet är 

frivilligt är dock inte fallet för alla informanter i alla möten, då några har förklarat att de ibland 

möter minderåriga som inte själva valt att de ska träffas. Sett utifrån pastoralmakten är det, trots 

att insatserna är frivilliga, ändå på den professionellas och verksamheternas villkor insatserna 

sker. Med pastoralmakten som utgångspunkt är det den professionella som vet vad som är gott 

och riktigt och det är ett underförstått krav på klienten att acceptera detta eftersom det i botten 

ses som gott. Detta kan kopplas till Järvinens (2002) resonemang, att pastoralmakten är positiv 

och produktiv och därmed väldigt svår för klienten att försvara sig emot.  
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5.3.2 Utjämning av maktobalans 

Frivilligheten är en omständighet som uttryckts kunna bidra till att utjämna maktobalansen.  

Ett citat som belyser denna frivillighet är från intervju 1 och behandlar även bemötande i dessa 

möten. 

 

Jag pratar ju aldrig med folk under tvång, det är ju alltid frivilligt, det är ju de som väljer att prata med 

mig, så i utgångspunkten så har de ju då på ett sätt accepterat situationen. För min del då så handlar det ju 

om att vara så tillmötesgående som det faktiskt är praktiskt möjligt att vara för att de ska känna både 

trygghet och accept för den de är och historien de har. 

Informant 1 

 

Frivilligheten kan dock ifrågasättas som en fullständig strategi för att utjämna en maktobalans, 

då även frivilligorganisationer har “interna” regler och kan använda dessa mot klienten, som blir 

en del av maktutövningen och maktobalansen mellan professionell och klient. För att 

problematisera denna strategi exemplifierar vi med ett citat från en informant som arbetar med 

frivilliga insatser.  

 

Men sen så klev han in i [ett namngivet gäng], de värvade honom och jag var ju med i den processen, vad 

han höll på med. Jag försökte den ena vägen och den andra vägen, så det är klart det var jäkligt 

provocerande. Då fick jag sätta ner min fot, väljer du det kan du inte gå här längre, det är emot 

värdegrunden för [verksamheten] då valde han det och tog sig en ordentlig sväng in där, men sen kom han 

tillbaka, ja ja, han kom tillbaka.   

Informant 8 

 

Här visas tydligt den makt den professionella besitter och med att hen kan bestämma om klienten 

är välkommen till verksamheten eller inte. Visserligen framhåller hen att klienten ändå är 

välkommen tillbaka, men vid vissa lägen har de ändå rätt att sätta ner sin fot och dra gränser för 

vad som är acceptabelt beteende av klienterna. Detta kan även kopplas till den professionellas 

(genom verksamheten) makt att avgöra vad som är acceptabelt eller oacceptabelt beteende. 

Utifrån Järvinens (2002) beskrivning av pastoralmakt kan denna typ av sanktion gentemot en 

klient uppfattas som en typ av uppfostrande hjälp till självhjälp, eftersom strategin att visa att 

detta beteende inte är acceptabelt har en uppfostrande ton, men i syfte att försöka vägleda 

personen åt rätt håll.  

 

När medvetenheten kring maktaspekter funnits hos informanterna har det i samtliga fall nämnts 

olika strategier för att kunna till viss del utjämna den maktobalans som finns. Strategier för 

denna utjämning har bl.a. varit frivilligheten (som även nämndes i citaten ovan), att välja en 

neutral plats för möten och att visa sin vilja för klientens bästa.  

 

Jag tycker det är skitviktigt att i första mötena här, jag försöker alltid välja ställen där de känner sig 

trygga. Helst inte på min planhalva, alltså där jag äger, helst inte. Jag försöker ofta, och samma sak när 

man är på besök i fängelse, sitter jag i ett besöksrum går jag upp tills individen kommer in. Välj var du vill 

sitta, ryggen mot dörren eller hur du vill. För oftast så står jag i rummet innan och om jag redan ägt en 
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plats blir de tvingade, per definition tvingar jag dem att sätta sig någonstans och då blir det ju att... Så sånt 

där är viktigt tycker jag. 

Informant 7 

 

Detta citat belyser dels medvetenheten om maktobalansen, dels vikten av att ha en strategi för att 

utjämna denna i den utsträckning det är möjligt. En annan strategi som nämndes var att visa sin 

vilja för klientens bästa. 

 

[...] så jag tror att obalansen kanske blir lite utjämnad när de ju ser att det faktiskt är en genuin önskan om 

att faktiskt hjälpa dem. Det är alltså inte sådär att jag sitter och tycker synd om dem, det är inte en sån där 

“pity” sak, men det är en form för gemensam respekt då jag försöker att jobba för att man ska uppnå. 

