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Abstrakt 

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar mellan 15-17 år uppfattar att de fältarbetare de kommit i 

kontakt med har haft för betydelse för dem. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sju 

ungdomar i Enskede -Årsta -Vantör stadsdelsförvaltning. Studien innehåller även deltagande 

observation för att belysa det uppsökande arbetet ur ett annat perspektiv. Resultatet har analyserats 

med hjälp av social kontrollteori och tidigare forskning.   

 Resultatet visar att ungdomarna har fått kontakt med fältarbetarna på grund av att de har haft 

svårigheter i hem eller skola, som ofta visats genom hög frånvaro i skolan. Ungdomarna uppger att de 

har förtroende och tillit till fältarbetarna och att det byggts upp genom kontaktskapande från 

fältarbetarna under en längre tid. Resultatet visar vidare att ungdomarna får individuellt stöd på olika 

sätt, men att ungdomarna trots detta önskar mer tid av fältarbetarna. Ungdomarna beskriver att 

fältarbetarna finns till för att vakta, kontrollera och se till att ungdomarna har det bra. Vidare kom det 

fram i resultatet att fältarbetarna även kan ha en roll som kontaktperson till ungdomarna, vilket är en 

insats beviljad av socialtjänsten.     

 De slutsatser som vi kan dra av vår studie är att ungdomarna upplever det uppsökande arbetet som 

dubbelt, de kan förstå varför fältarbetarna agerar i allvarliga situationer, men betydelsen av allvarlig 

har ofta en annan innebörd för ungdomarna själva. Ungdomarna har kommit i kontakt med 

fältarbetarna på grund av att de har haft svårigheter i hem eller skola och fältarbetarna fångar upp de 

ungdomar som inte själva söker eller förstår att de är i behov av hjälp. Det finns vidare en önskan från 

ungdomarna om ett individuellt stöd och kontakt i större utsträckning än vad fältarbetarna kan ge idag. 

Flera av fältarbetarna fyller även en betydelsefull roll som kontaktperson men ungdomarna har svårt 

att särskilja rollen som kontaktperson/fältarbetare och dess uppdrag åt. Slutligen upplever ungdomarna 

att relationen mellan ungdom och fältarbetare är frivillig i den grad att ungdomarna själva väljer vad 

de vill dela med sig av, de väljer dock inte på vilket sätt kontakten sker.  

 

Nyckelord: ungdomar, unga, uppsökande fältarbete  

Keywords: detached youth work, outreach youth work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga ungdomar som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av 

sina tankar och upplevelser. Vi vill också tacka de fältarbetare som frikostigt har delat med sig av sin 

tid, tankar och information och vår handledare som hjälpt oss i rätt riktning. Slutligen vill vi tacka våra 

familjer som har ställt upp i vått och torrt och stått ut med oss under denna tid. Noomi har också följt 

oss tappert under denna process. 

Tack! 

Melise och Johanna 

Maj 2015  
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1. Inledning 
Som tonåring är det viktigt att det finns vuxna som är tillgängliga och möter ungdomarna i deras miljö. 

Ungdomar som mår dåligt eller på något sätt har hamnat snett har inte alltid en vetskap om att de 

behöver stöd eller förmågan att själva be om hjälp. Det är här fältarbetarna kommer in och möter 

ungdomarna där de är, både rent fysiskt men även på ett emotionellt plan. De har då möjlighet att 

fånga upp dessa ungdomar, erbjuda stöd och alternativt slussa vidare till annan instans (M. Andersson, 

2005).       

 Riksförbundet för fältarbete (RiF) har gett ut en rapport (2010:1) över den forskning som finns om 

fältarbete i Sverige. Rapporten framhåller att det saknas forskningsevidens som kan påvisa att det 

uppsökande och förebyggande arbete som fältarbetare utför faktiskt gör en skillnad för den aktuella 

målgruppen. En diskussion som lyfts är risken att evidensbaserade metoder kommer att ta en allt större 

plats och att fältarbetet då får stå tillbaka. Fältarbetarna arbetar utifrån ledord som frivillighet, tillit och 

respekt och ska arbeta långsiktigt för att skapa goda relationer och möta ungdomarna på deras arenor. 

Svårigheten enligt fältarbetarna själva är att det är svårt att utvärdera betydelsen av det arbete som de 

utför (M. Andersson & E. Andersson, 2005). 

1.1 Problemformulering 

Ledord som frivillighet, tillit och respekt kan innebära motsättningar i yrkesrollen. Hur skapar man till 

exempel långsiktighet när det ska bygga på frivillighet?  Vi har i vår sökning av tidigare forskning inte 

funnit någon större kritik mot yrkesgruppen, vilket kan bero på att det är generellt accepterat i 

samhället och länge har varit en del av det sociala arbetet. Funktionen kan ses som en mild form av 

kontroll att hålla reda på ungdomar som hamnat snett eller är i riskzonen för ett normbrytande 

beteende, men hur ser ungdomarna på denna kontroll?  Ungdomar ses ofta som en homogen grupp, 

precis som barn och äldre. Målgruppen ungdomar och deras upplevelse av fältarbete har inte utforskats 

i någon större utsträckning, vilket gör det väsentligt att studera hur ungdomar påverkas på olika sätt av 

fältarbetet.  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar mellan 15-17 år uppfattar att de fältarbetare de kommit i 

kontakt med har haft för betydelse för dem.   

1.3 Frågeställning   

- Hur upplever ungdomarna de uppsökande fältarbetarna? 

- Vilka möjligheter och hinder finns i relationen med fältarbetare enligt ungdomarna?  

1.4 Förförståelse 

Alla har vi varit tonåringar, dock har vi inte alla samma bakgrund eller likadana förutsättningar för att 

utvecklas gynnsamt. Ingen av författarna till denna uppsats har hängt på fritidsgård i större 
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utsträckning, dock har vi vistats ute på offentliga platser där vi har stött på fältarbetare under tonåren. 

Melise har arbetat med ungdomar genom organisationen Maskrosbarn och är van att kommunicera 

med ungdomar. I övrigt har vi ingen större erfarenhet av just området fältarbete, dock har vi en 

generellt positiv bild, vilket vi är medvetna om och har beaktat i utformning av intervjuguiden samt 

under studiens gång. 

1.5 Begreppsförklaring  

1.5.1 Fältarbetare  

Det finns flera olika benämningar; fältarbetare, fältassistenter, fältsekreterare och fältare. I vår studie 

har vi valt att använda fältarbetare som ett enhetligt begrepp, förutom i citat då vi använder 

ungdomarnas egna språkval. Vi syftar då till de som är kommunalt anställda och som arbetar med 

uppsökande socialt arbete med ungdomar mellan 13-18 år.  

1.5.2 Uppsökande arbete  

Uppsökande arbete syftar till att skapa kontakt och att få kunskap om ungdomars olika sociala 

förhållanden och problem. Det handlar om att nå de ungdomar som själva inte söker upp organiserade 

verksamheter. Fältarbetarna vistas där ungdomarna befinner sig och målet är att till en början skapa en 

ytlig relation och göra sig känd och för att på sikt bygga en mer långvarig relation. På detta sätt kan 

fältarbetare vid behov göra en kartläggning och dokumentation för att arbeta förebyggande (B. 

Andersson, 2005).  

1.5.3 Kontaktperson 

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas av socialtjänsten genom Socialtjänstlagen 

(SoL). En kontaktperson ska fungera som ett stöd för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Tillsammans 

med sin kontaktperson gör man saker som till exempel fika, gå på bio, handla, teater eller något annat 

som ungdomen önskar. En viktig uppgift för kontaktpersonen är att bryta personens isolering genom 

gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer 

(http://familjehemmet.se). 

1.5.4 Normbrytande beteende 

Vi kommer i vår studie att analysera vår empiri utifrån social kontrollteori vilken tar upp begreppet 

normbrytande beteende. Ett normbrytande beteende innebär inte att en individ nödvändigtvis är 

kriminell, det kan handla om tidiga signaler eller ett beteende som riskerar att leda till ogynnsam 

utveckling hos ungdomen. 

1.6 Bakgrund 

1.6.1 Ungdomars arenor 

I alla tider har ungdomarna dragit sig till platser där de kan mötas fria från vuxnas insyn. En plats för 

socialisering eller ”häng” med jämnåriga, ofta utan organiserad aktivitet. Till en början sker detta i 
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närmiljöer som bostadsområde där ungdomarna känner sig trygga, för att därefter dra sig till mer 

centrala platser, som citykärnor, där de kan vara mer anonyma. Det centrala är inte vad de gör utan 

med vem de gör det med. Andra mer organiserade arenor kan vara fritidsgårdar, skate-parker, 

festivaler men även vänners egna rum i hemmet (B. Andersson, 2006).   

  ”Den stängda dörren”, den som finns mellan hemmets privata sfär och ungdomars uteliv i det 

offentliga är en symbol för vad som händer på de olika arenor som ungdomarna vistas på. Bakom den 

stängda dörren finns en trygghet och beroende och på andra sidan dörren finns det spännande 

möjligheter (B. Andersson, 2002, s. 7).  

1.6.2 Ungdomars sociala problem 

De flesta ungdomar testar gränser på olika sätt och en del kan inte hantera konsekvenserna av detta. 

Många ungdomar provar alkohol och driver ofta omkring och letar efter lämpliga ställen att festa på, 

vilket kan leda till att miljön där de befinner sig kan bli stökig och ibland våldsam. Få ungdomar är 

aktörer i våldsamma situationer, men många blir åskådare. Ungdomars sociala problem ligger på flera 

olika nivåer, det kan handla om olika behov under utvecklingen, social misär eller utanförskap. 

Föräldrar vill inte gärna att deras barn driver omkring utan organiserade aktiviteter. I detta ligger även 

föräldrars oro för att deras barn ska umgås med fel vänner och hamna i kriminalitet, missbruk eller 

annat som utsätter ungdomen för risker (B. Andersson, 2006; Wrangsjö, 1995).    

1.6.3 Kort tillbakablick på fältarbetets historia 

I Sverige och de övriga nordiska länderna startade det sociala fältarbetet på 1950-talet som en metod 

att få bukt med storstädernas gängbildningar. Det spreds sedan vidare till flertalet kommuner under 

1960- och 70-talet. Detta hände i samband med att ungdomskulturen blev mer och mer synlig, 

framförallt på offentliga platser. Syftet var att skapa kontakt med de ungdomar som utförde kriminella 

handlingar och finna en meningsfull och utvecklande fritid för dessa grupper. Det uppsökande arbetet 

sågs som en metod för att få kunskap om och skapa kontakter med ungdomar (B. Andersson, 2006; 

RiF, 2013). 

1.6.4 Yrkesrollen 

Arbetsuppgifterna som fältarbetare har ser olika ut från kommun till kommun beroende på geografiskt 

läge och definierade problem i området. Syftet med det uppsökande arbetet är dock detsamma och 

bygger på långsiktigt perspektiv, kontinuitet och varaktiga och frivilliga relationer med ungdomar som 

verkar för att skapa förtroende och tillit. Arbetet ska grundas utifrån ungdomarnas villkor, men med en 

tydlighet och gränsdragning från fältarbetarna. Yrkesrollen innebär att de har tillgång till att få en unik 

helhetssyn genom att de kan lägga ett pussel utifrån ungdomens olika sociala sammanhang i till 

exempel hem, skola och fritid. De som arbetar som fältarbetare idag är främst socionomer och 

fritidspedagoger, fördelningen ser dock olika ut i olika arbetsgrupper (RiF, 2013).  

 



9 

 

Riksförbundet för fältarbete (2013) har satt upp en definition av fältarbete med följande punkter;  

 Fältarbetets grund är uppsökande och förebyggande arbete i offentliga ungdomsmiljöer.  

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

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

 Fältarbete är professionellt socialt arbete som bedrivs kontinuerligt i ett långsiktigt perspektiv. 

 

Socialt fältarbete består av fyra delar: uppsökande arbete, analys, insatser och 

dokumentation/utvärdering. Genom det uppsökande arbetet kan fältarbetarna få en ökad kunskap, 

skapa kontakt och därmed stärka relationerna mellan ungdomar och fältarbetare. Arbetet utförs 

framförallt i offentliga miljöer men även vid organiserade aktiviteter som fritidsgårdar, festivaler och 

andra miljöer där ungdomarna befinner sig. Att bygga relationer och tillit är en av de viktigaste delarna 

i professionellt fältarbete. När fältarbetaren ser ett visst behov hos ungdomen görs en analys av vilken 

insats som är mest lämpad för individen. För denna bedömning krävs det att fältarbetarna har en bred 

kunskap om teorier, förståelse av ungdomar samt risk- och skyddsfaktorer i ungdomarnas miljö (RiF, 

2013).       

 Fältarbetet bedrivs med insatser på flera olika nivåer för att sociala problem ska förhindras. På 

samhällsnivå är insatsen strukturellt inriktad, på gruppnivå är insatserna generellt riktade och 

förebyggande och på individnivå arbetar man direkt behandlande. Dokumentation ska ske fortlöpande 

och parallellt med de övriga delarna för att fältarbetarna ska kunna se mönster hos ungdomar och 

analysera underlaget inför val av insats. För att få kunskap om insatser och dess effekt är det viktigt att 

fältarbetarna utvärderar och följer upp insatser med ungdomarna, detta hjälper till att utveckla 

fältarbetet som metod (RiF, 2013).   

