
Relationer bygger på ansvar och kontinutet
en beskrivning av Franciskushjälpens 
uppsökande fältarbete
”Varje människa, vem hon än är och vad hon än 
har gjort, är värd vördnad och respekt. Vördnad 
för det mänskliga livet är inte bara en urkristen 
grundattityd utan också det som hela vår 
civilisation vilar på.” 

-”Hur ett samhälle behandlar de svagaste är 
alltid en mätare på vilken grad av civilisation det 
har uppnått.”

Från hedabrev till församlingarna 
av biskop Anders Arborelius.

Med denna artikel vill vi ge en fördjupad för-
ståelse av det uppsökande fältarbetet vid 
Franciskushjälpen och i Göteborg. Det är ett 
arbete som har utvecklats tillsammans med de 
utsatta människor vi möter. Grunden i arbetet i 
Franciskushjälpen utgörs av en relationsmodell. 
Att arbeta professionellt blir liktydigt med att 
våga gå nära, en självklarhet i alla mellan män-
skliga relationer. Eftersom varje individ äger sin 
egen lösning måste vi försöka förstå,  stödja och 
tro på varje individs egna resurser. En hemlös 
kvinna, som intervjuas i en undersökning, ut-
trycker detta:

”Men…jag vet också lika väl som du vet här när 
vi pratar, att det spelar ingen roll hur många 
intervjuer och samtal och frågor de kommer att 
ställa till personer som är i min situation, för att 
det, det är liksom …vi har ingen makt, och det vi 
säger, det är liksom in och ut. Från ena örat in 
och ut från det andra. /…/ Vi är ju totalt maktlösa. 
Vi har ju inget att säga. Det är ju bara illusioner 
om man skulle tänka, tro att de kommer lyssna på 
det jag säger här nu, och ta det på allvar. För jag 
vet hur de tänker: ”ja, men det…liksom, hon är ju 
en tjej som…som det gått snett för, och va fan, hon 
är det och det, hon vet inte vad hon snackar om” . 
(Sahlin 2000 omslag till Hemlösheten i Göteborg 
”Expertutlåtande av stadens uteliggare.” sid. 1)

En mycket viktig perspektivförändring i arbetet 
med hemlösa behövs. Det handlar om att våga 
möta dem där de är och försöka förstå det de 
förstår, vilket är en förutsättning för att börja ett 
hållbart förändringsarbete. Den första nationella 
konferensen om uppsökande arbete i Sverige ägde 
rum i Uppsala 13-14 september 2004. I tidskriften 
Socionomen sammanfattar Maria Korpskog i 
rubriken till en artikel om konferensen och det 
uppsökande fältarbetet med hemlösa som lever i 
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Fältarbetare vid 
Franciskushjälpen 
i Göteborg.
Författaren besk-
river Franciskus-
hjälpens arbete och 
vi får genom dag-
boksanteckningar 
följa mötet mellan 
fältarbetare och 
människor som 
lever i hemlöshet 
och utanförskap. 
Dagboksanteck-
ningarna här är 
förkortade.
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olika former av utanförskap med: ”Uppsökande 
arbete. En mänsklig rättighet för den som inte har 
några andra rättigheter kvar. Alltså ett sätt för 
samhället att nå människor i utanförskap. Vi vill 
beskriva vårt fältarbete,  inte hur det kanske borde 
bedrivas utan hur det faktiskt har bedrivits, där en 
stor del av kunskapen har hämtats genom nära 
relationer med stadens egna experter – hemlösa 
och uteliggare på Göteborgs gator. Förutom ett 
stort nätverk och olika ”praktiska verktyg” som 
TNE (tillnycktringsenheten),  lågtröskelboende, 
avgiftning mm. är det ett långsiktigt relations-
arbete som är fundamentet i hela fältarbetet. Att 
sätta sig in i en annan människas verklighet och 
förstå det hon förstår, att denna verklighet är lika 
sann för henne som vår egen är för oss, är att 
mötas i ögonhöjd. Det samt den variation, 
kreativitet och tydliga struktur som fordras för att 
inte bli en del av det kaos vi i fältarbetet möter i 
vårt arbete vill vi beskriva med dokumentära 
dagboksanteckningar (där alla namn är fingerade).