Informant 1 

 

Detta kan belysas utifrån Järvinens (2002) argument för att pastoralmaktens användning av den 

traditionella synen på “frälsning” idag syftas till hälsa, välmående, livskvalitet, trygghet och 

säkerhet och även att pastoralmakten är en positiv och produktiv makt, och är därmed väldigt 

svår för individen att försvara sig emot. I ovan nämnt citat framkommer en medvetenhet om 

maktobalansen i mötet med klienter och även en strategi för att utjämna denna genom att visa sin 

genuina önskan att faktiskt hjälpa dem. Detta kan dock problematiseras utifrån Järvinens 

argumentation om denna typ av makt, då det kan bli problematiskt att ha den strategin för att 

utjämna maktobalansen. Detta just för att det kan skapa mer obalans då klienten får svårare att 

försvara sig mot goda intentioner, vilket då kan tänkas reproducera makten snarare än utjämna 

den.  

5.3.3 Maktlöshet 

Medvetenhet om att makt är en central aspekt i möten med klienter var för de flesta informanter 

en självklarhet, men det belystes också mycket om den maktlöshet man själv kan känna när man 

som professionell inte kunnat nå fram till klienten med ett påverkansarbete. Flera informanter har 

uttryckt sin känsla av maktlöshet när ett påverkansarbete känts svårt, men har samtidigt påvisat 

den maktobalans som finns i möten med klienterna.  

 

Det hade han bestämt, han skulle ta det straffet, han hade tagit beslutet att han skulle döda ett antal poliser 

och då nådde jag inte fram. Trots att vi hade jobbat i flera år med det här och då kände jag en grav 

maktlöshet […] Ja, alltså mer som man kan känna förtvivlan inför en ung människa liksom, det här ser jag, 

och ja, han ÄR på väg dit, han KOMMER gå dit, man blir ju alldeles förtvivlad liksom.  

Informant 8 

 

Skau (2007) belyser just denna aspekt av makt, att man kan som professionell känna sig maktlös 

i relationen till klienterna, men hon menar ändå på att det är professionsutövaren som besitter 

mest makt i dessa möten.  
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5.3.4 Relationer och kognitiva spår 

Informanterna har många gånger uttryckt vikten av en relation med klienterna för att uppnå ett 

påverkansarbete och detta kan ses som den grundläggande stenen i pastoralmakt, att ha 

omfattande kunskap om individen för att kunna ge hjälp till självhjälp. Genom detta kan 

professionella styra och vägleda, eller som Foucault (2007, 165) uttrycker det “manipulera” 

människor. Det som uttryckts i termer av själva påverkansarbetet har varit att genom en god 

relation, kunna problematisera ställningstaganden och få igång nya kognitiva tankespår hos 

klienterna. 

 

Vi går inte in och krigar i specifika sakfrågor. Men, och det är egentligen lite manipulativt, det vi gör är att 

vi ofta går in och problematiserar tänkandet. Vi försöker att inte, all form av distansskapande till samhället 

eller andra individer försöker vi att förhindra genom att flytta tillbaka … och då menar jag på att det är 

inte att föra aggressiva debatter för eller emot. Utan det vi gör är att vi försöker problematisera de här tre 

tankemönstren: svartvitt tänkande, distans och avhumanisering. Gör du det blir det svårare att ta till sig de 

budskapen som de här miljöerna förmedlar, det blir svårare att existera i den här miljön.  

Informant 7 

 

Att få igång nya kognitiva spår för ett förändringsarbete har som sagt uttryckts av flera 

informanter och detta kan ses i ljuset av pastoralmakten där den hjälpande ska vara med och 

styra. Relationen som det lagts mycket vikt på, kan här ses som en viktig grund för att kunna 

vara med och vägleda och styra klienterna.  

 

Den huvudsakliga förändringsprocessen består i en ökad tillit till den omgivning som man lever i [...] 

grunden för en förändringsprocess ligger i ett ömsesidigt erkännande av varandras positioner och en 

ömsesidig acceptans för en fri dialog utifrån dem här positionerna [...] det jag kan bidra till i processen är 

att jag ställer in kognitiva tankespår som de reflekterar över en tid [...] och så finns det ju då en kognition 

och den här kognitionen tar sig i uttryck i form av tvivel hos eleven. Man börjar tvivla på den egna 

världsbilden, man börjar se att det finns alternativ då, och att de här alternativa sättet att tänka blir en del 

av livsvärlden, så livsvärlden så småningom förändras och då förändras deras sociala position.  

Informant 3 

 

Relationen belyses här som ökad tillit, ömsesidigt erkännande av varandras positioner och 

ömsesidig acceptans. Relationen syftar med andra ord till att acceptansen och skapandet av en 

bra relation måste komma från både den professionellas och klientens håll, vilket kan kopplas till 

begreppet identitet då professionella och klienter formar varandra genom sina beteenden 

gentemot varandra. Handlingar och ord visar här på aktörernas bilder av den andres identitet. 