1.6.5 Lagstöd 

Ordet fältarbete finns inte med i någon lag, dock ska kommuner enligt lag bedriva uppsökande 

verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Följande lagparagrafer är aktuella i SoL:  

 

3 kap 1 § "Till socialnämndens uppgifter hör att ... genom uppsökande verksamhet och på annat sätt 

främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden"  

 

3 kap 4 § "Socialnämnden ska i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda 

enskilda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar"  

 

3 kap 7 § "Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel. Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och 

enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om 

de hjälpmöjligheter som finns." 
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2. Kunskapsläge 

I följande avsnitt presenteras den forskning som ligger till grund för studien och som även kommer att 

användas för att analysera insamlad empiri. Kunskapsläget kommer att presenteras utifrån fyra 

kategorier, ungdomars fritid, ungdomars offentliga liv och normbrytande beteende, fältarbetares 

röster om det uppsökande arbetet och uppsökande arbete som metod. Ungdomars upplevelser av 

fältarbete är ett relativt outforskat område. Många studier berör effekten av det uppsökande arbetet och 

dess arbetsmetoder ur socialarbetarnas perspektiv, men få lyfter ungdomarnas röster. Vi har därför valt 

att belysa området ungdomar och deras fritid ur ett bredare perspektiv.  

2.1 Ungdomars fritid   

Per Nilsson (1998) har genom ungdomsstyrelsens forskningsprojekt ställt sig frågorna Vad gör 

ungdomar på fritiden? Och vad betyder det för dem?  

Att vara ung och leva i en gemensam tid med andra ungdomar, innebär åtminstone två saker; 

ungdomarna befinner sig dels i samma period av livet (dvs. de är i samma livsfas), dels är de som grupp 

betraktat unga i ett specifikt snitt i historien (dvs. de tillhör samma generation och påverkas av samma 

tidsanda). Per Nilsson (1998, s. 194) 

Studien visar på att de flesta 15-16 åringar njuter av att vara unga men att det finns en tydlig 

ambivalens inför framtiden med både spänning och oro inför vad som komma skall. Vidare framgår 

det att de tre viktigaste områdena för ungdomar mellan 13-18 år är vänner, familj och fritid. På fritiden 

vill ungdomarna känna gemenskap och umgås med vänner och därmed även slippa inrutade mönster 

och krav. Det som ungdomarna gör på sin fritid stämmer överrens med vad de faktiskt önskar att göra. 

När ungdomarna själva fick uppge vad de gjorde på sin fritid handlade det framförallt om att spendera 

tid med vänner, lyssna på musik, festa eller idrotta. Ungdomarna fick även frågor om vad de trodde att 

vuxna ansåg som en god respektive ond fritid, varpå en majoritet av 16-åringarna svarade att en god 

fritid för de vuxna handlar om idrott, motion, läsa böcker och sköta skolan. Den onda fritiden ansågs 

handla om att dricka alkohol, festa, röka, spela tv-spel och titta på tv. Per Nilsson (1998) menar att det 

finns många likheter hos ungdomar som grupp men samtidigt många skillnader i både kön, ålder och 

socioekonomisk bakgrund vilket påverkar hur varje individ upplever sin tillvaro.   

 Ungdomsstyrelsens skrifter har i en kunskapsöversikt (2007:13) sammanställt forskning om 

ungdomars hälsa och fritid. Den visar att för en del ungdomar är fritiden oerhört viktig och stärkande 

för självkänslan, en möjlighet att till exempel få visa att de lyckas inom olika områden. För andra kan 

skolan fungera, men fritiden kan det vara den tid som skapar bekymmer och förstärker de svårigheter 

som finns kring ungdomen, som till exempel ensamhet, problem i familjen, ångest och oro. 

Ungdomsstyrelsen menar att en god utveckling hos barn och ungdomar skapas genom goda 

skolprestationer samt goda relationer till föräldrar. I de fall det inte finns fungerande relationer kan 

fritiden fungera som ett komplement, med en möjlighet att stärka individen. Vidare framhålls också att 
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ledare inom olika fritidsverksamheter kan ha en stor betydelse, en person som ungdomen väljer att 

prata med, då många har större förtroende för dessa ledare framför andra vuxna (ibid.) 

2.2 Ungdomars offentliga liv och normbrytande beteende  

Andershed & Andershed (2009) menar i sin kunskapssammanställning om risk- och skyddsfaktorer för 

normbrytande beteende hos unga att det är svårt att peka på exakt vilka egenskaper, händelser eller 

livsförhållanden som är avgörande för att ungdomar utvecklar ett normbrytande beteende. Däremot 

visar de att det finns samband i samspelet mellan ungdomen och hens egenskaper, förutsättningar, 

erfarenheter samt omständigheter och de förhållanden som finns i hens närmiljö. För att få större 

förståelse till varför vissa barn och ungdomar utvecklar ohälsa, hamnar i riskzonen för en ogynnsam 

tillvaro eller får ett normbrytande beteende gäller det att titta på helheten kring ungdomen och hens liv 

och miljö. Om ett normbrytande beteende inte bryts i tid kan det innebära att ungdomen får fortsatt 

problem i vuxen ålder, vilket kan vara social anpassningsproblematik såsom låg utbildning, psykiska 

problem, missbruk, arbetslöshet, komplicerade parrelationer, trassliga sociala relationer samt bråk och 

konflikter med sin partner och egna barn. Skyddsfaktorer gör att ett barn eller en ungdom som 

exponeras för riskfaktorer ändå utvecklas till en fungerande och socialt kompetent individ.

 I Öppna rum – om ungdomarna staden och det offentliga livet lyfter Björn Andersson (2002) 

debatten, om samhället genom vuxna ska ingripa i ungdomars offentliga miljöer eller inte. Den ena 

sidan menar att vuxna behöver garantera säkerheten hos ungdomar i det offentliga medan motståndare 

menar att ungdomarna själva kan reglera detta och bör lämnas ifred. Ambivalens kring att kontrollera 

och skapa trygghet utan att förbise ungdomars integritet finns hos både professionella och ungdomarna 

själva. Ungdomarna vittnar om hotfull stämning, våld och andra obehagliga situationer, detta är dock 

något som alltid har funnits och är inget nytt fenomen.   

 En anledning till att ungdomars uteliv ofta speglas som ett problem är enligt Andersson (2002) att 

det mer och mer kommer personer, både professionella som polis och fältarbetare, men även frivilliga, 

som är där för att både kontrollera och skapa trygghet. En andra anledning är media, som ofta blåser 

upp situationer och får allmänheten att tro att ungdomsvåld och droger ökar i snabb takt och att det blir 

farligare att vistas ute.     

 Under tonåren menar Andersson (2002) att vissa ungdomar skapar en känslighet för hur andra unga 

människor beter sig och hur de ser ut. Den offentliga arenan blir extra viktig då den både gör andra 

människor synliga samtidigt som det är en tillgång till identitetsskapande. I det redan kända 

grannskapet växer det fram aktiviteter som möjliggör nya relationer, dock tycker de flesta ungdomar 

att staden lockar och erbjuder fler möjligheter till aktivitet och spänning. Slutsatsen som Andersson 

visar på, är att båda sidorna i debatten missar att se det centrala, det vill säga att ungdomar, vare sig de 

har kul eller känner rädsla, alltid känner detta i förhållande till andra ungdomar. Den sociala strukturen 

är därför enligt Andersson den viktigaste faktorn till att förstå hur det offentliga livet för ungdomar 

fungerar.  
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2.3 Fältarbetares röster om det uppsökande arbetet  

Möten i mellanrummet- socialt förebyggande arbete med ungdomar (Ander, Andersson, Jordevik & 

Leisti, 2005) är en bok skriven av fältarbetare. Med avstamp i fältarbete och förebyggande arbete med 

ungdomar tar författarna diskussionen ur flera infallsvinklar såsom genus, kulturell mångfald, 

gruppverksamhet, förebyggande arbete mot droger och alkohol. Utifrån vunnen erfarenhet i ämnet 

samt studier och forskning diskuterar författarna arbetsmetoder i fältarbetet, utvärdering, 

dokumentation, resultat och lagstiftning.     

 Ander et al. (2005) framhåller att fältarbetet är ett brett arbete och att fältarbetaren får anpassa sitt 

arbete och metoder utifrån de problem som finns i den miljö de arbetar. Det kan innebära att hjälpa 

enskilda individer eller att mer övergripande arbeta efter strukturella och politiska agendor. Författarna 

framhåller att en god relation mellan fältarbetare och ungdomar är en förutsättning, de betonar vikten 

av att relationen bygger på frivillighet och förtroende. Problematiken i detta med frivillighet diskuteras 

då fältarbetet är uppsökande på så sätt att de tar sig in i mellanrummet, ungdomarnas arena dit de tar 

sig för att utveckla sin egen identitet och få vara ifred.    

 Vidare framhålls (Ander et al., 2005) fältarbetarnas arbetsuppgifter som svåra att definiera. Det 

finns dock direkt målinriktade insatser som till exempel arbete med ungdomar med en social uttalad 

problematik, hjälp till ungdomar som behöver hitta meningsfulla aktiviteter, drogförebyggande arbete 

samt riktat arbete för specifika problem i olika bostadsområden. De beskrivs ofta som 

”mångkonstnärer” då de likt kameleonter kan anpassa sitt arbetssätt vartefter de problem de stöter på 

och skall reda ut. De arbetar ofta behandlingsinriktat på alla plan då de utifrån strukturerade metoder, 

samtalar med ungdomarna utifrån vad fältarbetaren anser viktigt att samtala om. Mycket av fältarbetet 

sker i samtal ute bland ungdomarna vilket gör det svårt att mäta effektiviteten av det arbete som utförs. 

Författarna beskriver att det är svårt att definiera exakt vad fältarbetet innebär för målgruppen och det 

faktum att de metoder de arbetar utifrån är svåra att mäta.  Detta innebär att forskningen inte får en 

rättvis bild av vad fältarbetet har för effekt i samhället.  

 Björn Andersson sammanfattar i Finding ways to the hard to reach (2013) den studie som han 

genomfört med 38 socialarbetare inom det uppsökande fältarbetet. Studien har genomförts i fem olika 

städer i Sverige och med hjälp av forskningscirklar där forskaren har samtal med yrkesverksamma för 

att kunna utveckla praktiken. Deltagarna i studien har själva fått beskriva svårigheter i sitt uppsökande 

arbete med vuxna och de egenskaper som krävs i arbetet. De egenskaper som beskrivs är vikten av att 

vara flexibel och engagerad i sitt arbete och att vara en person som kan tänka ”outside the box”. 

Vidare har deltagarna talat om engagemang utifrån personlig lämplighet snarare än koppling till 

professionella kvalifikationer, vilket de uppger kan leda till en stress i yrkesgruppen. Som en del i 

arbetsuppgifterna har deltagarna beskrivit att de identifierar behov, skapar kontakter, motiverar till 

förändring, bygger relationer och slussar vidare till andra aktörer.   

 Andersson (2013) belyser relationsskapande och menar att två svårigheter inom detta område är 

dels att uppsökarna inte bygger relationer i professionella miljöer samt att de alltid måste motivera sin 
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närvaro då mötena med individer inte sker planerat. Respekt är också något som enligt Andersson kan 

bli problematiskt när kontaktskapandet sker mot någons vilja. Dessa etiska dilemman var även något 

som deltagarna själva lyfte och där svårigheten att forma en professionell roll i en informell miljö. 

Slutligen beskriver Andersson att innehållet i samtalen med deltagarna framförallt har handlat om hur 

uppsökare får hantera oförutsedda händelser, beskrivningar av miljöer som de själva inte kontrollerar 

och att en stor del av det uppsökande arbetet handlar om att aldrig ge upp (ibid.).   

2.4 Uppsökande fältarbete som metod 

Adam Fletcher och Chris Bonell, författarna till en brittisk studie (2008), kritiserar det aktuella sättet 

att jobba med alkohol- och drogförebyggande arbete med ungdomar i England. De menar på att 

statliga program som syftar att hjälp ungdomar har många brister och att det krävs en politisk 

förändring för att minska marginalisering och den skada som alkohol och droger orsakar. Författarna 

beskriver att de målstyrda programmen och individfokuserade arbetssätten delvis minskar 

effektiviteten och tar bort sammanhanget som ungdomar lever i tillsammans med sina vänner. Vidare 

belyser författarna att bristerna i behandlingsprogram för ungdomar är att de inte har förmågan att se 

sociala relationer och normbildningar i vänskapskretsen (ibid.).  

 Fletcher & Bonell (2008)  tar upp fördelarna med uppsökande arbetet, de beskriver en verksamhet 

som är till för att hitta ungdomar som inte söker sig till direkta platser som ungdomsgårdar eller andra 

mötesplatser som är organiserade. De beskriver vidare att uppsökarna är till för att engagera, påverka 

attityder, hantera olika situationer och möta ungdomarna där de befinner sig, både fysiskt och 

psykiskt. Författarnas främsta argument för att uppsökande arbete är bättre än individanpassade 

insatser och riktade sociala nätverksträffar, är att de når ut till fler, arbetssättet är flexibelt och fokus 

läggs på hela gruppen och inte enbart individen. Den uppsökande metoden beskrivs också som fri från 

regler i form av tydliga åldersgränser, bestämda platser och tidsgränser.   

 I en rapport gjord av Riksförbundet för Fältarbetare (RiF, 2010:1), finns en sammanställning av 

statliga utredningar, vetenskapliga studier, litteratur och utvärderingar. Syftet är att ge en bild av vad 

fältarbete är samt att ge en samlad kunskap om hur fältarbetet i Sverige ser ut och visa att det har en 

viktig funktion i samhället. Rapporten syftar med sin sammanställda forskning i ämnet till att visa 

effekten av fältarbete som verksamhet och varför det bör finns kvar. Det framkommer att fältarbetarna 

kan se det förebyggande och uppsökande arbetet som en positiv effekt i ungdomars utveckling, men då 

det finns få mätbara arbetsmetoder är det svårt att påvisa denna effekt.   