Tidigare forskning
Ulla Beijer, forskare i uppsökande verksamhet, 
missbruk och hemlöshet, skriver (2000 sid.5): ”att 
inom litteraturen kan man urskilja några upp-
sökarmodeller som verkar mer eller mindre 
framgångsrika: länkningsmodellen och en mer 
sammanhängande oavbruten relationsmodell.” En 
renodlad ”länkningsmodell” koncentrerar sig på 
att föra den hemlöse vidare till rätt instans.  Att 
enbart ”länka vidare” utan en upparbetad relation, 
och därmed en djupare kunskap om personen, kan 
leda till felaktiga hjälpinsatser och misslyckanden. 
Detta kan resultera i en förlorad tillit och 
försämrad kontakt med personen. Beijer talar om 
vikten av en upparbetad relation och tillit,  för att 

timingen och förväntningarna på hjälpinsatsen 
skall blir så bra som möjliga. Om ”relations-
modellen” säger hon (2000 sid. 6): ”I en 
sammanhängande/oavbruten relationsmodell (eller 
en ’kontinuerlig relationsskapande modell’) håller 
man kontakt med den hemlöse under lång tid och 
erbjuder fortsatt hjälp.” Modellen är skör eftersom 
det förutsätter förtroendeoch kontinuitet av vård 
när man hjälper personerna att flytta från en 
relationsskapande uppsökarfas till en behand-
lingsfas (Axelroad & Toff 1987). Det ställs stora 
krav på uppsökare som dels skall befinna sig mitt 
i nöden och förstå utanförskapet, dels måste 
fungera inom de ramar och resurser som samhället 
har skapat. Detta ställer också stora krav på den 
organisation som uppsökaren arbetar inom, för att 
motverka ett vanligt fenomen som Beijer (1997) 
och Erickson & Page (1998) beskriver som att den 
diskriminering och marginalisering som drabbar 
den hemlöse också kan drabba uppsökaren 
gentemot det traditionella hjälpsystemet (och i den 
egna organisationen). Uppsökarna måste också 
vara en del i ett större system, det traditionella 
hjälpsystemet som socialtjänst, olika andra 
hjälporganisationer,  sjukvård,  frivård med mera, 
för att den relation och upparbetade tilliten skall 
kunna föras vidare in i samhällets olika hjälp-
system.

”Att inte bara vara med
när allt fungerar – utan att vara
den yttersta tryggheten
när allt brister”
Dick Fäldt ofs
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Soppkök på stan är 
något som finns 
varje lördagskväll i 
centrala stan, något 
som många finner 
som en viktig 
mötesplats.



”... en stor del av kunskapen 
har hämtats genom nära 
relationer med stadens egna 
experter – hemlösa och uteliggare 
på Göteborgs gator”
Dick Fäldt ofs

Svenska Franciskushjälpen bildades 2005 men har en historia 
som är mer än 50 år i Norge. Idag arbetar vi med ett brett 
spektrum av sociala frågor. Mat, värme och stöd till olika 
hemlösa grupper som barn, vuxna, missbrukare, papperslösa 
familjer och barn, psykiskt funktionshindrade samt 
trafficking är några exempel på vad vi gör. Utsatthetens 
ansikte skiftar,  så kanske gör vi andra saker i morgon. 
Franciskushjälpen har inga anställda, allt arbete omkring 250 
volontärer har utbildats under dessa år. Organisatoriskt är 
Svenska Franciskushjälpen en ideell förening som arbetar på 
uppdrag av sina medlemsorganisationer som bl. a. är, 
Karmel, Ofs (franciskanska sekularorden i Sverige), Katolska 
skolan av Notre Dame, Sancta Elisabeths systrar, m. Fl. I vår 
värdegrund står bland annat: 

”Svenska Franciskushjälpens värdegrund har sin utgångs-
punkt i Kyrkans diakoni,  där den kristna kärleken till nästan 
kommer till praktiskt uttryck.  Kyrkan lär oss att kärleken till 
nästan är allmän och tillgänglig för alla. Den skall vara 
bärande för och synliggöras genom vår verksamhet.”