Genom interaktionen berättar professionella och klienter för varandra vem den andre tror att man 

är och även kommunicerar till varandra vem man själv är. Utifrån detta kan det förstås att en god 

relation mellan professionell och klient byggs upp genom dessa kommunikationer om identiteter 

dem emellan.  
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5.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det framkommit under temat makt och påverkan att flera informanter 

besitter en medvetenhet om maktobalans i mötet mellan professionell och klient. Då det funnits 

en medvetenhet om maktförhållandet har det framkommit ett antal strategier för att utjämna 

dessa obalanser. Vidare har det framkommit att informanterna även uttryckt sina känslor av 

maktlöshet som de kan känna i sin professionella roll. Det som framkommit om att kunna arbeta 

med processer som rör attitydförändring har varit att bygga upp en relation till klienterna, för att 

sedan kunna fortsätta med ett påverkansarbete.  

  



Martinsson, Maria och Ödkvist, Anna 

Examensarbete i socialt arbete 15 hp  
Uppsala universitet VT 2014  
 

38 
 

6. Diskussion  
I detta kapitel ämnar vi besvara studiens frågeställningar genom att diskutera resultatet i relation 

till tidigare forskning. Därefter följer en diskussion om metodval och dess påverkan på studiens 

resultat samt studiens begränsningar. Avslutningsvis diskuteras slutsatser för studien samt 

implikationer för forskning och praktik.  

6.1. Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att få en förståelse för professionellas föreställningar om sin roll i 

processer som rör attitydförändring hos klienter. Fokus för studien är professionella som i sitt 

arbete möter personer som riskerar att dras in i, är aktiva i eller som valt att hoppa av 

högerextrema grupper. I kapitel 2 lyftes den kunskapslucka vi identifierat i existerande forskning 

fram: att vi inte funnit någon forskning som belyser vad professionella själva har för 

föreställningar om sin roll i processer som rör attitydförändring hos individer i klientgruppen. 

Nedan för vi en kort diskussion utifrån informanternas skilda förutsättningar, sedan besvarar vi 

våra frågeställningar genom att diskutera studiens resultat i relation till tidigare forskning.  

 

Som vi nämnt i kapitel 1.2 och 2.3 har professionella i olika verksamheter skilda förutsättningar, 

särskilt utifrån en maktaspekt, i sitt arbete med individer ur klientgruppen. Detta kan tänkas 

påverka deras föreställningar om sin roll i processer som rör attitydförändring. I materialet har vi 

dock inte identifierat några utmärkande skillnader i föreställningar om den professionella rollen, 

som skulle kunna kopplas till olika yrkesbakgrunder eller i vilken verksamhet den professionella 

arbetar. Därigenom visar inte de resonemang vi för i resultatkapitlet på några specifika skillnader 

mellan olika professionella, utan resultatet antyder att exempelvis de professionellas 

förhållningssätt är ungefär samma oavsett yrke och verksamhet. Ett resultat man skulle kunnat 

förvänta sig vore att det skulle finnas mer tydliga skillnader mellan informanternas uttalanden 

gällande förhållningssätt och makt, då de möter klienterna i olika kontexter och därmed också 

har olika förutsättningar för makt. Därför kan det anses anmärkningsvärt att resultatet tyder på att 

det finns många likheter mellan informanternas föreställningar om sin roll inom flera områden, 

så som makt och förhållningssätt.  

6.1.1 Vilka föreställningar har professionella om processer som rör attitydförändring hos 

klienter de möter? 

I resultatet belyses att informanterna har en medvetenhet om samt reflekterar över processer som 

rör attitydförändring hos individer de möter ur klientgruppen. De flesta av informanterna har 

uttryckt att deras bild av varför en person från första början engagerar sig i högerextrema grupper 

oftast har att göra med sociala orsaker så som att finna en identitet, och inte ideologiska. Dessa 

uppfattningar överensstämmer med de resonemang av både Bjørgo (1997), Fangen (2001) samt 

Mattsson och Hermansson Adler (2008) som presenterades i kapitel 2. Informanterna antyder 

vidare att de inte tror att de bara kan övertala någon att ändra attityder utan att de istället behöver 

jobba utifrån ett socialt perspektiv, eftersom förändringen ofta är kopplad till just sociala 
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faktorer. Det som kan problematiseras här är att om detta är en bestämd inställning hos de 

professionella kan det tänkas uppstå en konflikt i bemötandet och i den professionellas hantering 

av mötet, ifall klienten faktiskt gått med i gruppen av enbart ideologiska skäl. I förhållande till 

denna problematisering kan däremot argumenteras för att detta lär bli synliggjort relativt snabbt 

under de första mötena med klienten och att den professionella därmed kan anpassa sitt 

förhållningssätt därefter.  