 Rapporten (RiF, 2010:1) visar att fältarbetarens arbetsuppgifter är många, bland annat uppsökande, 

förebyggande, remitterande, behandlande och problemlösande. De verkar även som spindeln i nätet 

mellan en rad olika statliga och kommunala verksamheter. Vidare i rapporten framgår det att det finns 

olika beskrivningar gällande vad uppsökande och förebyggande arbete ute på fältet innebär. I Sverige 

består fältarbetet av fyra delar; uppsökande arbete, analys, insats och dokumentation/utvärdering. 

Enligt rapporten är det flexibiliteten i att möta ungdomarna där de befinner sig det som möjliggör att 
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fältarbetarna kan hjälpa på plats. Genom detta sätt kommer ungdomarna i kontakt med viktiga vuxna 

som erbjuder stöd och hjälp även om ungdomarna inte själva aktivt sökt hjälpen. Socialtjänsten ser 

vinsterna med samverkan med fältarbetarna då de förmedlar kontakten samt kan lämna information 

om ungdomarna (ibid.).      

 Slutsatserna av rapporten (RiF, 2010:1) är att det behövs mer forskning och utvärderande studier 

om fältarbetet och dess effekt i samhället. För att kunna visa på effekten av arbetet måste fältarbetarna 

arbeta utifrån mätbara metoder och dokumentera sin verksamhet. Vidare belyser rapporten att de 

positiva effekterna av uppsökande fältarbete är att ungdomar som inte självmant aktivt söker hjälp kan 

få den hjälp de är i behov av.     
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenterar vi social kontrollteori vilken har sina rötter i sociologin och är kriminologisk 

i sin art. Den passar vår studie då fältarbetarna utför en social kontroll då de söker upp, 

uppmärksammar och arbetar med de ungdomar som hamnat utanför den samhälleliga normen eller 

som behöver extra insatser för att utvecklas gynnsamt. Teorin belyser hur samhället och social kontroll 

verkar idag både utifrån ett makro- och mikroperspektiv.   

3.1 Social kontroll  

Social kontrollteori syftar till att ge förståelse till varför vissa individer i samhället har ett 

normbrytande beteende och har en större benägenhet att begå brott. Social kontrollteori tar avstamp i 

den klassiska sociologiska teorin social desorganisation, av den franske filosofen Émile Durkheim 

(1858-1917) där hans anomiteori handlar om vilka effekterna för enskilda individer blir då banden och 

relationer till samhället och dess normer löses upp. Durkheim menade att detta är förklaringen till den 

ökande brottsligheten och normbrytande beteendet hos individer och inte minst bland ungdomarna i 

tiden för sekelskiftet 1800-1900 (Sarnecki, 2009).    

 Grundtanken och gemensamt för de olika former som beskriver social kontrollteori är att individen 

bör ha starka band till samhället och dess normer för att inte begå lagöverträdelse, samt att 

kontrollfunktionen i samhället och vårt beteende i olika socialisationssammansättningar verkar för att 

minska norm- och lagöverträdarna (Sarnecki, 2009; Larsson & Engdahl, 2011).  

 Social kontroll hjälper människor i stora samhällen att vara medvetna om de gemensamma 

värderingar som gäller, om normer och lagar och förordningar samt moral. För att möjliggöra att 

människor skall kunna leva i gemenskap med varandra och vara välmående behövs det att samhället 

utför social kontroll. Enligt äldre sociologisk teori hade familjen, skolan och kyrkan det främsta 

ansvaret att socialisera de unga medborgarna till goda medborgare. De stod för uppfostran och att 

återge de rätta värderingarna samt att återföra de medborgare som hamnat utanför den samhälleliga 

normen, tillbaka till ordningen igen (Larsson & Engdahl, 2011).   

 I och med att samhället moderniserades flyttade mer av ansvaret från familj och kyrka till skolan 

som nu skulle stå för att ge kunskap och värderingar. Skolreformen och den allmänna skolplikten var 

en effektiv metod att öka kontrollen av alla samhällets barn och ungdomar oavsett vilken klass de 

tillhörde (Sarnecki, 2009).      

 Idag har ansvaret flyttas till staten och med rättsväsendet försöker den med olika medel i form av 

hot och sanktioner hålla medborgarna i styr. Enligt teorin skall rättsväsendet verka för att individen 

skall känna fruktan inför att begå en lagöverträdelse eller att kringgå förordningar. Ett straff skall 

verka avskräckande och få individen att överväga att inte begå fler brott i framtiden, samt att de 

individer som blir straffade skall verka som avskräckande exempel på sin omgivning vilket skall verka 

för att färre väljer att begå kriminella handlingar. För att detta skall fungera behöver samhället ha ett 

rättssystem som upptäcker lagöverträdarna snabbt, och kan ge dem ett straff omedelbart och som står i 
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proportion till brottet (Larsson & Engdahl, 2011).    

 För att den avskräckande funktionen skall fungera bygger det på att människan kan se 

sammanhanget mellan att begå brott och att kunna se konsekvenserna att straffas för det, vilket skall 

verka för att minska lagöverträdarna och få medborgarna att fungera i samhället och avstå ifrån 

lagöverträdelser. Förutsättningen för att detta skall fungera i praktiken är att människorna har den fulla 

kognitiva förmågan som krävs för att förstå sambandet mellan brott och straff och utifrån det ta beslut 

som gynnar dem och håller dem borta ifrån lagöverträdelse. Barn, ungdomar, dementa samt individer 

med kognitiv störning kan ha svårt att se dessa konsekvenser av sitt handlande. Därutöver finns de 

medborgare som inte ens är medvetna om vilka handlingar som bryter mot lag och förordningar. Med 

detta i åtanke poängterar staten vikten av att hålla informationen om lagar och förordningar 

lättillgängligt för allmänheten för att minimera risken för att av misstag begå en överträdelse (Larsson 

& Engdahl, 2011).     

 Forskning idag visar dock att avskräckning och upptäcktsrisk från staten som kontrollapparat med 

polis, väktare och andra kontrollenheter i samhället inte har den önskvärda effekt den strävar efter, 

däremot har familjemedlemmar och vänner större informell social kontroll. När det gäller att forma 

ungdomar till goda medborgare möts samhället ständigt av stora utmaningar som den sociala 

kontrollen försöker få bukt med genom olika kontrollenheter. Barn och ungdomar är samhällets 

framtid och att lägga ned resurser för att göra dem till goda medborgare ligger i statens och samhällets 

intresse och därmed är de även i blickfånget för den sociala kontroll som samhället utför (Larsson & 

Engdahl, 2011).      

 Mycket av de överträdelser som ungdomarna sysslar med sker som oftast utanför de vuxnas 

informella sociala kontroll. Ungdomarna uppehåller sig på platser och tidpunkter där de kan umgås 

ifred från vuxna och deras kontroll. Det offentliga rummet blir en plats dit de söker sig för att testa 

gränser, utvecklas och socialisera med andra ungdomar i frihet från föräldrar och skola. Ungdomsåren 

är en tid att frigöra sig från de vuxna och föräldrarnas sociala kontroll och umgänget med andra 

jämnåriga blir allt viktigare. Ungdomarnas umgänge med varandra gör att de verkar som informella 

sociala kontrollanter, inspirationskällor och som normgivare åt varandra. De socialiserar och utvecklas 

till egna individer utifrån de normer som gäller. Trots att detta avståndstagande från den vuxna sociala 

kontrollen är en viktig del i utvecklingen sker även gränsöverträdande som inte är gynnsamt om det 

skulle fortgå utan vuxnas kontroll. Det finns därför olika institutionella verksamheter som är till för att 

ungdomarna skall ha platser att umgås, på ett mer tryggt och organiserat vis som till exempel 

fritidsgårdar och andra aktiviteter där vuxna finns tillgängliga. Trots dessa verksamheter finns det 

ungdomar som väljer det offentliga rummet av en eller annan orsak, och för att nå dessa ungdomar 

finns en rad andra informella sociala kontrollanter som till exempel fältarbetare ute för att fånga upp 

dessa (Larsson & Engdahl, 2011).    

 Det har visat sig att de flesta ungdomar gör något normöverträdande och att det oftast sker i 

ungdomsgrupper i åldern 15-17 år då de vill uppnå interna mål inom gruppen, eller inte vill visa sig 
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svaga inför gruppen men att majoriteten av dessa inte begår några brott när de är äldre (Larsson & 

Engdahl, 2011).      

 Travis Hirschi är en känd kriminolog som var stor på 1970- och 80-talet, även hans teori har sin 

grund i Émile Durkheims anomiteori. Hirschi menar att individerna har relationer inom de grupper 

som de tillhör och att dessa relationer är de sociala banden. Vidare beskriver Hirschi att de sociala 

banden främst bygger på att det finns fyra element som särskilt håller individen borta ifrån att begå 

brott, och att en frihet från dessa band öppnar för möjligheten att handla efter hens egna intressen och 

därmed begå handlingar som strider mot samhällsnormerna (Sarnecki, 2009).  

De fyra elementen är; 

 Anknytning till personer och aktiviteter såsom föräldrar, kompisar och skola. 

 Åtaganden handlar om de frivilliga åtaganden som individen har till skola och utbildning, 

vilket på sikt är en investering för framtida mål såsom vidare utbildning och vägen till ett bra 

arbete. 

 Delaktighet i organiserade aktiviteter i skolan, fritidsverksamhet och föreningsaktiviteter. 

 Övertygelse om att samhällsordningen och rättsväsendet och andra myndigheter i samhället är 

bra, och en negativ syn på missbruk och lagöverträdelse (Sarnecki, 2009, s. 242-243). 

De fyra elementen hör ihop, om individen har en bra anknytning till konventionella personer och 

institutioner i samhället och en positiv syn på de etablerade normer och lagar som gäller banar det 

vägen för en god medborgare. Dessa individer satsar mer i skolan för att kunna få ett bättre arbete och 

ofta är de även mer engagerade i någon aktivitet i föreningslivet som vuxna. Troligtvis blir dessa 

individer som vuxna goda medborgare på rätt sida av lagen och som stödjer samhällsordningen 

(Sarnecki, 2009).      

 Faktorer som minskar och försvagar de sociala banden är ytliga och dåliga relationer till kompisar 

och föräldrar, bristande föräldratillsyn, låg anknytning till skola och inga eller låga utbildnings- och 

framtida yrkesmål samt en tillåtande inställning till normbrytande beteende och lagöverträdelse. Att en 

individ är fri från eller har svaga sociala band ökar risken för ett normbrytande beteende eller 

lagöverträdande då hen inte berörs av andras reaktioner vilket gör det lättare att bryta mot dessa (Ring, 

2001).       

 I boken A General Theory of Crime (1990) där Travis Hirschi tillsammans med Michael 

Gottfredson utvecklat en teori om att de normöverträdande individerna saknar självkontroll, och menar 

att det finns ett samband mellan de individer som har större benägenhet att begå brott och deras 

självkontroll. De menar att de individer som har lägre självkontroll har personlighetsegenskaper som 

gör individen impulsiv, fysisk, okänslig, är icke-verbal och har ett kortsiktigt och risktagande 

beteende. Individer med låg självkontroll lever lite mer ”här och nu” och är ute efter snabb 

tillfredställelse vilket gör att de ta mer risker och agerar utan att reflektera innan över vad som är rätt 
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eller fel utan impulsivt ser till att tillfredsställa sitt behov. De är ute efter snabb tillfredställelse och 

tänker inte långsiktigt i sitt handlande (Gottfredson & Hirschi, 1990).  

 Gottfredson & Hirschi lyfter även att dessa individer med låg självkontroll inte nödvändigtvis 

behöver begå brottsliga handlingar, men att då de är ute efter omedelbar tillfredställelse har en större 

tendens att röka, dricka alkohol och prova droger eller spela. De understryker att låg självkontroll inte 

automatiskt och nödvändigtvis leder till att individer begår lagöverträdelse, men att rökande, 

alkoholdrickande och drogtestande individer ändå tyder på att de har låg självkontroll. De menar att 

det är dessa personlighetsegenskaper som ligger till grund för att individen inte har den förmåga som 

krävs för att se konsekvenserna av sitt handlande vilket leder till att de med låg självkontroll har ett 

normbrytande beteende och oftare begår norm- och lagöverträdelser. Det finns fler orsaker till att vissa 

individer har låg självkontroll, bland annat brister i uppfostran men den mest centrala förklaringen är 

hemförhållanden som familjen och tidiga störningar i uppväxten (ibid.).   

 Det är av stor vikt när social kontroll skall studeras att titta på vilken kontroll som utövas, vilken 

effekt den har och hur den fungerar. Viktigt är också att reflektera över hur vi ser på kontrollen, hur vi 

väljer att se på den och vilka konsekvenser den får och hur vi värderar tillvägagångssättet (Larsson & 

Engdahl, 2011, s. 46).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4. Metod och material 

I detta avsnitt presenterar vi studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt den metod som 

använts för att förklara studiens tillvägagångssätt utifrån dess syfte och frågeställningar. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion och etiska överväganden. 

 

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Vi har utgått ifrån vårt syfte och frågeställningar då vi valt metod. Då vi vill undersöka ungdomars 

subjektiva upplevelse av fältarbete lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. Framträdande inom 

kvalitativ forskning är att fånga helhetsperspektivet och innebörden som handlar om intresset för 

individens subjektiva upplevelser. Kvalitativ forskning lägger vikten vid ord och att skapa en 

förståelse av människors världsbild och tolkning av verkligheten (Backman, 2010; Bryman, 2011). 

