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Abstract 
 

The purpose of this study is to give us a deeper understanding about street workers 

importance for youths. We also wanted to investigate this from a gender perspective, both 

considering the street workers but also the youths. The focus for this study is on both the 

street workers and the youths.   

 

The study is based on a qualitative approach. We were going to study people and their 

behaviors. We chose observations and interviews as our way to collect data. We made 

observations at four different occasions together with different street workers during their 

working hours. Six interviews with youths were also made, to get their view on the subject.  

 

We chose to show the results of this study by presenting our own model on street workers 

importance for youths and how they can be giving this importance. We have giving our model 

the name “The Process of Importance”. The model contains of four different phases: presence, 

curiosity, respect and contact.  

 

Keywords: street worker, youth, importance, gender perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Förord 
Denna uppsats har gett oss många härliga skratt, mycket ny kunskap och sena nätter med en 

efterföljning av tidiga morgnar. Vi har med andra ord haft det mycket trevligt under dessa 

veckor som vi har arbetat tillsammans med denna studie. 

 

Först och främst vi vill rikta ett stort tack till de fältarbetare som har varit med i denna studie, 

det har varit ett nöje att få följa med er ut på fältet. Ni har varit till stor hjälp. 

 

Tack även till alla de ungdomar som har ingått studien. Fast det var ett kort möte med er så 

har ni bidragit med mycket. 

 

Tack Ingela Karlström Olsson för bra handledning under denna tid, du har verkligen funnits 

där för oss. 

 

Till våra familjer som har fått stå åt sidan ett tag, ni har varit så förstående under denna tid 

vilket vi har uppskattat.  

 

Ett sista ord går till oss själva, det har varit en rolig tid och vi har arbetat bra tillsammans.  

 

 

I solens glans! 

Malin och Marlene 
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1. Inledning 

Efter avslutad fältuppsats som fokuserade på ”Mötet mellan fältarbetare och ungdom” (2005) 

så var vi överens om att vi ville göra en ny studie inom området och då även belysa det utifrån 

ett genusperspektiv. Vi finner det sociala fältarbetet mycket intressant. Eftersom det inte finns 

mycket tidigare forskning gjord inom området finner vi att det är av stor vikt att fältarbetet 

som metod lyfts fram och att fältarbetarens betydelse för ungdomar kan leda till ny kunskap. 

Ungdomar är en av målgrupperna som vi studerar i vår utbildning som socialpedagoger och 

som kommer att vara en grupp som vi säkerligen kommer att arbeta med i våra kommande 

yrken. Ungdomstiden är en frigörande tid med många roliga händelser men även en tid med 

svårigheter av olika slag.  Denna studie fokuserar på de ungdomar som befinner sig ute i den 

offentliga miljön, de ungdomar som fältarbetarna stöter på ute på gator och torg men även i 

kommuners fritidslokaler. 

 

1.1 Förförståelse 
Att ha en förförståelse är enligt Hartman (2004) kunskap som man har med sig och som man 

använder sig av när man tolkar fram en förståelse. En viktig aspekt som påverkar vår tolkning 

om andra människor är vår egen erfarenhet. Denna erfarenhet menar Hartman är oundviklig 

att bli påverkad av och som gör att vi aldrig kan nå en förståelse för en annan människa fullt 

ut. (Hartman, 2004) 

 

Vår tidigare fältuppsats gav oss ett perspektiv av hur möte mellan fältarbetare och ungdomar 

kan utspelas. Våra tidigare naiva teorier var att det fanns skillnader i hur fältarbetaren möter 

ungdomar utifrån ett genusperspektiv. Vi var överens om att fältarbetet är ett viktigt arbete 

och att fältarbetarna behövs ute på stan för ungdomar. Vi trodde också att ungdomar kan 

tycka att samhällets insatser med att ha ett förebyggande arbete kan vara en påfrestning 

genom att bli kontrollerade i den offentliga miljön.  