 

Många av informanterna har pratat om skapande och omförhandling av identitet som en aspekt 

av processer som rör attitydförändring. De har belyst att klienters identiteter förändras över tid 

genom samtal och gruppövningar tillsammans med den professionella och andra i omgivningen. 

Vidare antyder studiens resultat att attitydförändring sker i en process genom att klienten arbetar 

med sig själv och blir mindre radikal, kommer i kontakt med sina känslor och får nya perspektiv. 

De flesta informanter har belyst att attitydförändring tar tid, vilket ofta har relaterats till att det är 

svårt att bryta gamla mönster och att bryta med gemenskapskretsen som finns i miljön. Att det 

tar tid innan en ideologi släpper taget belyses även av Fangen (2001). Likaså menar Bjørgo 

(2009) att ett avhopp inte behöver resultera i reducerade ideologiska åsikter, men däremot att 

ideologin ofta gradvis ändras efter att personerna har brutit sig loss.  

 

Informanterna har även gett uttryck för att de individer ur klientgruppen som väljer att lämna 

miljön ofta möter svårigheter i denna process från övriga samhället. En aspekt av detta är att 

individerna möts av misstro från omgivningen. Flera informanter har även uttryckt att personer 

ur klientgruppen bemöts med avsky och pekpinnar från andra professionella och att detta 

bemötande försvårar att lämna miljön. Många har uttryckt att det tycks saknas en medvetenhet 

om underliggande orsaker till klientens involvering i en högerextrem grupp och om den utsatthet 

som personer som väljer att lämna gruppen befinner sig i. 

 

Flera tidigare studier har pekat på likheterna mellan högerextrema grupperingar och sekter. Detta 

har bland annat varit likheterna i hur stigmatiserade dessa individer blir av samhället. Vi kan här 

se motsvarigheter mellan flera forskare som menar att individer som hoppar av sekter eller 

högerextrema grupperingar inte har någon position i samhället och inte heller får något jobb eller 

bostad och därmed blir väldigt avskärmade från omvärlden (Liedgren Dobronravoff, 2009; 

Matthews & Salazar, 2014; Nilsson Lundmark & Nilsson 2013). En förklaring till denna 

stigmatisering kan vara att det råder en stor omedvetenhet om bakomliggande orsaker för att 

dessa individer varit med i dessa rörelser och därmed möts individerna av stor misstro från öriga 

samhället. Detta kan ses i ljuset av Arnstbergs och Hålléns (2000) forskning där flera 

informanter från högerextrema grupperingar vittnade om hur socialvården vänt dem ryggen. Det 

kan bli problematiskt att bli bemött på detta sätt då det skulle kunna leda till att individen väljer 

att stanna kvar i “tryggheten” i gruppen istället. Vi tänker att det verkar vara en skillnad i 

kunskapsläge hos professionella om deras roll i processer som rör attitydförändring hos personer 
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som lämnar exempelvis religiösa sekter, jämfört med professionellas roll i möten med personer 

med kopplingar till högerextrema grupper.  

6.1.2 Hur upplever och reflekterar professionella kring sin roll i möten med klienterna 

avseende vad som kan bidra till förändring av attityder?  

I resultatkapitlet antyds att informanterna upplever flera aspekter av vad deras roll som 

professionell innebär i möten med individer ur klientgruppen, avseende vad som kan bidra till en 

förändring av attityder. Det viktigaste tycks vara att skapa en relation mellan sig själv och 

klienten, vilket informanterna menar är grundläggande för att kunna arbeta med en 

förändringsprocess och en påverkansprocess. Här kan vi dra paralleller till Olsens (2011) studie 

där han menar att socialarbetaren har en unik roll i mötet med klienter och att goda relationer 

mellan klient och professionell ofta kan bidra till en förändring. Informanterna har betonat flera 

aspekter i relationsbyggandet, bland annat ömsesidig respekt, skapa tillit, ha tålamod och att 

bemöta klienterna med öppenhet och nyfikenhet. Aho (1994, refererad i Fangen & Carlsson, 

2013) argumenterar för att det genom en god relation finns förutsättning för att den 

professionella över tid ska kunna bli en signifikant andra för klienten. Nyström (1999) belyser i 

sin avhandling att skapande av tillit och en positiv inställning i relationen mellan professionella 

och klienter lägger en grund för att nya föreställningar kan skapas hos klienterna, utifrån vad 

vägledarna gör och säger. 