 Vår studie har en induktiv ansats, med det menar Larsson (2005) att den inte tagit avstamp ur ett 

teoretiskt perspektiv och förutfattade hypoteser, utan snarare där den insamlade empirin genererat i 

kategorier och begrepp. Föra att samla in empirin har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och 

deltagande observationer som är två insamlingsmetoder i den kvalitativa forskningen. Vidare har 

materialet tolkats genom den hermeneutiska traditionen som enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

används för att tolka och finna förståelse och kontext i empirin. Vidare har vår utvalda teori hjälpt oss 

att analysera vår insamlade empiri som slutligen lett oss fram till våra slutsatser.  

4.2 Urval  

4.2.1 Ungdomarna 

Vi har valt ut ungdomar som har eller har haft kontakt med fältarbetare och som frivilligt vill delta i 

våra intervjuer. Ungdomarna består av två killar och fem tjejer i åldrarna 15-17 år som ofta besöker 

fritidsgårdarna i stadsdelen och har eller har haft en längre kontakt med fältarbetarna. Vi har därmed 

genomfört ett målinriktat urval. Målinriktat urval innebär att forskaren väljer personer som de anser är 

lämpliga för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Ungdomarna har vi valt ut genom 

kriterier som ålder och kontakt med fältarbetare.  

4.2.2 Presentation av stadsdelen 

Vi bestämde oss för att inrikta oss på ungdomar som har eller har haft kontakt med kommunalt 

anställda fältarbetare. Utifrån den tid vi hade på oss för studien gjorde vi valet att rikta in oss på en 

stadsdel, då vi visste att vi genom kontakten med fältarbetarna skulle få tillgång till våra respondenter. 

Valet föll på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning då vi hade en bekant som hade en kontakt i 

fältgruppen, vilket underlättade kontakterna för oss.     

 I Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde bor det 94 867 personer (2013). Prognosen för antal 

ungdomar mellan 13-18 år i stadsdelen beräknas till 5 237 under år 2015. Stadsdelsområdet omfattar 

13 mindre stadsdelar och i området finns det åtta fritidsgårdar: Dalen, Östberga, Årsta, Rågsved, 
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Enskede, Örby, Högdalen och Hagsätra. Samtliga fritidsgårdar har olika öppettider både dag- och 

kvällstid (http://www.statistikstockholm.se; http://www.stockholm.se). 

4.2.3 Presentation av fältgruppen 

Fältgruppen som arbetar i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning består av åtta fältarbetare. Av 

dessa är fem kvinnor och tre män och åldersspannet är mellan 28-65 år. Gruppens kompetens är spridd 

med tre som har en fritidsledarutbildning, två socionomer, två sociologer och en som påbörjat en 

lärarutbildning men nu tagit en paus i sina studier. Erfarenheten varierar från nyanställd till mer än 20 

år i yrkesrollen. 

                           

4.3 Genomförande av deltagande observation  

För att få en bättre bakgrund och förståelse samt tillgång till ungdomarnas arenor har vi gjort en 

deltagande observation.  

 Det kan vara svårt att få naturligt tillträde till en social miljö och den grupp man avser att studera. 

För att få hjälp med detta kan det behövas nyckelinformanter, det vill säga personer som öppnar dörrar 

och banar väg för forskaren att få komma in i specifika miljöer. En deltagande observation kan vara 

både dold och öppen och forskaren utgår ifrån syfte och frågeställning hur pass mycket som denne ska 

delta i gruppen som ska studeras. Förslagsvis ska deltagande observation ske under flera olika 

tillfällen och gärna olika tidpunkter. Fördelarna med en deltagande observation är att man kan se 

världen genom den andras ögon. Under deltagande observationer kan man som forskare upptäcka nya 

perspektiv samt teman som kan göra att forskaren får ytterligare en dimension i jämförelse till att 

enbart använda sig av intervjuer. Genom att studera personer i deras naturliga miljöer kan man också 

få en djupare förståelse för det man avser att undersöka (Bryman, 2011; Fangen 2005). Vi valde att 

vara helt öppna med vårt deltagande till de ungdomar som vi kom att hälsa på under kvällarna. Dock 

valde vi att ha en relativt passiv roll och inte aktivt delta för att kunna observera hur ungdomarna och 

fältarbetarna kommunicerade och interagerade med varandra.   

 Bryman (2011) beskriver hur forskaren själv kan ta ställning till om denne ska vara aktiv eller 

passiv, men att det kan dyka upp situationer där forskaren inte har ett val, utan oförutsett kanske kastas 

in i en situation där denne tvingas vara aktiv.  

 Vår deltagande observation har grundat sig på två kvällar då vi har gått tillsammans med två 

fältarbetare vid varje tillfälle. Anledningen till att det inte blev fler än två kvällar var på grund av att 

högriskkvällar så som fredag, lördag och storhelger inte var aktuellt utifrån bestämmelser hos 

stadsdelen. Vi valde också att ta ett tillfälle som låg i maj i förhoppning om att kunna följa 

fältarbetarna i sitt uppsökande arbete utomhus. Första kvällens observation ägde rum en tisdagkväll 

den 24 mars klockan 18-22. Vi besökte då stadsdelens samtliga åtta fritidsgårdar tillsammans med en 

manlig och en kvinnlig fältarbetare. Tre av fritidsgårdarna visade sig vara stängda den aktuella 

kvällen. På grund av rådande väder arbetade fältarbetarna inte utomhus denna kväll, utan valde att 
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besöka de ställen där de själva trodde att flest ungdomar befann sig. Vi gick in på varje fritidsgård och 

fältarbetarna presenterade oss för personalen. Vi klargjorde vårt syfte och varför vi kom i sällskap med 

fältarbetarna. Vi märkte att fältarbetarna var ett naturligt inslag och välkända ansikten då både 

ungdomar och personal hälsade och småpratade med dem. På tre av fritidsgårdarna var det ganska 

många ungdomar, en hade tjejkväll och en hade inga besökare alls vid den tidpunkt vi kom. Vi åkte 

tjänstebil hela kvällen mellan varje fritidsgård då avstånden är stora i stadsdelen.  

 Andra observationen var en torsdagskväll den 7 maj klockan 19-22. Denna kväll promenerade vi 

runt med två av de manliga fältarbetarna som hade i uppdrag att göra en kartläggning i Högdalen. 

Kvällen innebar att gå en längre runda mellan olika platser i området där ungdomarna brukar vistas. Vi 

träffade på ungdomar i centrum, på parkbänkar och vid skolgårdarna.  

 Vi har valt att föra korta anteckningar under varje observations deltagande och har i slutet av 

kvällen sammanfattat och reflekterat över hur kvällen har varit. Fangen (2005) beskriver att en 

sammanfattning av varje observationstillfälle är lämpligt för att bearbeta det som man upplevt. Ett 

urval av våra anteckningar kommer att presenteras som inledning i varje resultatdel. 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Vi har genomfört sju intervjuer med ungdomar mellan 15-17 år och intervjuerna har genomförts under 

mars månad. För att få tag på denna specifika grupp ungdomar tog vi kontakt med fältarbetare i 

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Vi bokade en kväll med fältarbetarna och besökte då 

fritidsgårdarna i stadsdelsförvaltningen. Anledningen till att vi enbart besökte fritidsgårdar avgjordes 

av årstid och att ungdomarna inte befinner sig utomhus i lika stor utsträckning under vinterhalvåret. Vi 

åkte med för att vi skulle få tillfälle att presentera oss och ta en första kontakt med personal och 

ungdomar som för kvällen uppehöll sig ute på gårdarna. Vi klargjorde vårt syfte för personal och knöt 

kontakter med flera ungdomar som uppfyllde våra kriterier och var villiga att ställa upp i intervju. För 

att ungdomarna i största möjliga mån ska få vara anonyma gentemot fältarbetarna valde vi att själva ta 

kontakt med ungdomarna i lokalerna.     

 Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med samtliga ungdomar för att vi vill ha ett tydligt 

fokus med specifika frågeställningar med en möjlighet för intervjupersonen att ge mer öppna svar. 

Denna typ av intervjuform ger forskaren en möjlighet att ställa frågor som inte ingår i den 

ursprungliga intervjuguiden och på så sätt kan man fånga upp viktiga ämnen som uppstår under 

intervjuns gång. Semistrukturerade intervjuer har en flexibilitet där det går att följa upp svar och 

förtydliga oklarheter (Bryman, 2011).    

 Ungdomarna informerades både skriftligt (bilaga 1)och muntligt om studiens syfte. Vi tog del av 

kunskap om området fältarbete samt tidigare forskning och litteratur när vi utformade intervjuguiden 

(bilaga 2). Enligt Bryman (2011) bör frågorna i en intervjuguide utformas för att kunna besvara 

studiens frågeställningar och dess språk skall anpassas för intervjupersonerna. Frågorna bör vara så 

öppna som möjligt för att undvika ledande frågor.  
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Vi har tagit del av Kvale & Brinkmann (2009) som tar upp tips på förberedelser inför och under en 

intervju. Några av de delar som de belyser är att vara insatt i ämnet, vara strukturerad, visa hänsyn till 

deltagarna, att aktivt lyssna på vad och hur det sägs för att förstå känslan som förmedlas och att vara 

uppmärksam. Forskaren bör minnas under intervjuns gång vad intervjupersonen sagt för att kritiskt 

kunna fråga vad personen menar om svaren går emot varandra. Forskaren bör också vara öppen för att 

intervjupersonen kan ta upp andra ämnen än de som berörs i forskarens frågor, men även skicklig på 

att leda tillbaka intervjupersonen till det ursprungliga ämnet (ibid.).  

 Vi har med skriftligt samtycke (bilaga 3) från ungdomarna spelat in samtliga intervjuer och lämnat 

information om möjligheten att när som helst avbryta intervju. Inspelningen har gjorts för att vi båda 

ska kunna ta del av samtliga intervjuer. Intervjuerna bokades med ungdomarna under den kväll vi var 

ute med fältarbetarna på de olika fritidsgårdarna. Vi kontaktade därefter ungdomarna en dag innan 

intervjun via sms för att påminna om intervjutid och för att bekräfta att de fortfarande hade möjlighet 

att medverka.       

 Under den första kvällen med fältarbetarna diskuterade vi upplägget för intervjuerna, varpå 

fältarbetarna påpekade att det lät väldigt långt med 60 minuter med tanke på ungdomarnas ålder, 

fältarbetarnas erfarenhet av att intervjua ungdomar och att längden skulle kunna avskräcka 

ungdomarna från att ställa upp. Vi valde därför att ändra tidsspannet till högst 30 minuter för att öka 

våra chanser att få respondenter. Vi fick även tips om att försöka utföra intervjuerna inom så kort 

tidsintervall som möjligt för att ungdomarna inte skulle hinna prata med varandra om frågorna i 

intervjun. Intervjuerna genomfördes därför endast under två kvällar.  

 Tre av intervjuerna genomfördes av båda tillsammans och fyra genomfördes av en av oss på grund 

av praktiska svårigheter och tidsbrist. I de fall vi var två fick ungdomen själv välja detta.  För 

intervjuerna lånade vi rum på respektive fritidsgård för att skapa en neutral plats där ungdomarna 

kände sig bekväma.       

4.5 Bearbetning av material  

Efter avslutade intervjuer började vi med att lyssna på samtliga intervjuer var för sig för att sedan 

transkribera allt material ordagrant. Vi har därefter var för sig och sedan tillsammans gått igenom och 

kategoriserat innehållet. Genomgången av vårt transkriberade material gjordes systematiskt, vi hade 

varsitt exemplar av varje transkriberad intervju, därefter strök vi enskilt och utan påverkan av varandra 

under det vi tyckte var intressant. Därefter jämförde vi våra bearbetade texter, tog ut det som vi tyckte 

var relevant och kunde se det som intervjuerna hade gemensamt, och det är detta som ligger till grund 

för de kategorier vi kommit fram till.     

 Valet att kategorisera är ett effektivt tillvägagångsätt att få struktur i en stor mängd material och att 

lyfta ut innebörd och kontext i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Utöver de tre kategorier vi 

kom fram till, fann vi även att kontaktperson var ett återkommande ämne i intervjuerna, vilket var ett 

helt nytt begrepp i sammanhanget. Vi valde därefter ut relevanta citat för att lyfta ungdomarnas röster. 
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Ungdomarna har citerats i en läsbar skriftlig form då fler av citaten annars kan bli svåra att begripa 

utan att höra ljudupptagningen. Vi har medvetet plockat bort ord som typ, asså och liksom, när de 

förekommer flertalet gånger och för att underlätta läsning av citaten. Precis som Kvale & Brinkmann 

(2009) beskriver det, finns det en naturlig skillnad mellan tal- och skriftspråk. De menar att man 

genom att använda oläsliga direkt transkriberade utskrifter kan skapa en oetisk stigmatisering av 

enskilda individer eller grupper (ibid.).      

 Vi har även valt att ta bort delar av meningar där det framgår händelser, namn på personer eller 

annan information som på tydligt sätt kan kopplas till identitet hos ungdomen. Vi har använt oss av 

hermeneutisk tolkning när vi sökt mening i vårt transkriberade material, vi har då kunnat arbeta med 

empirin i textform för att bearbeta den noga och kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. 

Hermeneutisk tolkning ger den kvalitativa forskaren möjligheten att analysera sin insamlade empiri i 

textform då intervjuerna transkriberats och kunnat ge en viss distans till hela intervjusituationen 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  De anteckningar som vi har fört under deltagande observationen har vi 

renskrivit för att dessa skall kunna användas till tolkning och analys.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att öka tillförlitligheten i en studie krävs det en hög validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 

att använda sig av rätt metod för att mäta det som man avser att mäta. Reliabilitet handlar om att 

genomföra studien på ett tillförlitligt sätt (Lilja, 2005).     