Fältarbetarnas vistelse ute i den offentliga miljön kunde vi även se som att de kunde tendera 

att vara en flyktig besökare på ungdomarnas arena. Vi såg svårigheter i att som fältarbetare 

växla mellan att både ha en kompisroll som att vara professionell i mötet med ungdomar och 

att detta i sin tur kunde skapa konflikter och osäkerhet för både ungdomarna och fältarbetarna. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse om fältarbetarnas betydelse för 

ungdomar ute i den offentliga miljön. För att uppnå studiens syfte har vi valt att använda oss 

av följande frågeställningar. 

    – Har fältarbetarna någon betydelse för ungdomar? 

    – Vilken betydelse har fältarbetarna? 

    – Hur kan fältarbetarna få denna betydelse för ungdomarna? 

 

Detta belyser vi utifrån ett genusperspektiv där frågan vi har valt att använda oss av lyder: 

    – Finns det någon skillnad i betydelsen om det är manliga respektive kvinnliga fältarbetare? 

 
1.3 Definitioner 
1.3.1 Fältarbetare 

Med fältarbetare menas den yrkesgrupp inom det sociala arbetet som arbetar med att 

förebygga sociala problem av olika slag. Tjänstebeteckningar samt arbetsuppgifter varierar 

beroende på vilken kommun man är anställd av (Ander m.fl., 2005).  

Björn Andersson (2005) menar att det är oftast förekommande att fältarbetare har 

socionomexamen, men påpekar samtidigt att detta inte är ett krav för att arbeta som 

fältarbetare (Ander m.fl., 2005). 

 

1.3.2 Fältarbete 

Fältarbetet syftar till att upprätta tidig kontakt med barn och ungdomar i riskzon för att på så 

sätt kunna erbjuda hjälp så tidigt som möjligt. Ungdomarna får i sina egna miljöer tillfälle att 

lära känna och bli trygga med fältarbetarna, för att därefter eventuellt kunna lägga fram sina 

problem vid en tidpunkt de själva har möjlighet att välja. Något som därför blir speciellt för 

fältarbete som metod i socialt arbete är att den äger rum inom de ungas egna ”revir” och i 

högre grad kan inriktas på etablering av kontakt, därefter motivering för ett problemlösande 

samarbete. (Lie, 1983) 

 

Det sociala fältarbetet har sin bas i det förebyggande arbetet med utsatta ungdomar. Att vara 

fältarbetare är ofta att vara den enda vuxna personen och också den enda socialarbetare som 

regelbundet befinner sig på ungdomarnas arenor. Med ungdomarnas arena menas de miljöer 

där ungdomarna befinner sig. (Ander m.fl., 2005) 
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Fältarbetet bygger på att etablera goda kontakter med ungdomarna i deras miljöer.  

I dessa miljöer är det viktigt att respektera ungdomarnas integritet och att arbetet bygger på 

frivillighet. Det är också viktigt att ungdomarna kan känna förtroende för fältarbetaren men 

också att han/hon tar sitt ansvar som vuxen och myndighetsperson.  

Fältarbetet utgår från ungdomsgruppens egna behov och resurser för att skapa positiva 

förändringsprocesser. Därför krävs det flexibilitet vid val av arbetsmetoder. Fältarbetaren 

arbetar på grupp, individ och strukturell nivå. Målet är att förebygga sociala problem och 

arbeta för goda uppväxtvillkor. (Internetkälla…RIF) 

 
1.3.3 Ungdom 

I vår studie har vi valt att fokusera oss på ungdomar som är mellan 15 år och 18 år. Enligt 

Andersson (2000) finns det ingen bestämd ålder för när en människa blir ungdom. I 

regeringens proposition 1998/99:115 så anser man att när barn är 15 år så bör de ses som 

ungdom och att deras handlingar skall ses utifrån människans egen självständighet, vilket gör 

att ungdomen själv bör ta ett eget ansvar för de handlingar som personen själv gör. 