 

Vidare har de professionella som intervjuats uttryckt att deras roll bland annat innebär att finnas 

till för individen utanför miljön, att visa på alternativ och att bidra till att skapa en framtidstro 

hos klienten. Likaså har resultatet belyst att informanterna ser det som en del i sin roll att stötta 

klienten med praktiska uppgifter, så som att skaffa sommarjobb eller underlätta en flytt för att 

kunna byta miljö. Vi kan här dra paralleller till forskning som argumenterar för att det kan vara 

avgörande för en individ som väljer att lämna miljön att bli intresserad av andra sociala 

aktiviteter, få möjlighet att bygga upp alternativa nätverk och att ha stöd från någon utanför 

gruppen för att kunna lösgöra sig från sin situation och att kunna agera på sätt som speglar den 

inre förändringen (Eiternes & Fangen, 2002; Fangen & Carlsson, 2013; Horgan, 2009; Liedgren 

Dobronravoff, 2009).  

 

Flera informanter har uttryckt att de upplever att det är viktigt att som professionell inte vara 

dömande, samt att det är viktigt att inte förstärka dåliga beteenden utan istället bekräfta individen 

på andra sätt. En provokativ eller ifrågasättande inställning till klienterna beskrivs som ett 

förhållningssätt informanterna tar avstånd ifrån. Fangen (2001) argumenterar för ett arbetssätt 

utifrån integrering, istället för exkludering från den moraliska gemenskapen. Samtidigt menar 

Eiternes och Fangen (2002) att man kan vara mycket mer provokativ i samtal med de som har 

börjat tvivla på miljöns ideologi, än mot de som fullt ut är med i miljön. Ett mer provokativt 

förhållningssätt som verktyg för förändring har inte explicit nämnts av någon av informanterna. 

Många informanter har uttryckt att det krävs mycket av en själv som professionell och att man 
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därigenom får jobba mycket med sin professionella roll och hållning. En stor del i detta handlar 

enligt informanterna om att inte låta sig bli provocerad av klienter som ofta har ett behov av att 

provocera.  Flera tidigare studier har belyst vikten av att jobba med sig själv som professionell 

(Holm, 2001; Skau, 2007) . Olsen (2011) menar att professionella kan komma att behöva arbeta 

med sig själva och möta sina egna ståndpunkter, då de kan uppleva känslor av avsky i möten 

med nazister.  

6.1.3 Hur upplever professionella sitt maktförhållande till klienterna? 

Resultatet har belyst att det finns en medvetenhet hos informanterna gällande makt i möten 

mellan dem som professionella och klienter de möter. Samtidigt framkommer att det även råder 

viss skepsis till användandet av termen makt. I tidigare forskning är den gemensamma 

ståndpunkten för makt att den existerar i alla möten på professionell-klientnivå. Det som 

framkommit angående maktmedvetenheten i resultat är att flera informanter medvetet eller 

omedvetet tar till olika strategier för att utjämna maktobalansen. Detta belyses även av Skau 

(2007) då hon menar att det kan vara klokt av den professionella att tänka igenom hur hen ska 

förhålla sig i denna obalans. Flera strategier för utjämning av maktobalansen har belysts i 

resultatet. Det har bland annat framkommit att det kan vara av vikt att tänka etiskt kring 

maktpositioner. Detta går i linje med presenterad tidigare forskning då Holm (2009) menar att en 

strategi måste vara att professionella tillägnar sig en uppsättning av etiska riktlinjer i syfte att 

skydda klienten i denna ojämna maktbalans.  

 

Vidare har många belyst att det blir en slags automatisk utjämning i och med att många insatser 

och möten sker på frivillig basis. Detta kan problematiseras utifrån Kristiansen (1994) som 

argumenterar för att de frivilliga insatsernas makt visas i form av interna regler. Denna aspekt av 

frivilliga verksamheters interna regler framkommer även i resultatet. Detta framkom specifikt vid 

ett tillfälle då informanten beskrev hur hen satte ner foten och avvisade klienten från 

verksamheten, då hen gick emot verksamhetens grundläggande värderingar. I ljuset av 

Kristiansens argument för att även frivilliga verksamheter utgår från en makt kan denna strategi 

som “automatisk utjämning av maktobalansen” ifrågasättas. Det framkom i resultatet att klienten 

i fråga kom tillbaka till verksamheten och det kan utifrån Eriksson (2013) argumenteras för att 

denna nya miljö som individen befann sig i präglades av en social kontroll, vilket utgjorde en 

grund för personlig förändring. I relation till ovan förda resonemang tänker vi att klienten har 

makt över sitt liv och därmed makt att göra aktiva val så som att vara aktiv i en högerextrem 

grupp eller att lämna gruppen, medan den professionella har mest makt i just mötet dem emellan. 

Maktbalansen är således beroende av både klientens livsval och den professionellas 

gränsdragningar.  