 Reliabiliteten kan kopplas till varje del i studien. En del är hur forskaren förhåller sig till det 

transkriberade materialet och hur den som transkriberar väljer sina ord, kommatecken, punkter och 

beskrivning av pauser och sinnesstämning. En annan del är att lyssna på ljudupptagningar där 

sinnesstämning ger avtryck i tonläget och kan ge en helt annan mening och kontext till skillnad från att 

läsa det transkriberade materialet. I kvalitativa intervjuer kan även problemet med ledande frågor 

uppstå, där omformulering av en fråga kan vara helt avgörande för resultatet (Kvale & Brinkman, 

2009).       

 För att vår studie ska uppnå en hög reliabilitet har vi båda tagit del av samtliga intervjuer, först 

genom att lyssna på det inspelade materialet och därefter har vi tillsammans gått igenom det 

transkriberade utskrifterna. Genom detta tillvägagångsätt har vi fått möjlighet att ta del av stämningen 

i varje intervju och de transkriberade orden har blivit förtydligade. Vi har också kritiskt kunnat 

granska vår formulering av frågor och vad dessa har lett till för svar.    

 Kvale & Brinkmann (2009) menar att även validitet genomsyrar varje del i studien med en början i 

hur forskningsfrågan logiskt kan kopplas till valda teorier och tidigare forskning. Det handlar vidare 

om att forskaren väljer den metod som lämpar sig bäst för studiens syfte och som tar hänsyn till etiska 

perspektiv, nyttan med studien och att studien skall generera kunskap.  Det sätt som forskaren väljer 

att transkribera intervjuerna på har en stor betydelse för validiteten, utifrån om den nedskrivna texten 

är i tal- eller skrivspråk. Slutligen handlar det om valet av respondenter och kritisk granskning av den 
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information som framkommer (ibid.).     

 Genom valet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som insamlingsinstrument har vi kunnat 

förtydliga om respondenterna har haft frågor eller missförstått något under intervjun. Vi har valt att 

transkribera intervjuerna ordagrant till direkt talspråk för att inte innehållet ska få en annan betydelse 

genom att rätta till språket. Detta kan ge oss en ökad validitet i översättning inför analysen.   

4.7 Generaliserbarhet 

Kvalitativ metod i sig är inte lika självklar att generalisera som kvantitativ som berör siffror och inte 

ord. Kritik mot forskning som baserar sig på kvalitativa intervjuer handlar ofta om att antalet 

respondenter är för få, detta i sig utesluter dock inte en generalisering av resultatet. Vidare handlar 

kritiken om svårigheten att generalisera ett resultat till en hel population, men att resultatet snarare 

skulle kunna generera i en teori (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Enligt Bryman syftar den 

kvalitativa forskningen mer till att förstå åsikter, beteenden och värderingar utifrån en viss kontext än 

att generalisera ett resultat. Vårt huvudsakliga syfte har inte varit att kunna generalisera vår studie, 

utan fokus har varit att lyfta ungdomars subjektiva upplevelser och eventuellt finna ny kunskap inom 

området.       

 Vi har genom våra intervjuer fått svar som till stor del har visat en likhet i tankar och erfarenheter 

hos ungdomarna som gör att vi skulle kunna tänka oss att det går att koppla en persons svar till en 

större grupp individer. Kvale & Brinkmann (2009) menar att en studie som består av få intervjuer kan 

vara värdefull om den utförts väl och forskaren noggrant beskrivit hur hen gått tillväga i hela 

processen. Vidare skriver Kvale & Brinkmann att det snarare kan röra sig om en analytisk 

generalisering, vilken är oberoende av om urvalet varit slumpmässigt eller inte samt vilken analysform 

som tillämpats. ”Den vilar på rika kontextuella beskrivningar och omfattar både forskarens 

argumentering för att det är möjligt att överföra intervjuresultaten till andra undersökningspersoner 

och situationer och läsarnas generaliseringar från en rapport” (ibid., s. 285). 

    

4.8 Litteratursökning  

Vi har inför arbetet med denna uppsats sökt efter relevant forskning och litteratur på flera olika sätt. Vi 

använde oss av vetenskapliga databaser som Academic Search Complete, Swepub, SocIndex och även 

Ersta Sköndal högskolas egen söktjänst ESH Discovery. Till en början använde vi de svenska 

sökorden unga, ungdomar, fältarbete och uppsökande och kombinerade dessa ord på flertalet sätt. Vi 

använde oss sedan av de engelska sökorden detached youth work och outreach youth work.  För att 

avgränsa sökningarna har vi valt kvalitetsgranskade artiklar genom peer reviewed. I val av litteratur 

gällande teori gjorde vi en sökning via Libris Webbsök. Vi har utöver databaserna använt oss av ett 

par relevanta hemsidor för att få bakgrundsinformation.  
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4.9 Metodologiska överväganden 

För att underlätta studiens gång valde vi att intervjua ungdomar över 15 år då samtycke från föräldrar 

inte krävs. Valet av insamlingsmetod stod mellan enskilda intervjuer och fokusgrupper. Vi insåg att 

fokusgrupp med ungdomar skulle kunna bli komplicerat utifrån hierarki och maktbalans ungdomarna 

emellan beroende på hur väl de känner varandra samt svårigheten att allas röst skulle göras hörd. 

Fördelen med en fokusgrupp skulle kunna vara att en diskussion kring teman ger mer utförligare svar. 

Vi valde enskilda intervjuer för att få alla individers subjektiva uppfattning av ämnet.  

 Att intervjua ungdomar visade sig vara svårare än vi trott. Trots att vi använde oss av litteratur 

(Kvale & Brinkmann, 2009) för att få uppslag på vad för sorts frågor som skulle kunna ge oss svar på 

vår frågeställning och hjälpa oss med intervjuguide upplevde vi att det var svårt att få ungdomarna att 

ge utförliga och reflekterande svar.  Efter den första intervjun insåg vi att vi behövde förtydliga vissa 

frågor och inte vara rädda för att ställa följdfrågor och be ungdomarna att berätta mer, utan att gå in i 

ämnen som inte rör vårt syfte med studien.      

 Vi hade en tanke om att intervjuerna skulle vara ca 45-60 minuter och trots att vi minskat tiden och 

ställde fler följdfrågor än väntat blev intervjuerna inte längre än 15 minuter. Vi märkte att ungdomarna 

inte svävar ut och reflekterar på samma sätt, som vuxna har en större benägenhet att göra, trots att vi 

bad dem att beskriva utförligare. Vi fick även förtydliga vissa frågor då vi märkte att vi hade gjort dem 

för avancerade. En reflektion som vi har kring intervjuerna är att ungdomarna så fort de klev in i 

intervjurummet blev mer samlade, allvarliga och lite nervösa. De var måna om att svara ”rätt” trots att 

vi inledde samtliga intervjuer med att förtydliga att det inte finns några rätt eller fel i svaren och 

försökte göra dem avslappnade. Vi tror att en av anledningarna till att ungdomarna blev nervösa var att 

vi tog ljudupptagning, då flera av ungdomarna började prata mer avslappnat om allt möjligt efter att vi 

stängt av och avslutat intervjun. En annan anledning kan vara maktförhållandet, som naturligt kan 

uppstå mellan forskare och intervjuperson.      

 Valet av semistrukturerade intervjuer blev här till fördel då vi hade möjlighet att ställa följdfrågor 

och förtydliga feltolkningar av frågor. Under intervjuerna kände vi vid flera tillfällen att vi fick backa 

och vara noga med att inte pressa ungdomarna till att berätta mer när de berörde märkbart känsliga 

ämnen. Om vi hade valt att använda oss av kvantitativ metod som enkäter hade vi inte kunnat svara på 

vår frågeställning kring subjektiva upplevelser då de huvudsakliga dragen i kvantitativ forskning enligt 

Bryman (2011) handlar om data som kan mätas eller kodas om till siffror.  

 Vårt tillvägagångssätt att hitta rätt ungdomar genom att besöka fritidsgårdar gjorde att vi kunde 

hitta de ungdomar som faktiskt väljer organiserade verksamheter, dock inte de som sitter hemma eller 

vistas på annan offentlig arena. Årstiden var till nackdel för oss då ungdomarna håller sig inomhus 

under vinterhalvåret, vilket gjorde att fritidsgårdarna var det enda alternativet för oss när vi letade 

respondenter. Vår intention var en jämn könsfördelning, men vi hade svårt att få tillräckligt med killar 

för att göra det möjligt. Vi frågade fältarbetarna hur könsfördelningen ser ut bland de ungdomar som 

de har kontakt med och de uppgav att det varierar från år till år. Då vi inte fick en jämn könsfördelning 
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är en genusanalys inte aktuell i vår studie. Vi hade som mål att få till så många intervjuer som möjligt 

med förutsättning att det skulle vara ett rimligt antal att genomföra samt att det skulle kunna ge ett 

hanterbart resultat under den tidsram vi hade. Vi träffade många ungdomar på fritidsgårdarna, men det 

var relativt svårt att hitta just de ungdomar som stämde in på de kriterier vi hade, vilka vi presenterat 

under avsnitt 4.2.2.     

 Vi har inte kunnat intervjua ungdomar som vistats ute i offentliga miljöer då ungdomarna under 

tiden för insamlingen av vårt material i mars och april månad inte vistas utomhus i samma 

utsträckning. Fältarbetarna arbetar då uppsökande på de platser där de tror att ungdomarna befinner 

sig, vilket oftast blir fritidsgårdar. Eftersom vi behövde fältarbetarna som en ingång till ungdomarnas 

arenor begränsades våra tillfällen för kontaktskapande med ungdomar som vi kunde intervjua. På 

grund av detta har vi inte fått tag i de ungdomar som inte söker sig till fritidsgårdarna, men som ändå 

har kontakt med fältarbetarna. De ungdomar som vi har intervjuat i vår studie är ungdomar som väljer 

att frivilligt ha kontakt med fältarbetarna, vilket i sin tur kan färga deras åsikter och därmed vårt 

resultat.  Då tillfället för den andra deltagande observationen genomfördes i början maj, gavs dock 

tillfälle för oss att träffa ungdomar ute i den offentliga miljön, dock var tillfället för sent för att boka in 

nya intervjuer för att hinna genomföra inom tidsramen för vår studie. Tillfället användes därför enbart 

i syfte som en observation av det uppsökande arbetet. 

4.10 Forskningsetiska överväganden 

Valet att intervjua ungdomar är en avvägning som är både etisk och lagbunden. CODEX skriver om 

problematiken då barn och ungdomar är omyndiga ”… det är svårare att erhålla ett adekvat informerat 

samtycke från barn, då deras förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är begränsad 

eller obefintlig, och de lättare kan låta sig påverkas av andra 

(http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml).     

 När det handlar om att forska eller göra en studie som involverar respondenter finns det inom 

forskningen fyra huvudområden att särskilt ta hänsyn till; frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet som berör de respondenter som medverkar.  Dessa huvudområden belyser särskilt fyra 

etiska principer. Det första är informationskravet, vilket innebär att respondenten får information om 

studiens syfte och vad dennes medverkan kommer att innebära. Respondenten blir också informerad 

om att det är ett frivilligt val att medverka och när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

(Bryman, 2011).       

 Den information som ges ska varken vara för lite eller för mycket. Forskaren bör försäkra sig om 

att respondenterna har förstått informationen. Det är bra om samtycke sker både muntligt och skriftligt 

och det är viktigt att informationen som ges är helt sanningsenlig. Gäller undersökningen respondenter 

som kan ha svårt att ta in information eller ha svårt att säga nej bör man överväga om studien ska 

genomföras, alternativt om någon annan än forskaren ska gå igenom information och samtycke med 

den berörda (Forsman, 2012).      
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Enligt 18 § i lagen om etikprövning av forskning som avser människor, framgår det att ungdomar som 

har fyllt 15 år, men inte ännu fyllda 18 år får medverka utan samtycke från vårdnadshavare så länge de 

inser och förstår innebörden av sin medverkan. Eftersom våra respondenter är mellan 15-17 år och 

berättar om sina personliga upplevelser vill vi vara extra noga med att uppfylla de etiska kraven. Vi 

har därför valt att förmedla informationen både skriftligt och muntligt med ett adekvat språk för att 

tydliggöra syfte och frivillighet med deltagandet.    

 Den andra principen är samtyckeskravet vilket innebär att alla respondenter bestämmer över sin 

medverkan. I samtycket ingår även rätten till att vara anonym, vilket innebär att forskaren inte begär 

personuppgifter (Bryman, 2011). Vi kommer att ge ungdomarna våra kontaktuppgifter i samband med 

att de lämnar sitt samtycke till studien, detta för att de ska ha möjlighet att när som helst under 

studiens gång kontakta oss angående sin medverkan och övriga frågor. Ungdomarna kommer själv att 

få avgöra hur mycket de vill berätta och vi kommer att vara noga med att frågorna vi ställer är 

relevanta för studien samt att den som intervjuar backar om ungdomen verkar obekväm i situationen.

 Den tredje principen handlar om konfidentialitet det vill säga att alla respondenters uppgifter 

skyddas, vilket innebär att ingen annan än forskaren har tillgång till materialet. Det är viktigt att 

forskaren är noga med vad den lovar respondenterna för att vara säker på att det går att fullfölja 

(Bryman, 2011; Forsman, 2012).     

 Den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, handlar om att alla de uppgifter som samlas in 

enbart kommer att användas i den aktuella studien och inget annat (Bryman, 2011). Bryman belyser 

här vikten av att studien inte utsätter respondenterna för direkt skada eller men som kan innebära att en 

individ får en sämre självkänsla eller hindrar en persons utveckling.   