(Andersson, 2000) 

”Ungdomstiden är en övergångsfas mellan barndom och vuxenliv som nödvändiggör att 

gamla inre strukturer löses upp och nya skapas genom kontakter och relationer i 

omgivningen” (Hagström m.fl. 2000 sid 27). 

 
1.3.4 Riskzon 

Ungdomstiden är för många en slitsam period medan andra går igenom denna fas i livet utan 

några direkta problem. När ungdomen går in i den värld som vuxenlivet innehåller så finns 

där en känsla av frigörelse från föräldrar och andra vuxna. Kompisar blir mer en viktig del i 

ungdomens liv och en frihetskänsla väcks.  

Trondman (2003) beskriver ungdom som innebörden av att befinna sig i ”en specifik livsfas” 

och menar att: 

”man befinner sig i en riskzon i det skede i livet när man formas som vuxen, och det gör man i 

väldigt hör grad under tonårstiden. Man stöter och blöter sina värderingar, man formas till 

en individ, man söker attributen för att bli vuxen på allvar. Man är på så sätt i riskzon. 

Hamnar man då i miljöer ned negativa förebilder utifrån hur vi värdera det, som är starkare 

än dom positiva, då är man i en riskzon.” (Trondman, 2003 s.77) 
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2 Bakgrund 
2.1 Fältarbetets historia 
Fältarbetet som yrkesmässigt arbete inom det offentliga ungdomsarbetet har sitt ursprung 

ifrån andra halvan av 1950-talet, då det för första gången anställdes en fältarbetare i 

Stockholm. Uppgifterna var således att skapa kontakter med ungdomar och deras gäng för att 

få i gång ett sunt intresse som var utvecklande för ungdomarna. Ungdomar som hade gjort sig 

skyldiga till bilstölder och inbrott är anledningen till att en fältarbetare anställdes, förklarar 
Björn Andersson (2005). Fältarbetarens insats var god och fler anställdes.  
Fältarbetet har nästan en 40 årig historia bakom sig och detta arbete ses som en flexibel 

verksamhet som i sin tur har haft problem i verksamhetsmodeller och organisationsformer. 

Utifrån ett kvantitativt synsätt så har fältarbetets tillväxt skett ända fram till mitten av 1980-

talet men därefter bröts den utvecklingen. Anledningar till denna brytning var neddragningar i 

kommunerna och den kritik som fanns om fältarbetet som vagt och oklart. (Ander m.fl., 2005) 

 
Idag är det sociala fältarbetet en metod som har till syfte att uppfylla de grunder om 

förebyggande arbete som beskrivs i socialtjänstlagen. Fältarbetet har blivit mer populärt de 

senaste åren och ny forskning har publicerats men fältarbetet är fortfarande inte helt tydligt. 

Ander (2005) beskriver den kritik som finns inom området av fältarbetet som luddigt.  

Det finns en organisation för fältarbetare vid namn RIF (Riksförbundet för fältarbete). RIF 

startades 1975 och är en stor tillgång för det sociala fältarbetet. Organisationen ger 

fältarbetare möjlighet till att utbyta professionella erfarenheter med varandra. (Ander m.fl., 

2005) 

 

”RiF är en intresseförening för dem som arbetar med eller är intresserade av socialt 

fältarbete. RiF´s målsättning är att sprida information, bidra med metoddiskussioner och 

erfarenhetsutbyten mellan förbundets medlemmar och värna om fältarbetet som metod i 

socialt arbete” (Internetkälla…RIF). 

 

2.2 Gällande lagstiftning 
I socialtjänstlagen framhävs det bl.a. i 1kap 1§ att samhällets socialtjänst skall på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet och att verksamheten skall bygga på respekt 

för människornas självbestämmanderätt och integritet.  
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Socialnämnden skall vidare aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn 

och ungdomar av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande 

medel samt dopningsmedel (5 kap 1 §). 