 

Vidare argumenterar resultatet för att det läggs mycket vikt vid att bygga relationer till klienterna 

för att kunna jobba med ett påverkansarbete. Detta har av flera informanter uttryckts i termer av 

att sätta in nya kognitiva tankespår hos klienten. Utifrån ett maktperspektiv kan påverkansarbete 
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problematiseras genom att ifrågasätta vem det är som besitter makten att definiera vad som är ett 

accepterat beteende och tankesätt utifrån samhällets normer. Kristiansen (1994) argumenterar för 

att socialarbetaren har ett maktöverläge gentemot klienten materiellt, kulturellt och socialt och att 

normaliseringssträvanden alltid är närvarande i det sociala arbetet. Sett utifrån denna forskning 

kan det också antydas att makten för att placera dessa kognitiva tankespår och innehållet i dem 

ligger hos den professionella. Det som kan ifrågasättas är om detta är en medvetenhet hos de 

professionella i studien, då det inte har framkommit något som ifrågasätter maktaspekten då de 

belyst förändringsstrategier utifrån att sätta in nya kognitiva tankespår.  

 

Vidare belystes även makt utifrån att man som professionell också kan känna maktlöshet när det 

inte känns som man når fram till klienten. Detta belyses av Skau (2007) som menar att även om 

professionella av och till kan känna maktlöshet i mötet med klienter är det ändå 

professionsutövarna som har maktövertaget i dessa möten.  

6.2 Metoddiskussion och studiens begränsningar  

Det finns många olika angreppssätt som kan väljas för en studie av detta slag, vilket påverkar 

kvaliteten och resultat för studien. En studie av detta slag erbjuder begränsat utrymmer att belysa 

problemformuleringen och studiens resultat utifrån fler möjliga aspekter. Detta innebär att det 

finns en risk för att viktiga aspekter har utelämnats. Om andra aspekter hade belysts hade det 

sannolikt kunnat påverka studiens resultat. Ett exempel är att studien istället skulle kunnat 

fokusera på att undersöka professionellas föreställningar om empati i möten med individer ur 

klientgruppen. Ett annat exempel är att studien istället skulle kunnat undersöka professionella 

som möter en större bredd av extremistgrupper, inte endast högerextrema grupper. Detta skulle 

kunna ha påverkat resultatet och därmed även påverkat implikationer för vidare forskning. Vi 

gjorde dock ett medvetet val att avgränsa oss till högerextremism då vi ville lägga all fokus på 

syftet och avgränsningarna för just denna studie. 

 

För att uppnå syftet med studien har vi gjort ett antal metodval. Metoden för urval har genererat 

ett heterogent urval. Vi anser att detta ger positiva effekter för resultatet, då informanterna 

genom sina olika bakgrunder och erfarenheter kan ge väldigt olika perspektiv på det vi 

undersöker. Ett heterogent urval kan argumenteras för utifrån Repstad (2007) som menar att 

informanterna bör vara så olika varandra som möjligt då sannolikheten att få tag i nytt relevant 

material ökar när informanterna skiljer sig åt. Vidare har vi valt informanter som dels arbetar vid 

skolor, dels vid ideella verksamheter. Detta val anser vi kan ha gett positiva resultat för analysen 

då vi täcker in klientgruppens hela spann som de professionella möter. Vi är medvetna om att det 

hade kunnat inkluderas fler tänkbara informanter som möter denna klientgrupp, vilket hade 

kunnat ge andra möjliga perspektiv. Detta var dock en svårighet för urvalet på grund av att det 

finns begränsat med projekt och verksamheter som arbetar explicit med denna klientgrupp.  
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Tillvägagångssättet vi valt för insamling av materialet är något som skulle kunna ifrågasättas, 

utifrån dess påverkan på studiens reslutat. Vi inser att den metod vi valt för insamling av material 

(intervjuer) bara ger svar på vissa aspekter av det fenomen vi undersöker. Resultatet är inte, på 

samma sätt som kvantitativ data, generaliserbart då vårt urval är väldigt litet i jämförelse mot vad 

storleken på urvalet blivit om vi valt en kvantitativ metod. Genom en kvalitativ studie får vi 

istället en mer djupgående förståelse för vad de individer vi intervjuar har för föreställningar och 

upplevelser. Den aspekt som går förlorad i och med intervjuer av endast professionella i dessa 

möten är klienternas perspektiv, vilket också hade varit intressant att undersöka. Som beskrivits i 

metodkapitlet genomfördes en del intervjuer i fysiska möten, en del per telefon och en del via 

Skype med kamera. Detta problematiserades även i metodavsnittet och vi menar fortfarande att 

det kan ha haft en viss inverkan på resultatet. Dock vill vi argumentera för att detta var ett 

medvetet val utifrån att vår tyngdpunkt ligger på att intervjuerna genomfördes med de mest 

relevanta informanterna snarare än under de mest optimala förhållandena för en intervju.  