  Vi har valt att skydda ungdomarnas identitet genom att inte använda deras namn, ålder eller 

specifika händelser som kan kopplas till respektive respondent. Vi kommer inte heller att begära 

personuppgifter, dock ålder för att kunna avgöra att de tillhör vårt urval för studien. Vår studie utförs 

inom ramen för högskolestudier på grundnivå och är därför inte aktuell för etikprövning enligt 2§ i 

Lagen (2003: 460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet utifrån vad våra respondenter berättat om sina 

subjektiva upplevelser och erfarenheter. Vi kommer därefter att analysera vårt resultat med hjälp av 

social kontrollteori och tidigare forskning. Avsnittet är indelat i tre kategorier, kontakten med 

fältarbetare, frivillighet, förtroende och tillit samt stöd och kontroll. En analys följer direkt efter det 

presenterade resultatet för att göra det enkelt för mottagaren att läsa. Varje kategori påbörjas med ett 

utdrag ur anteckningar från vår deltagande observation för att illustrera det uppsökande fältarbetet.  

5.1 Kontakten med fältarbetare 

I bilen på väg till en av fritidsgårdarna pratar en av fältarbetarna om att tiden inte alltid räcker till 

för att träffa ungdomarna på egen hand. Hon berättar att hon har kontakt med några tjejer som hon 

träffar i mån av tid. Vidare beskriver hon att de brukar fika, gå på bio eller bara göra något annat 

som ungdomen vill. Samma kväll har en ungdom ringt och önskat att få träffa henne, men på grund av 

tidsbrist kunde de inte boka en tid förrän först om två veckor.  

  Vi kliver in på den sista fritidsgården för kvällen. Utanför fritidsgården står några ungdomar och 

röker, vilket vi även har noterat vid de andra fritidsgårdarna. Ungdomarna ser ut att ha blivit 

påkomna och några släcker cigaretterna. Klockan är runt 21:30 och fältarbetarna möts av kramar 

från några av tjejerna i lokalen när vi kliver in. De pratar och skrattar och det är tydligt att de känner 

varandra ganska väl. Fältarbetarna hälsar på ungdomarna som är där och pratar mer med några av 

dem.  

 

En av fältarbetets grunder är att genom kontinuitet bygga långvariga relationer för att kunna arbeta 

med motivation till förändring hos ungdomar. Intervjuerna inleddes med att vi bad ungdomarna att 

berätta om sitt första möte med fältarbetarna, hur det kom sig att de fick kontakt med fältarbetarna och 

hur kontakten ser ut idag. Ungdomarna gav en beskrivning av att de främsta platserna för första mötet 

var på skola eller fritidsgård, men de kunde inte specifikt komma ihåg sin första personliga kontakt. 

Ungdomarna beskrev att det var fältarbetarna som sökte upp dem, en av ungdomarna berättar: ”Från 

första början var det väl att de såg att jag mådde dåligt … och då började de prata med mig och sen har 

det bara fortsatt”.  Ungdomarnas utsagor vittnar om att fältarbetarna ofta kommer till skolorna en gång 

i veckan från dess att eleverna börjar sjunde klass, i vissa skolor tidigare. Fältarbetarna har vid första 

besöket presenterat sig själva och sin verksamhet och därefter har ungdomarna beskrivit att 

fältarbetarna kommer till skolorna och umgås, pratar och deltar i vissa aktiviteter. Ungdomarna har 

namngett minst en fältarbetare som de har särskilt förtroende för och som de träffar oftare eller själva 

tar kontakt med vid behov. Ungdomarna beskriver att de oftast träffar fältarbetarna på de olika 

fritidsgårdarna, i skolan men även på tunnelbanan, i stan eller utomhus.  

 Vi ställde ingen direkt fråga rörande ungdomarnas bakgrund, skolgång eller relation med familj och 

vänner, då detta inte är direkt kopplat till vårt syfte och vår frågeställning. Trots detta har fler av 
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ungdomarnas utsagor handlat om bristande relationer i hemmet, komplicerade vänskapsrelationer, 

hotfulla situationer i skola och hög frånvaro i skolan som en av anledningarna till att de fått kontakt 

med fältarbetare. Ungdomarna har också gett oss en bild av att de inte deltar i några fritidsaktiviteter, 

utan att det är fritidsgården som är platsen där de spenderar sin lediga tid och umgås med vänner, 

spelar spel och deltar i aktiviteter arrangerade av personalen. Ungdomarna beskriver även att 

fritidsgårdarna ofta besöks av fältarbetarna som kommer förbi och småpratar. Ungdomarna uttrycker 

en önskan om att fältarbetarna ska synas ännu mer ute, även på vardagar. De flesta känner att tiden 

inte räcker till för att hinna prata ordentligt och uttrycker en önskan om att fältarbetarna ska ha mer tid 

för samtal med ungdomarna.  Under intervjuernas gång kom det fram att flera av ungdomarna som vi 

intervjuat har eller har haft en av fältarbetarna som kontaktperson under en period. Ungdomarna 

beskriver att de genom kontakten med fältarbetarna har fått denna kontaktperson beviljad från 

socialtjänsten. En av dessa ungdomar hade inte haft någon kontakt med fältarbetarna sedan tidigare, 

utan socialtjänsten föreslog en av fältarbetarna som kontaktperson till ungdomen. Kontaktpersonen har 

varit den av fältarbetarna som de har byggt upp en bättre kontakt med redan innan, och i den enskilde 

ungdomens fall har kontaktpersonen hjälpt ungdomen att stärka kontakten med övriga fältarbetare i 

området.       

 Ungdomarna beskriver att anledningen till att de har föreslagits en kontaktperson har varit att de 

haft stor frånvaro eller andra svårigheter i skola, problematiska hemförhållanden eller att de på något 

sätt har mått dåligt och önskat en annan vuxen att prata och umgås med.  En av ungdomarna beskriver 

det stödet som kontaktpersonen ger: ”Det får mig att tänka på andra saker än de här omständigheterna 

som jag hade då och det hjälpte mig att komma över det också.” Kontaktpersonerna beskrivs av 

ungdomarna som någon som de träffar och umgås med, tar en fika, går på bio, tränar eller bara hänger 

med cirka en gång i veckan, ibland oftare. E annan ungdom beskriver kontakten:  

Jag liksom träffade en varje vecka, alltså en gång i veckan och fikade och pratade så att jag liksom fick 

komma ut och göra något annat … jag tyckte att det skulle vara skönt att få träffa någon som förstår 

mig … så det var skönt att få träffa någon annan. 

5.1.1 Analys – Kontakten med fältarbetare 

Enligt Riksförbundet för fältarbetares definition av socialt fältarbete (2013) skall fältgruppen arbeta 

uppsökande, detta innefattar samtliga ungdomsmiljöer såsom skola, fritidsgård, gator, torg eller vid 

organiserade aktiviteter som lockar ungdomar. Arbetet ska även byggas på kontinuitet och långsiktiga 

relationer. Att ungdomarna i intervjuerna inte kommer ihåg sin allra första personliga kontakt skulle 

kunna bero på att fältarbetarna kontinuerligt gjort sig synliga och varit kontaktsökande i olika 

sammanhang och på flertalet offentliga platser. Det skulle även kunna bero på att fältarbetarna inte har 

skapat en djupare kontakt som gör ungdomarna kommer ihåg dem. 

 I Anderssons studie (2013) belyser fältarbetarna att en del i det uppsökande arbetet handlar om att 

aldrig ge upp. Ungdomarna beskriver att de genom de uppsökande fältarbetarna har fått kontakt och 

stöd, trots att de själva inte initierade kontakten. Ungdomarnas beskrivning av att fältarbetarna är 
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synliga på många olika ställen som skola, fritidsgård och offentliga miljöer skulle kunna vara det som 

lagt grunden för att en relation mellan dessa parter har möjliggjorts.    

 Gemensamt för ungdomarna i intervjuerna är att de haft bakomliggande problem som gett uttryck i 

bland annat mycket skolk och hög frånvaro i skolan. Ungdomarna har även utan att gå in på detaljer, 

beskrivit en problematik i hemförhållandena eller i skolan. Problematiken som ungdomarna tar upp 

skulle kunna förklaras genom hur Hirschi (Sarnecki, 2009) beskriver att problematik i hemmet hänger 

ihop med sämre anknytning till skolan, vilket försvagar de sociala banden och kan leda till ett större 

normbrytande beteende hos ungdomarna.  Även Ungdomsstyrelsen (2007:13) belyser att en god 

utveckling hos barn och ungdomar skapas genom goda skolprestationer samt goda relationer till 

föräldrar.      

 Ungdomarna har i sina utsagor gett oss en bild av att de inte är med i något föreningsliv, att de 

saknar engagemang till skolan och att deras fritid spenderas mestadels på fritidsgårdarna. I den sociala 

kontrollteorin beskriver Ring (2001) och Sarnecki (2009) att avsaknaden av engagemang i föreningsliv 

och avsaknad av framtidsplaner när det gäller utbildning och yrke gör att anknytningen till skolan och 

att investera långsiktigt är något som inte prioriteras.     

 Av Anderssons studie (2013) framgår det att socialarbetarna själva anser att de som arbetar 

uppsökande skall vara engagerade och att deras personlighet spelar en större roll än de professionella 

kvalifikationer fältarbetarna har. I resultatet beskriver ungdomarna att de har en närmre och djupare 

kontakt med någon av fältarbetarna och det är även till denne som de vänder sig till vid behov. Det 

framgår även att ungdomarna i relationen med en fältarbetare känner att de kan få mer stöd, dela andra 

erfarenheter och få fler alternativ till lösningar än om de skulle prata med jämnåriga, lärare eller sina 

föräldrar. Vikten av att ha andra vuxna som till exempel ledare på fritidsgård eller i idrottsföreningar 

understryks även av Ungdomsstyrelsens sammanställda forskning (2007:13). 

 Slutligen har ungdomarna pratat om kontaktpersoner, vilket har visat sig vara en av fältarbetarna i 

den aktuella fältgruppen som då har två olika yrkesroller. Detta var något som var helt nytt för oss i 

sammanhanget och vi uppfattar utifrån hur ungdomarna beskriver det att rollen blir dubbel och 

ungdomarna har svårt att särskilja rollerna åt.   

5.2 Frivillighet, förtroende och tillit 

Vi sitter i bilen, klockan är 19:30 och vi är på väg till Högdalen där fältarbetarna ska starta kvällens 

arbetspass. Då ringer fältarbetarnas arbetstelefon. Samtalet avslutas och fältarbetaren ber sin kollega 

att vända bilen. Samtalet är från ungdomsjouren, personalen på Coop Sockenplan har ringt och 

berättat att de fått uppgifter ifrån sina kunder att det sitter cirka tio ungdomar utanför och frågar de 

som passerar om de kan köpa ut åt dem. Fältarbetarna pratar på vägen dit ihop sig om hur de skall gå 

tillväga när de kommer fram. När vi kommer fram med bilen har ungdomarna redan gått och en av 

fältarbetarna pratar med oss om det uppsökande arbetet och svårigheten i att inte kränka 

ungdomarnas integritet genom att tränga sig på i alla olika situationer. 



31 

 

Fältarbetet ska bygga på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet. Vi har valt att 

fråga ungdomarna om de upplever att mötet med fältarbetarna är frivilligt och om de har förtroende för 

fältarbetarna. Vi har då haft i åtanke att fältarbetet ska utgå ifrån ungdomarnas villkor och att 

ungdomarna ska att de kan lita på fältarbetarna. Ungdomarna pratar enbart om en frivillighet när det 

handlar om valet av att själva få välja vad de vill berätta. I övrigt har intervjuerna inte innehållit fler 

utsagor där ungdomarna själva har använt ordet frivillighet.   

 Ungdomarna tar upp tystnadsplikt som en viktig del i relationen och beskriver att de upplever att 

fältarbetarna inte bryter mot den. Ungdomarna beskriver dock att det är medvetna om att fältarbetarna 

pratar med varandra om olika ungdomar, men att det stannar inom gruppen av fältarbetare. Att 

ungdomarna kan lita på fältarbetarna och vända sig till dem när de känner ett behov av att prata är 

något som fler av ungdomarna tar upp. En ungdom beskriver det så här: ”Vi pratar och delar ganska 

mycket med varandra. Jag ser dem på fritidsgårdarna och pratar med de där de är. Det är bra att man 

kan prata och dela med sig om man vill.”  En annan av ungdomarna pratar om att fältarbetarna också 

frågar hur de mår och kollar av hur de har det även om ungdomarna inte själva går fram; ”Jag gillar 

inte riktigt att prata om mina problem … folk brukar oftast komma till mig om de ser att jag är ledsen 

eller sånt”.       

 Ungdomarna pratar om hur tillit och förtroende växer ju mer kontakt de har med fältarbetarna och 

att de ofta öppnar upp och pratar mer om den fältarbetare de pratar med också delar med sig av sina 

erfarenheter. Vi tolkar det som att det inte är självklart för ungdomarna att dela med sig och berätta om 

sina problem och en ungdom beskriver det såhär; ”Man kanske inte vill ge allt ifrån hjärtat, men 

eftersom fältaren delar med sig av sitt jobbiga i livet så gör jag det också.”  

 Vi frågade ungdomarna hur det känns att fältarbetarna ibland kontaktar familj och olika instanser 

vid behov och om tilliten till fältarbetarna förändras efter en sådan händelse. Flera av ungdomarna 

beskrev att de har en förståelse för varför fältarbetarna väljer att kontakta föräldrar eller socialtjänst 

och att det handlar om en oro för ungdomen. De har även tagit upp att det är viktigt och bra att 

fältarbetarna kliver in när det finns en oro för en ungdom. Under intervjuerna har några av 

ungdomarna svarat på hur det kändes när fältarbetarna kontaktade familj eller socialtjänst. En ungdom 

beskrev det på följande sätt:  

Då tyckte jag väl bara att det var jobbigt liksom och att ingen skulle lägga sig i mitt liv … typ såhär, 

skit i mitt liv och skit i andra …. Ja alltså jag kunde ju fortfarande prata med dem och så, men jag var ju 

väldigt försiktig med vad jag sa. För att jag inte skulle få det värre än vad jag tyckte att jag hade det då.  