Socialtjänstlagen säger även att socialtjänsten har till uppgift att främja förutsättningar för 

människors goda levnadsförhållanden genom uppsökande verksamhet (SoL 3kap 1§).  

(Nordström & Thunved, 2006) 
 

2.3 Litteraturgenomgång 
Vi påbörjade sökandet efter relevant litteratur inom området fältarbete väldigt tidigt i vårt 

uppsatsskrivande. Efter våra erfarenheter från fältuppsatsen visste vi att det är svårt att finna 

litteratur och forskning inom detta område. På dessa grunder valde vi att lägga ner extra 

mycket tid på att hitta material som kunde vara till användning utifrån vårt syfte. Vi inledde 

med att göra sökningar på Kristianstad Högskola biblioteks databaser med sökord som: 

fältarbete/fältarbetare, fältassistenter, uppsökande arbete, förebyggande arbete. Vi kunde dock 

inte hitta något som var av intresse eller som vi inte tidigare hade tagit del av.  

För att se om det fanns någon internationell forskning som kunde vara relevant för oss besökte 

vi hemsidan SWAN (Social Work Access Network) och med hjälp av sökmotorn letade vi 

efter internationella publikationer. Sökorden som användes var desamma som innan fast då 

översatta till engelska. Men även här gav sökningarna inget resultat.  

 

Istället bestämde vi oss för att kontakta de som vi anser har goda kunskaper om ämnet. Dels 

tog vi kontakt med Björn Andersson, lektor i socialt arbete på Göteborgs Universitet. Han har 

bl.a. gjort en studie om ungdomar och deras möten i stadens offentliga rum. Vi kontaktade 

även Malin Andersson som är verksam i Göteborgs fältgrupp men som även sitter med i 

styrelsen för RIF. Hon är också medförfattare till boken ”Möten i mellanrummet”.  

De har båda bekräftat vår tes om att det inte finns mycket litteratur inom ämnet fältarbete. 

Deras hjälpsamhet och litteraturtips har haft stor betydelse för vår uppsats.  

Även den fältgrupp vi hade som undersökningsobjekt bidrog med att låna ut relevant litteratur 

till oss. 

 

Vi har även valt att använda oss av tidigare studier om kommunikation och möten eftersom vi 

anser att dessa ämnen är grundläggande i fältarbetet. Likaså har vi använt oss av studier om 

genus och teorier kring detta ämne eftersom vi kommer att belysa fältarbetet utifrån detta 
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perspektiv. Om man kan säga att vi haft svårigheter att hitta litteratur om fältarbete så har 

svårigheten med litteraturen om genus varit att begränsa oss till det som är relevant just 

utifrån vårt syfte.  

 

2.4 Tidigare studier 
Det sociala arbetet har tendenser att vara svårfångat och komplext att förstå och värdera ur ett 

vetenskapligt perspektiv. Utifrån artikeln ”Att förstå sociala insatsers värde” diskuterar 

professor Månsson (2003) möjligheten att vetenskapligt mäta och att sunt isolera de faktorer 

som det sociala arbetet innebär. Månsson menar att det krävs en grundlig kunskapsteoretisk 

diskussion i bedömningen av vilka vetenskapliga modeller som både är rimliga och möjliga 

att använda sig utav i det sociala arbetet. Professorn väljer att använda sig av ett 

interaktionistiskt perspektiv i sin studie om behandling på ett fängelse med syftet är att förstå 

behandlingens värde. Det grundläggande i detta perspektiv är tanken om att människor tolkar 

varandras handlingar som bygger på den mening som utspelas och tolkas i interaktion med 

andra. (Månsson, 2003) 

 

Bergkvist och Bergdahl (2005) beskriver i sin rapport ”Flickor och GHB” att 

fältverksamheten bygger på uppsökande och frivillig basis. Ute på ungdomarnas arena 

inhämtar fältarbetarna en bild av hur ungdomssituationen ser ut och bygger relationer med de 

ungdomar som vistas där. Författarna påpekar att fältarbetarnas bemötande av ungdomar görs 

på bästa sätt genom att kontinuerligt närvara i deras miljö, i den miljö som de känner sig 

avslappnade i. Det är även viktigt att fältarbetarna besitter kunskaper om hur de vidare ska 

vägleda ungdomar som behöver hjälp i rätt riktning. Författarna påpekar även vikten av att 

fältarbetarna har goda kunskaper om droger för att kunna svara ungdomar på deras frågor. 