Bakgrund till fältarbetet
Fältarbetet startade genom två av våra volontärer som var 
med 1997 när SDN Lundby ville samtala om gruppen 
hemlösa uteliggare, en grupp som man hade ringa kunskap 
om. Idén var att bygga på ömsesidig respekt och varje 
människas lika värde. Inspirerade av Sahlins (2000) 
tankegångar började idéer om utveckling av fältarbete ta 
form. Relationsarbetet på stan fortsatte på samma gång som 
”lågtröskelboen” och mötesplatser för hemlösa öppnades. 
Detta innebar det första steget, från gatan till boende. 
Fältarbetarna kunde belägga direkt och att kontakten med 
socialtjänsten kunde upprättas följande dag när förhållandet 
var mer ordnat.
Vi har försökt att ta vara på varje individs egen kraft till 
förändring, vilket gav den hemlöse större ansvar för sin egen 
förändringsprocess. Ytterligare ett verktyg skapades, ett akut 
övernattningsboende tillsammans med Katolska kyrkan i 
Göteborg och Franciskushjälpen. Dessa platser skulle inte 
bara vara ett sätt att skapa kontinuitet, utan också ett sätt att 
bearbeta återfall och därmed motverka rundgång. Rundgång 

Beskrivning av fältverksamheten
krisen helhetssyn
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uppstår när en person blir anvisad boende som 
inte stämmer med personens livssituation vilket 
gör att personen ideligen blir utskriven från 
boende till gatan, nytt försök följd av ny 
utskrivning till gatan. Detta kan fortgå under långa 
perioder. Vi har på detta sätt kunnat föra vidare 
relationer och uppbyggda förtroenden mellan 
gatan och boende, mellan boende och boende, 
mellan boende och lägenhet, behandlingshem och 
så vidare. Vi har med andra ord funnit den 
kontinuitet som ett relationsarbete fordrar och 
känslan av ett meningsfullt sammanhang. Detta 
för a t t fä l tarbete , dagkafé , na t tkaféer, 
lågtröskelboende, drogfria boende, jourplatser, 
kontaktmannaskap,
boendestöd,  socialtjänst har börjat samarbeta. Man 
behöver inte klippa navelsträngen mellan varje 
enhet utan  fältarbetet blir kittet/nätverket mellan 
olika enheter och helheten blir större än summan 
av delarna.
I Fältarbetets verksamhet börjar en vårdkedja, som 
skapar långvariga relationer och kontinuitet på 
vägen mot ett bättre liv, ta form. Hemlösa och 
andra personer i utsatta situationer får hjälp och 
stöd i att återta kontrollen över sina liv och lämna 
droger, kriminalitet med mera. Vi arbetar med 
individuella relationer för att motivera till en 
förändringsprocess, bygger positiva nätverk och 
tar vara på varje individs egna resurser. Allt för att 
skapa känslan av ett meningsfullt sammanhang 
och med detta göra olika situationer begripliga 
och hanterbara.

Uppdrag och mål – för fältarbetet
- Att ge stöd och hjälp till utsatta personer som 
befinner sig i hemlöshet och utanförskap gällande 
socialt nätverk,  psykiska och fysiska handikapp, 
(även barn, papperslösa och människor utsatta för 
någon form av trafficking) egen bostad, ordnat 
arbete, missbruk och kriminalitet.
- Att i ett relationsskapande arbete motivera till en 
positiv förändringsprocess. Sträva efter att varje 
persons egna resurser frigörs och aktiveras.
- Att från ett underifrånperspektiv identifiera 
brister och komma med förslag till lösningar i 
arbetet med hemlösa och utsatta personer både 
inom den egna organisationen och gentemot 
kommunen och andra organisationer.
- Att informera och samla kunskap om denna 
utsatta grupp, dess antal och sammansättning, som 
ett viktigt underlag inför olika beslutsprocesser, 
både internt och externt, samt utveckla metoder 
och öka förståelsen för arbetet med hemlösa.
Målgruppen för arbetet är människor som befinner 
sig i utanförskap, som har hamnat utanför 
samhällets
”skyddsnät” och därför befinner sig i hemlöshet 
eller riskerar att hamna där.