Därefter kom en förklaring till att fältarbetarnas insats var något som ungdomen uppskattade väldigt 

mycket i efterhand, men som var jobbigt just då och resulterade i en bristande tillit i den fortsatta 

kontakten.  
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En annan ungdom berättar om händelser som kompisar har varit med om och hur det har påverkat 

ungdomens allmänna inställning till fältarbetarna: 

En av de första tillfällena som fältarna var i skolan och berättade om vad de gör så tog de upp att 

ungdomarna ska höra av sig, om de till exempel är fulla och ensamma. Men när mina kompisar har 

gjort det så har fältarna bara skickat dem vidare till Maria Pol eller Polisen, istället för att skicka hem 

dem till föräldrar eller hjälpa dem som de sa. Det gör ju att förtroende för dem brister efter en sån 

händelse och att man inte kan lita på dem.  

Ungdomarna beskrev vidare att de tycker att fältarbetarna många gånger kontaktar föräldrar för tidigt 

och i situationer som de själva inte anser är så pass allvarliga. De uttrycker en önskan om att få hjälp 

att lösa konflikter utan att blanda in föräldrar i första hand.  

5.2.1 Analys – Frivillighet, förtroende och tillit 

Ungdomarna beskriver kontakten med fältarbetarna som frivillig och har då syftat till sin egen rätt att 

själva bestämma om de vill prata med fältarbetarna eller inte. Dock har ungdomarna inte själva tagit 

upp frivillighet i samband med det uppsökande arbete som fältarbetarna utför när de till exempel 

kommer till platser där ungdomarna vistas offentligt. Anledningen till detta skulle kunna vara att det 

faktiskt inte finns något verkligt val för ungdomarna att välja bort att ha fältarbetarna i sin miljö och 

att de har accepterat detta utan att ifrågasätta deras närvaro. Detta kan belysas genom hur fältarbetarna 

i Anderssons studie (2013) beskriver det etiska dilemmat med att det uppsökande fältarbetet sker utan 

att ungdomarna själva har bett om det.     

 Andersson, M (2005) beskriver att man som fältarbetare kan stöta på ungdomar som mår så pass 

dåligt att de inte själva förstår att de behöver hjälp. Vi har i vår studie sett flera exempel på ungdomar 

som inte själva har initierat kontakten med fältarbetare och som först i efterhand har kunnat reflektera 

och uppskatta stödet de har fått. Ungdomarna har i intervjuerna uttryckt att de önskar att vuxna tar 

över kontrollen när det finns en allvarlig oro för en ungdom samtidigt som de inte vill att familj 

kontaktas i onödan. Problematiken, som vi kan se i denna typ av situation, kan uppstå när ungdomen 

själv har en tanke om vad som är allvarligt och den vuxna med sin erfarenhet eller professionella 

bedömning har en annan syn på situationen.  Detta kan förklaras av Andersson (2005) som skriver; 

”Fältarbetaren har en skyldighet att göra en bedömning om uppgifter om ungdomens livssituation 

måste föras vidare till socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning” (ibid., s.57).  

 Ungdomarna beskriver vidare problematiken med att de själva förstår att det handlar om ett 

nödvändigt ont när någon vuxen känner oro, samtidigt som de uttrycker en önskan att få hjälp att 

hantera situationen på egen hand innan till exempel föräldrar kontaktas. Risken finns dock att 

ungdomen inte återfår tillit till de professionella om denne upplever att tystnadsplikt eller förtroende 

har brutits, vilket även återspeglas i resultatet.   

 Gränsdragningen mellan kontroll och att skapa trygghet för ungdomar kan i dessa situationer bli 

hårfin för fältarbetarna. Institutionella verksamheter har enligt Larsson & Engdahl (2011) skapats för 

att öka tryggheten när ungdomar går mot gränsöverträdande som kan hota en gynnsam utveckling. 
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Trots att en del av ungdomsåren består av att testa gränser och frigöra sig ifrån vuxna så är det viktigt 

att det finns vuxna som kontrollerar att det inte går över styr (ibid.)   

 Gemensamt för de ungdomar vi har intervjuat är att de beskriver att långvariga relationer skapar 

tillit och förtroende. Det ungdomarna beskriver stärker den del i social kontrollteori som belyser 

vikten av att ungdomen bör ha starka band till samhället för att skapa goda förutsättningar för en god 

utveckling (Sarnecki, 2009; Larsson & Engdahl, 2011).   

5.3 Stöd och kontroll 

Vi fortsätter runt, förbi skolor och dess skolgårdar, förskolor, bänkar och slingriga parkvägar som 

går igenom skogspartier och binder samman alla dessa områden där ungdomar brukar samlas och 

hänga. Fältarbetarna får syn på några som verkar vara ungdomar på en parkbänk, vi går upp för en 

backe till ett skogsparti som är lite avsides och fritt från insyn om man inte tar sig ända fram. Vi följer 

efter fältarbetarna fram till bänken, där sitter fyra killar och röker. Fältarbetarna går fram och hälsar 

knytnäve mot knytnäve med samtliga killar och sedan börjar de småprata om allt möjligt. De frågar 

killarna om de har fått något sommarjobb eller om de behöver hjälp med att få tag i ett. En av 

fältarbetarna bestämmer träff i skolan med en av killarna senare i veckan för att kunna hjälpa till 

ytterligare. Efter cirka tio minuter går vi därifrån och fältarbetarna berättar att det var några av 

stadsdelens högriskkillar som är 16-17 år och som de försöker att arbeta kontinuerligt med.

 Vi fortsätter och kommer fram till ännu en skola, klockan närmar sig 22.00. Vi går upp till en entré 

till en förskola, fältarbetarna berättar att många ungdomar brukar samlas här för att röka cigaretter 

och hänga med varandra. Under en av plankorna som gått av i golvet ligger det cirka femton tomma 

cigarettpaket.       

 Vi går vidare ner mot stora skolgården då vi plötsligt ser en kille som springer i full fart. Han har 

ett tillräckligt avstånd ifrån oss och fältarbetarna hinner inte se vem det är på grund av både avstånd 

och att det börjat skymma. Nere vid skolgårdens slut kommer nu en bil, bilen bromsar in och 

ungdomen hoppar in och bilen kör iväg. Fältarbetarna ringer en kontakt på polisen för att berätta om 

ungdomen som vi förmodligen avbröt i någonting samt för att berätta om högriskkillarna som de stött 

på tidigare under kvällen.      

  

Det finns en tydlig beskrivning av vad uppsökande fältarbete innebär, detta är dock inget som vi tror är 

självklart för ungdomarna själva, varför vi valde att fråga ungdomarna vad de tror att fältarbetarna är 

till för.      

 Ungdomarnas bild av fältarbetarnas roll och vad de gör beskrivs som att de ifrågasätter, de skickar 

vidare ungdomar till socialtjänsten, de hjälper ungdomar på olika sätt, de medlar mellan ungdomar när 

konflikt uppstått och lugnar för att inte skapa oro hos andra. Vidare beskrivs fältarbetarnas arbete att 

verka för att ungdomarna ska ha det bra, de umgås och pratar med ungdomarna och kommer med en 

positiv inställning, de kollar läget samt informerar om aktiviteter som organiseras i området kring lov 



34 

 

och liknande. En ungdom beskriver fältarbetarna; ”Det som fungerar bra är att de hjälper på ett bra 

sätt, men det som inte är så bra är att det tar ganska lång tid ibland att hjälpa och det är lite jobbigt.” 

Ungdomarna uttrycker att det är lättare att prata med fältarbetare än andra vuxna och att och de menar 

att det är på grund av att fältarbetarna har en utbildning och en erfarenhet i arbetet specificerat på 

ungdomar och därför har lättare att förstå sig på dem. De pratar även om hur vuxna ibland kan förstå 

situationer bättre än jämnåriga vänner. En av ungdomarna tycker att det kan vara lättare att prata med 

fältarbetarna för att det är en vuxen som inte känner en så väl, medan några av de andra ungdomarna 

tycker att det är lättare att prata med någon man känner väl.  

 Ungdomarna lyfter fler aspekter kring frågan om de känner sig kontrollerade, där berättar 

ungdomarna att fältarbetarna vaktar dem, kollar till och håller reda på dem, att fältarbetarna dyker upp 

lite här och var och ser till att inget händer ungdomarna eller att de inte ställer till med något. En av 

ungdomarna berättar: 

Ibland träffar jag dem på tunnelbanan … när de åker runt till olika och kollar och vaktar …. Håller reda 

på oss… men de är till för att typ kolla om det är tryggt runtomkring och hjälpa oss om det har hänt 

någonting och se till att vi inte gör dumma saker typ.   

En annan ungdom berättar: 

Alltså, de brukar ju åka runt … så jag har ju sett dem jättemånga gånger när jag har varit full och så. 

Men, alltså, de vill väl bara … ha koll på oss ungdomar så att det inte händer oss någonting … alltså så 

att vi är i goda händer.  

     

På frågan varför ungdomarna väljer att prata med fältarbetare framför andra vuxna, har några av 

ungdomarna svarat att de inte vill berätta allt för sina föräldrar och att det kan vara lättare att prata med 

någon som de inte känner så väl medan andra menar att de hellre pratar med en fältarbetare då den 

kontinuerliga kontakten byggt upp ett förtroende som gör det lättare att anförtro sig till just dessa 

vuxna i ungdomarnas miljö framför andra. En ungdom beskriver varför hen väljer att prata just med 

fältarbetarna; ”Fältarna är mer förståndiga ... eller liksom förstår mer vad man menar och hur det är. 

Lärarna är ju bara där för att undervisa”.     

 Vi frågade ungdomarna om det finns situationer då de inte vill att fältarbetarna ska vara där. 

Ungdomarna svarade att de i de flesta fall tycker att det är bra att fältarbetarna rör sig ute och finns 

tillgängliga om något händer. Samtidigt säger en av ungdomarna ”De som dricker och är lite struliga 

vill inte att fältarna kommer, men de som sköter sig bryr sig inte och kan tycka att det är bra att 

fältarna dyker upp överallt”.     

 En av tjejerna beskrev att fältarbetarna tog initiativ att starta en tjejgrupp för att skapa bättre 

kommunikation bland ungdomar som hamnat i en konflikt på en av skolorna.  Hon beskriver 

tjejgruppens innehåll: ”Vi träffas varje onsdag efter skolan och så sitter vi och pratar en timme om 

olika tjejämnen liksom, om typ mens och olika saker och vad som händer runtomkring i skolan typ 

och sådär”. Vidare berättar hon vad gruppen har haft för betydelse för henne: ”Asså den har hjälpt mig 
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så att jag kommunicerar mer med alla … och typ sådär och veta vad tjejerna … tycker och tänker. Jag 

har fått lära känna dem bättre”. 

5.3.1 Analys – Stöd och kontroll 

Ungdomarna beskriver ovan sin syn av fältarbetarnas roll med ord som vakta, hålla reda på och 

kontrollera. Att fältarbetet har en kontrollfunktion precis som väktare och poliser speglas i 

ungdomarnas svar, men fältarbetarna har inte ett avskräckande syfte i grunden. Fältarbetarna är några 

som ungdomarna ofta känner till och har en relation med, vilket skulle kunna innebära att ungdomarna 

inte känner samma hot som när polis kommer till olika platser. I ett större perspektiv skulle det kunna 

förklaras genom Larsson & Engdahls (2011) beskrivning av hur den avskräckande formen av social 

kontrollteori fungerar, att fältarbetarna är synliga och med sin närvaro kontrollerar ungdomarna och 

lugnar situationer (ibid.).     

 I ett av citaten ovan beskriver en av ungdomarna en lång väntan på hjälp, vilket är något som kan 

ha att göra med att flera av ungdomarna har ett behov av ökat individuellt stöd där tidsbrist hos 

fältarbetarna kan vara orsaken till upplevelsen av väntan. Tidsbrist för individuella möten var även 

något som fältarbetarna själva tog upp som ett problem vid vår första kväll vi träffade dem.  

 Ungdomarna förmedlar en bild av att fältarbetare är välutbildade och kan mycket om ungdomar till 

skillnad från andra vuxna i deras vardagsmiljö, som till exempel lärare och föräldrar. Andersson 

(2005) beskriver att många fältgrupper består av anställda som har olika utbildningar för att skapa en 

ökad kompetens i gruppen. Fältgruppen i Enskede-Årsta-Vantör bekräftar även detta där vi såg att 

sammansättningen av fältgruppen har en stor spridning i både ålder, kön, utbildning och kompetens. 

Denna variation skulle kunna vara en bidragande orsak till den positiva bild som ungdomarna har av 

specifika fältarbetare. En bredd i arbetsgruppen ökar möjligheten för att det ska finnas någon 

fältarbetare som passar varje individ. I och med att de har olika utbildningar i fältgruppen är de 

uppdelade i olika projekt och arbetssättet är mer individanpassat efter fältarbetarens eget intresse, 

utbildning och arbetsuppgifter de brinner mer för. De arbetar bland annat med individuella samtal, 

evenemang som fotboll och konserter och startar upp tjejgrupper där de ser att det finns behov.

 En av ungdomarna beskriver att deltagandet i en tjejgrupp har varit ett bra stöd, och ett annat sätt 

förutom individuellt stöd att arbeta i grupp. Fletcher & Bonell (2008) tar upp vikten av att arbeta med 

normer och värderingar samt motivationsförändring i hela grupper och inte enbart hos individer (ibid.) 