 

Vi är medvetna om att vi omöjligt har kunnat täcka in all väsentlig forskning inom området, i 

ljuset av de begränsade möjligheter en uppsats av detta slag erbjuder. Den forskning vi har ligger 

som en grund för vår studie, men det medför ändå en viss begränsning för resultatets kvalitet då 

all relevant, existerande forskning inte har kunnat tillgodogöras för studien. Den litteratur vi valt 

att inkludera i studien utgörs dels av vetenskapliga artiklar och tidsskrifter, dels av böcker som 

presenterar studier av etablerade forskare inom området. Vi har även använt några statliga 

utredningar, vilka vi ser som tillförlitliga källor. Vi har även litteratur som är mindre akademisk, 

författad av forskare eller personer verksamma inom fältet. Detta anser vi kan ha dragit ner den 

akademiska nivån av uppsatsen något, men då vi har blandade källor anser vi att dessa böcker 

snarare använts som komplement till den tyngre akademiska forskningen. Vi är medvetna om att 

den forskning vi valt att inkludera i studien har begränsningar och inte utgör allmängiltiga 

sanningar, utan endast utgör argument för sina respektive slutsatser. Vidare är vi medvetna om 

att våra val av teorier och begrepp endast kan utgöra verktyg för möjlighet att belysa resultatet ur 

vissa perspektiv. Andra teorier och begrepp kunde istället ha applicerats och gett andra 

infallsvinklar. Den naturliga innebörden av detta är att begränsad möjlighet till förståelse av 

materialet ges genom de teorimässiga avgränsningar vi valt.  

6.3 Slutsatser samt implikationer för forskning och praktik  

I studien har många likheter mellan informanternas utsagor och tidigare forskning identifierats, 

bland annat rörande klienters förändringsprocess och vad som är viktigt i den professionellas 

förhållningssätt och bemötande. Studiens resultat antyder att informanterna reflekterar över och 

har en stark medvetenhet om sin roll i processer som rör attitydförändring hos individer ur 

klientgruppen. Samtidigt antyder både tidigare forskning och studiens resultat att individer ur 

klientgruppen ofta bemöts med avsky, oförståelse och pekpinnar av professionella. Informanter 

har uttryckt att de upplever att det verkar råda stor omedvetenhet och okunskap hos många andra 

professionella om bemötande. Majoriteten av tidigare forskning argumenterar för att ett öppet 
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och respektfullt förhållningssätt gentemot individer ur klientgruppen utgör en grundläggande bas 

för att förändringsarbete ska kunna ske. I ljuset av detta upplever vi det förvånande hur stor 

omedvetenhet informanterna uttrycker att det råder om detta på professionell nivå. Vi tänker att 

graden av medvetenhet och kunskap sammanhänger med hur ofta och hur nära professionella 

möter individer ur klientgruppen - våra informanter har många års erfarenhet av att möta 

klientgruppen vilket sannolikt bidrar till ökad medvetenhet och kunskap. Professionella som 

endast vid enstaka tillfällen möter klientgruppen eller vars arbete är fokuserat på annat än att 

stötta individerna på områden kopplade till attitydförändring och att lämna miljön, har kanske 

inte samma medvetenhet.  

 

Vi hoppas att denna studie kan bidra till en förståelse för professionellas föreställningar om sin 

roll i processer som rör attitydförändring hos individer i klientgruppen. Att ha en förståelse för 

detta kan utgöra en grund för att kunna kartlägga behov av kompetensutveckling och 

handledning för professionella som på olika sätt kommer i kontakt med individer ur målgruppen. 

Utifrån studiens resultat tycks det finnas behov av en ökad kunskap om betydelsen av den 

professionellas förhållningssätt gentemot klienter i processer som rör attitydförändring. Vi 

hoppas också att denna studie, trots dess begränsade omfattning, kan bidra till att professionella 

själva kan få en djupare förståelse för sin roll och få en överblick över strategier för att bidra i en 

process rörande attitydförändring.  

 

Denna studie är begränsad i sitt urval och det skulle därför behövas en mer omfattande 

undersökning för att kunna bekräfta studiens resultat, alternativt finna ett resultat som pekar i en 

annan riktning. Särskilt intressant för vidare forskning skulle vara att försöka nå de 

professionella som både tidigare forskning och våra informanter antyder bemöter individer ur 

klientgruppen med avsky och pekpinnar, och söka få en förståelse för deras föreställningar om 

sin roll och om processer som rör attitydförändring hos klienterna. I avsnitt 6.1 reflekterade vi 

kring att det är anmärkningsvärt att informanterna i vår studie, trots att de möter klientgruppen i 

olika verksamheter, pratar kring förhållningssätt och maktförhållanden på ungefär samma sätt. 