Fältgrupper på Franciskushjälpen

Gruppen består av både volontärer och aspiranter. 
Flera av volontärerna har mångårig erfarenhet av 
uppsökande fältarbete. Bakgrund, utbildning och 
erfarenhet skiftar. Även språkkunskap, inom 
organ i sa t ionen f inns mer än 22 o l ika 
språkgrupper.

Det uppsökande arbetet
Vi kan med erfarenhet från det fältarbete som 
bedrivits konstatera att det uppsökande arbetet har 
en grundläggande funktion i arbetet med gruppen 
”samhällets mest utsatta, de som ingen annan ser 
”. Dessa personer lever ofta i en tröstlös rundgång 
av socialt utanförskap, hemlöshet,  droger, psykisk 
och fysisk ohälsa, våld och ibland kriminalitet. 
Fältarbetet handlar inte bara om sporadiska 
kontakter och akuta insatser på stan, utan också 
o m l å n g v a r i g a r e l a t i o n e r o c h 
förändringsprocesser, vilket gör att vi kan 
upprätthålla en samlad bild av personernas 
situation, hälsoläge och vilka behov som finns. 
Fältarbetarna får en övergripande kunskap om hur 
situationen förändras för denna utsatta grupp. Det 
uppsökande arbetet får därmed en roll både direkt 
och i ett längre perspektiv, som sammantaget 
höjer kvaliteten och resultatet i arbetet med 
uteliggare och hemlösa. En viktig del i fältarbetet 
är också att vara en länk och brobyggare mellan 
den utsatta personen–socialtjänsten-sjukvården–
psykiatrin–myndigheter–behandlingsenheter–med 
flera.

Sören Kirkegaard skrev redan i början av 1800-
talet en text som väl kan sammanfatta uppsökande
fältarbete:
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot 
ett bestämt mål måste jag finna henne där hon är 
och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror 
att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå 
mer än vad hon gör men först och främst – förstå 
det hon förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan 
och vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det 
på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen 
vill bli beundrad av den andre istället för att 
hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför 
den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 
utan att vilja tjäna. 
Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa 
någon.

Vision och värdegrund
”Vårt engagemang skall vara präglat av respekt 
och omsorg för livet,  som är givet oss av Gud. 
Framför allt skall vi respektera livets hemlighet 

Uppdrag och mål för fältarbetet
vision och värdegrund
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och okränkbarhet i dess mest sårbara faser. I 
respekten för livet ingår att vår verksamhet, inom 
de ramar och förutsättningar vi rår över,  skall 
präglas av högsta möjliga yrkesmässiga kvalitet. I 
respekten för livet ingår förståelse för att 
människan är en helhet med såväl fysiska, 
psykiska, sociala och andliga behov,  och samtliga 
dessa behov skall vi kunna möta.”

Det innebär också att ingen människa är ett 
hopplöst fall.  Att vara på den utsatta människans 
egen arena och möta dem där de är, är mycket 
viktigt för fältarbetet. Att inte bara vara med när 
allt fungerar – utan att vara den yttersta tryggheten 
när allt brister. Vi skall finnas med, och vår 
relation skall fungera, i både med och motgång.

Fältarbetets olika verktyg
Samverkande inom den egna
organisationen
I fältarbetets beskrivning står att den skall ge en 
särskild uppmärksamhet åt samordning med 
övriga verksamheter och att verksamheten har en 
unik roll inom organisationen som samverkande.

Individanpassat boende/kreativa 
udda lösningar
Genom ett stort upparbetat nätverk har vi ofta 
kunnat sätta samman boende utifrån individens 
perspektiv med ibland udda lösningar där både 
individ, socialtjänst och samhälle gjort en ”vinst” 
genom ett kreativt förhållningssätt.

Kontaktmannaskap
Vår erfarenhet är att en längre relation i ett,  av 
socialtjänsten förordnat,  kontaktmannaskap har en 
stor betydelse i förändringsarbetet. Att finnas med 
i både med- och motgång under en längre tid kan 
vara en av de viktigaste nycklarna till en positiv 
utveckling.  En redan upparbetad relation är 

fundamentet i motivationsarbetet.