Tjejgruppen kan då bli ett exempel på en sådan insats som vi kan se som specifikt utgår ifrån att 

fokusera på förändring och normbrytande beteende hos en hel grupp och inte på individnivå. 
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6. Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat och vår analys med koppling till tidigare forskning 

och relevans för socialt arbete. Avsnittet mynnar ut i slutsatser och förslag till vidare forskning. 

6.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka hur ungdomar mellan 15-17 år uppfattar att de fältarbetare de 

kommit i kontakt med har haft för betydelse för dem.  För att besvara vårt syfte har vi använt oss av 

två frågeställningar. Upplever ungdomarna det uppsökande fältarbetet som ett stöd? Vilka möjligheter 

och hinder finns i relationen med fältarbetare enligt ungdomarna?  

 Ungdomarna i vår studie upplever det uppsökande arbetet som dubbelt. Fältarbetet syftar till att 

söka upp ungdomar som inte själva söker sig till organiserade verksamheter vilket vi kan se som en 

motsättning i yrkesrollen som fältarbetare och ett etiskt dilemma. Det blir svårt för fältarbetarna att 

avgöra när en situation blir så pass allvarlig att de inte längre kan ta hänsyn till den enskilde 

ungdomens integritet. Det etiska dilemmat med det uppsökande arbetet kontra frivillighet för 

ungdomarna är något som speglas både i Andersson (2013) och Ander et al (2005). 

 De flesta av ungdomarna har kommit i kontakt med fältarbetarna på grund av att de har haft 

svårigheter i hem eller skola. Fältarbetarna har kontaktat ungdomarna på grund av varningssignaler 

som visat sig genom bland annat skolk. I likhet med vad Ungdomsstyrelsens skrift (2007:13) visar, 

kan vi se att det även hos ungdomarna i vår studie finns en stark koppling mellan hemförhållande och 

prestationer i skolan.      

 Vissa ungdomar har en svårare problematik och i vissa fall är behovet av individuellt stöd större än 

hos andra ungdomar och möjligheten till kontaktperson har då erbjudits. Flera av fältarbetarna fyller 

enligt ungdomarna en betydelsefull roll som kontaktperson. Ungdomarna har i intervjuerna haft svårt 

att särskilja rollen och dess uppdrag som kontaktperson och fältarbetare åt. Det har därför varit svårt 

även för oss att särskilja vilken av stödfunktionerna som har haft mest betydelse för ungdomarna. Vi 

hade ingen vetskap om denna dubbla roll innan intervjuerna genomfördes, men det var ett område som 

kändes viktigt för ungdomarna vilket gjorde att det tog stor plats i intervjuerna. Oavsett vår vetskap 

om kontaktpersoner så tror vi inte att ungdomarna hade kunnat särskilja rollerna och dess uppdrag åt 

även om frågorna i intervjuguiden hade omformulerats med detta i åtanke.  

 Rollen som kontaktperson har andra förutsättningar utifrån lagstöd och tidsutrymme i jämförelse 

med rollen som fältarbetare. Kontaktpersonskapet ger mer utrymme och möjlighet att fördjupa 

relationen ytterligare och ungdomarna ser positivt på den egen tid de får. Vidare får ungdomarna ofta 

en av fältarbetarna som kontaktperson vilket gör att de redan har en relation i grunden, detta kan skapa 

förutsättningar för att relationen dem emellan kan förstärkas. Samtidigt kan den dubbla rollen leda till 

en konflikt i yrkesrollen och därmed även i relationen mellan ungdom och fältarbetare. När 

kontaktpersonsperioden avslutats saknar ungdomarna den egna tiden att prata med personen som de då 

enbart har kvar i rollen som fältarbetare. Vidare kan det bli problematiskt även för fältarbetarna att 
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särskilja sin roll som kontaktperson och fältarbetare när det kommer till tystnadsplikt, gränsdragning 

och tidsutrymme.       

 Relationen mellan ungdom och fältarbetare upplevs av ungdomarna som frivillig i den grad att de 

själva väljer vad de vill dela med sig av. Enligt ungdomarna har förtroende och tillit byggts upp genom 

kontaktskapande från fältarbetarna över tid, där fältarbetarna har mött ungdomarna på skola, 

fritidsgård och andra offentliga platser. Att bygga långvariga relationer som skall byggas på 

frivillighet är något som vi ser som en motsättning i yrkesrollen, då det kan vara svårt att bygga denna 

typ av långvariga relationer i en uppsökande verksamhet som inkräktar på ungdomars arenor. Den 

upplevelse som ungdomarna har av att fältarbetarna dyker upp överallt kan innebära att ungdomarna 

tillslut etablerar en kontakt med fältarbetarna vare sig de vill eller inte, det är först här som 

ungdomarna kan göra ett aktivt val om de vill fördjupa relationen eller dra sig tillbaka. Är ungdomen i 

riskzonen för en ogynnsam utveckling och det behövs andra åtgärder som att socialtjänsten behöver 

kontaktas har ungdomen inte något att säga till om. I den deltagande observation vi utförde utomhus i 

offentlig miljö framgick det tydligt att det var fältarbetarna som sökte upp och tog kontakt med 

ungdomarna. I dessa situationer blir det tydligt att fältarbetarna arbetar både förebyggande och 

kontrollerande i syfte att hindra en negativ utveckling hos ungdomarna.   

 I vår första frågeställning Upplever ungdomarna det uppsökande fältarbetet som ett stöd? kan vi av 

resultatet se att ungdomarnas upplevelse av det uppsökande arbetet är dubbelt, de tycker att det är bra 

att det finns vuxna som bryr sig, samtidigt som de vill lösa situationer själva i första hand. De 

ungdomar som har fått stöd eller insats av annan aktör genom fältarbetarna har till en början upplevt 

situationen som en ofrivillig insats, men har i efterhand kunnat se att det trots detta gav någonting 

positivt på sikt och att fältarbetarnas agerande i dessa situationer har varit avgörande. Ungdomarna i 

vår studie beskriver framförallt stöd genom enskilda samtal och uttrycker en önskan och behov av 

individuellt stöd i större utsträckning än vad fältarbetarna kan ge idag. Det är svårt för oss att avgöra 

om det stöd som ungdomarna syftar till i intervjuerna gäller stöd från fältarbetare eller i rollen som 

kontaktperson.      

 I vår andra frågeställning Vilka möjligheter och hinder finns i relationen med fältarbetare enligt 

ungdomarna? kan vi se att det finns delar som skapar både möjligheter och hinder i relationen. 

Ungdomarna har bland annat beskrivit att fältarbetarna utger sig för att vara de som hjälper på plats, 

men ibland upplever ungdomarna att fältarbetarna kontaktar föräldrar eller socialtjänst utan att 

ungdomarna har förstått allvaret i situationen. I ungdomarnas tycke sker denna kontakt för tidigt, 

vilket påverkar ungdomarnas tillit och förtroende i den fortsatta kontakten med fältarbetarna. Trots 

detta har ungdomarna berättat att de vänder sig till fältarbetarna om de känner ett behov av att prata, 

eller behöver hjälp och stöd, vilket visar på att det finns ett förtroende för fältarbetarna hos de 

ungdomar vi har intervjuat.  Resultatet visar att fältarbetarna i stadsdelen är väl kända för ungdomarna 

och har blivit en naturlig del i deras vardag vilket ger en möjlighet att skapa förutsättningar för goda 

relationer mellan ungdom och fältarbetare. 
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Vi har i vår studie inte kunnat lyfta de ungdomar som väljer bort organiserad verksamhet, vuxnas 

deltagande och insyn. Vår studie bekräftar dock att ungdomarnas subjektiva upplevselser 

överensstämmer med yrkeskårens egna utsagor gällande konflikter (Ander et al., 2005) i det 

uppsökande arbetet gällande frivillighet kontra ungdomars integritet. Även om vår studie enbart 

belyser en stadsdel och relativt få respondenter kan den verka som underlag för att skapa diskussion i 

fältgrupper.      

 Den samlade forskningen som finns idag inom området uppsökande fältarbete handlar framförallt 

om effekten av det uppsökande arbetet som metod. Ett problem med att mäta effekten av det 

uppsökande arbetet är att det är svårt för både ungdomarna själva, men också för de yrkesverksamma 

att avgöra om och vad det är som är orsaken till en positiv förändring hos individen. Det är svårt att 

avgöra vilka specifika händelser som till exempel förändring i familjesituation, mognad hos ungdomen 

eller olika former av stödinsatser som har varit avgörande. Ungdomarnas utsagor i resultatet vittnar 

om att fältarbetarna har haft en stor betydelse genom den första uppsökande kontakten och som 

remitterande instans till socialtjänsten. De ungdomar som remitteras till socialtjänsten blir lättare att 

mäta i statistiken, till skillnad från de ungdomar som enbart har kontakt med fältarbetarna. De 

slutsatser som vi kan dra av vår studie är följande;  

 Ungdomarna har kommit i kontakt med fältarbetarna på grund av att de har haft svårigheter i 

hem eller skola och fältarbetarna fångar upp de ungdomar som inte själva söker eller förstår att 

de är i behov av hjälp. 

 Ungdomarna upplever det uppsökande arbetet som dubbelt, de kan förstå varför fältarbetarna 

agerar i allvarliga situationer, men betydelsen av allvarlig har ofta en annan innebörd för 

ungdomarna själva. 

 Det finns en önskan från ungdomarna om ett individuellt stöd i större utsträckning än vad 

fältarbetarna kan ge idag.  

 Flera av fältarbetarna fyller även en betydelsefull roll som kontaktperson men ungdomarna har 

svårt att särskilja rollen som kontaktperson/fältarbetare och dess uppdrag åt.  

 Relationen mellan ungdom och fältarbetare upplevs av ungdomarna som frivillig i den grad att 

ungdomarna själva väljer vad de vill dela med sig av.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi ser en möjlighet till vidare forskning gällande kontaktpersonskapet där det går att problematisera 

fältarbetarens dubbla yrkesroll och vad det innebär i praktiken för både ungdomar och fältarbetare.  

Vidare skulle även ungdomarnas röster kunna lyftas fram i en mer omfattande longitudinell studie där 

forskaren till exempel följer ungdomar i ett större område under flera år.  Man skulle även kunna 

jämföra de ungdomar som framförallt vistas ute på offentliga platser mot de som väljer mer 

organiserade verksamheter. 
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Bilaga 1 

 

Information om studien 

Vi är två studenter som läser 6:e terminen på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola. Vi 

ska nu skriva vår c-uppsats inom området fältarbetare. Idag finns det främst forskning som lyfter 

fältarbetarnas syn på det uppsökande arbetet med ungdomar. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att med hjälp av intervjuer analysera hur ungdomar mellan 15-17 år uppfattar att de 

fältarbetare de kommit i kontakt med har haft för betydelse.   

 

Tillvägagångsätt 

Studien kommer att bygga på intervjuer med ungdomar mellan 15-17 år. Tidsmässigt kommer 

intervjuerna att ta högst 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning för att det 

ska bli lättare för oss att koncentrera oss på vad du säger och för att vi ska kunna gå tillbaka till 

materialet till dess att studien är klar. 

 

Deltagande 

Vi kommer att följa de etiska riktlinjer som finns gällande deltagare inom ramen för forskningsstudier. 

Detta innebär att ditt deltagande är helt och hållet frivilligt och du är bara med om du själv vill vara 

med. Om det är någon fråga under intervjun som du inte vill svara på så behöver du inte svara på den. 

Du kan när som helt meddela om du vill avbryta din medverkan och inte längre vara med i studien 

eller i intervjun.  

 

- Du är helt anonym, ingen förutom vi som gör studien kommer veta vem du är.  

- Det inspelade materialet är endast tillgängligt för forskningsgruppen och dess syfte. 

- När studien är klar kommer allt material, inspelad intervju, samt anteckningar att slängas.  

- De uppgifter som du lämnar i intervjun kommer inte att användas för något annat syfte än för 

forskning. 

 

Du får självklart läsa den färdiga uppsatsen! 

 

 

Johanna Kumblad Melise Nordstrand  

e-post:   e-post: 

telefon:   telefon:  



 
 

Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

Syfte 

Studiens syfte är att med hjälp av intervjuer analysera hur ungdomar mellan 15-17 år uppfattar att de 

fältarbetare de kommit i kontakt med har haft för betydelse.   

 

Frågeställning    

- Upplever ungdomarna det uppsökande fältarbetarna som ett stöd? 

- Vilka möjligheter och hinder finns i relationen med fältarbetare enligt ungdomarna? 

 

Intervjufrågor 

Hur gammal är du?  

På vilket sätt kom du i kontakt med fältarbetarna? 

Hur kommer det sig att du har kontakt med fältarbetare? 

Hur ser din kontakt ut med fältarbetarna idag? 

Vad tycker du fungerar bra/mindre bra i kontakten med fältarbetarna? 

Är det något du saknar i kontakten med fältarbetarna? 

Har något blivit bättre för dig genom kontakten med fältarbetarna? 

Har du några förväntningar på fältarbetarna? I så fall vilka? 

Har du något mer du vill tillägga som du tycker är viktigt? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 
Samtyckesblankett 
 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie 
 
 
Ålder:                             
 
 
Jag har informerats om denna studie skriftligt och muntligt samt fått ett 
exemplar av den skriftliga informationen.  Jag har fått information om att Jag 
själv bestämmer om jag vill delta i studien. Jag har också fått information om 
att deltagandet är frivilligt och att Jag när som helst kan avbryta deltagandet.  
 
□ Jag samtycker till att delta i studien. Detta innebär att jag även samtycker 
till att intervjun spelas in och att mina personuppgifter och inspelat material 
behandlas enligt den information jag har fått inför studien.   
 
 
 
 
……………………………………………………....  
Underskrift 
 
 
……………………………………………………....             
Namnförtydligande 
 
 
……………………………………………………....                                            
Ort och datum  
 
 

 

 

 