Då fokus för denna studie inte har varit att undersöka skillnader på grund av olika förutsättningar 

vore det intressant att se en större studie som undersöker samma område som vår studie, med 

fokus på olika förutsättningar för de professionella. Vidare skulle det även vara intressant att 

intervjua individer ur klientgruppen i syfte att få en förståelse för deras upplevelser av möten 

med professionella, och på så vis försöka identifiera professionellas roll i processer som rör 

attitydförändring. En ytterligare aspekt som skulle vara intressant att undersöka utifrån denna 

studie samt Fangens (2001) resonemang kring olika förhållningssätt gentemot högerextremister 

(integration respektive konfrontation) är huruvida det kan vara så att högerextremism bör 

bemötas med olika förhållningssätt och strategier på olika nivåer i samhället. 
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Bilaga 1. Introduktionsbrev  
Hej, 

Vi är två socionomstudenter vid Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, som nu under 

våren 2014 skall skriva vårt examensarbete inom socialt arbete. Vi har valt att göra en kvalitativ 

studie med syftet att få en förståelse för professionellas föreställningar om sin roll i processer 

som rör attitydförändring hos klienter. Fokus för studien är professionella som i sitt arbete möter 

personer som riskerar att dras in i, är aktiva i eller valt att hoppa av högerextrema grupper.  I vår 

studie vill vi genomföra intervjuer med professionella som i sitt arbete möter den aktuella 

målgruppen.  

 

Vi kontaktar dig med anledning av att vi gärna skulle vilja genomföra en intervju med dig. Vi är 

medvetna om att det kan vara känsligt att besvara frågor kring sitt arbete, sin yrkesroll och sina 

erfarenheter. Vi vill därför upplysa om att medverkan i denna studie innebär att vi kommer att 

skydda din identitet genom att försäkra att det inte finns identifierbar information om dig. Det 

innebär även att det inte går att identifiera särskilda fall som skulle kunna komma upp under 

intervjun.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. Din medverkan i studien innebär att vi 

träffar dig, fysiskt eller via Skype, vid ett tillfälle under vecka 16 eller 17 och ställer frågor 

rörande dina erfarenheter och dina föreställningar om din roll i processer som rör 

attitydförändringar hos klienter du möter. Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 30-60 

minuter. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om Du vill delta i undersökningen då din medverkan är 

värdefull.  

 

Vid frågor, välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 

Maria Martinsson:  

e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx.xx 

Tfn: xxxx-xxx xxx 

Anna Ödkvist:  

e-mail: xxxx.xxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx.xx 

Tfn: xxxx-xxx xxx 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Maria Martinsson och Anna Ödkvist  

 

Handledare: 

Philip K. Creswell  

e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.xx 

Tfn: xxx-xxx xxxx 

mailto:xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx.xx
mailto:xxxx.xxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx.xx
mailto:xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.xx
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

 Är det okej att vi spelar in samtalet?  

 Vi börjar med att upprepa syftet med studien: få en förståelse för professionellas föreställningar 

om sin roll i processer som rör attitydförändring hos klienter. Fokus för studien är professionella 

som i sitt arbete möter personer som riskerar att dras in i, är aktiva i eller valt att hoppa av 

högerextrema grupper.   
 

 Har du några frågor? 

 

Intro:  

 Vad har du för utbildning? 

 Var/vad jobbar du med nu? 

 Hur länge har du jobbat med klientgruppen? 

 I vilka sammanhang har du mött klientgruppen? 

 

Förändringsprocessen  

 Upplever du att det finns en förändringsprocess i attityder bland klientgruppen? 

 Har du reflekterat över hur förändringsprocessen gällande attityd går till för dem du möter? (Om 

en förändringsprocess faktiskt sker/skett).  

 

Den professionella rollen 

 Vad tror du att du som professionell i mötet kan ha bidragit till om det skett en förändring i 

attityder? 

 Har du upplevt svårigheter eller utmaningar i din professionella roll i mötet med just denna 

klientgrupp? Vad?  

 Har du upplevt ambivalens mellan dina personliga tankar och din professionella roll i mötet med 

klienter, om extrema, provocerande tankegångar uttryckts?  

 Har du någon strategi för att hantera detta?  

 Finns det någon punkt där du känt att du måste sätta en gräns? 

 På din nuvarande arbetsplats, jobbar man aktivt med attitydförändrande arbete? (Hur kommer det 

sig? Vad jobbar ni med och hur?) 

 

Makt och påverkan 

 Hur upplever du din roll som professionell i mötet med klientgruppen, hur ser maktbalansen ut i 

mötet? Vem gör vad i mötet? 

 Hur mycket känner du att du som professionell kan/ska/bör/får vara med och påverka förändring 

av attityd? (Hur mycket känner du att du kan ifrågasätta när klienter berättar om sina attityder 

m.m.?) 
 

 Har du något mer du vill tillägga som vi inte frågat eller belyst under intervjun?  
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Bilaga 3. Deklarering  
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