Nattarbete – dagarbete
Fältarbetet i Göteborg är schemalagt både mellan 
de organisationer som fältarbetar och inom 
respektive organisation. Detta gör att det alltid 
finns fältarbetare tillhands på stan både dagtid och 
kvälls-/nattetid. Genom kontinuerliga fältarbets-
möten samordnas fältarbetet mellan olika 
organisationer och man undviker dubbelarbete 
med samma personer.

Statistik/Dokumentation
Statestik och dokumentation från alla hjälporgani-
sationer kan vara ett viktigt underlag för kommu-
nens beslutsprocesser och förståelsen för och 
förändringarna i denna komplexa grupp.

Jourplatser
Jour- och övernattningsplatser är en viktig länk i 
kedjan av relationer och kontinuitet. Jourplatserna 
kan här vara en plats där en dramatisk händelse 
kan bearbetas med samtal och motivationsarbete 
och därmed bli en positiv del av en förändrings-
process. Dessutom kan vi vara en länk mellan den 
utsatta personen-socialtjänsten-sjukvården-psykia-
trin-myndigheter-behandlings-enheter-med flera.

Soppkök på stan/mötesplats
Till området uppsökande verksamhet hör ett 
socialt soppkök beläget centralt i Göteborg. Hit 
kommer omkring 70 till 100 personer varje  

”Det ställs stora krav på uppsökare som
dels skall befinna sig mitt i nöden och 
förstå utanförskapet, dels måste fungera 
inom de ramar och resurser som 
samhället har skapat.”

Dick Fäldt ofs

 
Tack alla vänne på 
gatan som försökt 
lärt mig att förstå 
utanförskapets 
vara.
Fullt ut kan jag 
aldrig förstå hur hur 
det kan kännas.
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lördagskväll. Här finns en trygg miljö, varm mat 
och dryck och någon att samtala med.
Dagkafé /nattkafé/mötesplats
Nattkafé är liksom dagkafé en mötesplats där 
personer som har lite eller ingen kontakt med 
myndigheter och socialtjänst kan träffa 
fältarbetare från olika organisationer. 

Boenden och behandlingshem utanför 
organisationen
Det finns en stor samlad kunskap och ett 
omfattande nätverk både inom frivillighets-
organisationerna och gentemot kommunen, där 
fältarbetet ofta kan bistå socialtjänsten. Om 
klienten har bytt stadsdelsnämnd, ort eller
socialsekreterare, kan relationen och kunskapen 
om klienten fortfarande finnas kvar hos fält-
arbetaren.

Socialtjänsten
Vi genomför informationstillfällen på olika 
socialkontor och bygger relationer även med 
socialtjänsten. Fältarbetarna är ofta med som 
stödpersoner vid möten hos socialtjänsten och 
försöker genom den upparbetade relationen vara 
brobyggare mellan klient och socialsekreterare. 
Såväl kunskapen om klienten som vårt nätverk 
kan då vara en hjälp för socialtjänsten i beslut och 
behandlingsplaner.

Utbildning och föredrag
Vid ett flertal tillfällen varje år har vi utbild-
ningstillfällen i missbrukskunskap och föredrag i 
hemlöshetsproblematik och utanförskap i skolor 
och för olika organisationer.  Vi försöker också på 
olika sätt att vara en resurs för socialhögskola och 

forskning i hemlöshetsfrågor.
Avgiftning - tillnyktring
Ett nära samarbete med tillnyktringsenheten 
(TNE) och avgiftningsavdelningarna vid Nord-
hemskliniken och Stadsmissionen är en stor 
tillgång.  Det är ett obyråkratiskt och smidigt 
samarbete med en ömsesidig respekt och kunskap 
om våra olika professioner.

Nätverksbygge –volontär/människa 
till människa
Olika självhjälpsgrupper,  organisationer och 
volontärer är en viktig del i det nätverksbygge 
som sker runt en person i samband med att han 
eller hon håller på att lämna ett utanförskap.

Reflektioner
Genom att lyssna till erfarenheter hos de 
människor vi möter på gatan, inspirerade av ett 
underifrånperspektiv,
är det vår förhoppning att kunna vidareutveckla 
fältarbetets olika verktyg.
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samhällets minsta 
drabbas också av 
hemlöshet och 
utanförskap. 
 Det är särskilt de 
aldra minsta som 
drabbas hårt och 
oförskylt. 
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