(Bergkvist & Bergdahl, 2005) 

 

Leisti (2005) menar att kommunikation är viktigt att använda sig av när fältarbetarna söker nå 

ungdomar. Genom att fältarbetaren är närvarande, har ett förutsättningslöst förhållningssätt 

och en positiv inställning i mötet med ungdomar ges möjlighet att en förtroendefull och 

ömsesidig relation lyckas nås mellan ungdomar och fältarbetare. (Ander m.fl., 2005) 

Hej Soc! Är en utvärdering av ”Socialarbetare för ungdom” som Berit Andersson på 

sociologiska institutionen i Lund har utarbetat. Andersson beskriver fältarbetarnas viktiga 

redskap i kontaktskapandet med ungdomar genom tydlighet, närvarande, tillgänglighet och 
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artighet. Andersson förklara att kontakten med ungdomar ibland kan bli kort genom en 

hälsning och sedan går man vidare. Kontakten kan även bli längre och det kan resultera i ett 

kortare samtal. (Andersson, 2004) 

 

”Socialarbetare för ungdom” (2004) är ett projekt för uppsökande arbete för ungdomar i 

Malmö som Berit Andersson grundar sin utvärdering Hej Soc! på. När socialarbetarna närmar 

sig ungdomar använder de sig av begreppet ”respektfull nyfikenhet”. Samtalen bygger på 

frivillighet ifrån ungdomarna, ungdomarna måste inte prata med fältarbetarna om de inte vill. 

Fältarbetarna använder även begreppet ”att ligga bakom” ungdomen genom att låta ungdomen 

prata när denne själv känner för det. Fältarbetarna driver inte på ungdomen att prata. Att 

använda beröm och komplimanger i samtalen med ungdomar är viktigt under hela samtalet 

men framförallt i slutet av kommunikationen för att få ett så tydligt avslut som möjligt. 

(Socialarbetare för ungdom – slutrapport, 2004) 

 

Att inge trygghet och tillit för de ungdomar som fältarbetaren söker upp är viktigt för att det 

uppsökande arbetets grund inte ska falla menar Lie (1983). Författaren menar att fältgrupper 

bör förenas med en av varje kön och ger en förklaring till att det i vissa områden förhåller sig 

en stark könsrollsuppfattning. Fördelen med att vara två är även att man kan utnyttja olika 

infallsvinklar och beskydda varandra i olika situationer.  (Lie, 1983) 

 

Nelson (2005) menar att genusperspektivet måste genomsyra fältarbetet, kontakten med 

ungdomarna, samarbetet på arbetsplatsen och det individuella förhållningssättet i övrigt. Om 

man som fältarbetare har en strävan efter att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter 

måste man tillämpa genusperspektivet i sitt yrkesutövande. Fältarbetarnas roll i kontakten 

med ungdomar innebär till stor del att vara förebilder och har därför en stor möjlighet att 

påverka hur traditionella könsmönster etableras. (Ander m.fl., 2005) 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Genusperspektiv 
Vi kommer i denna studie att fokusera oss på ordet genus istället för kön. Anledningen till det 

är att vi ser begreppet kön som det biologiska, skillnader i mäns och kvinnors fysiska 

utseende. Däremot anser vi att det är viktigt att även se män och kvinnor som kön.  

Begreppet genus ser vi som det socialt konstruerade könet, det som anses vara ”manligt” 

respektive ”kvinnligt”. Genus fokuserar på de olika roller som kvinnor och män har i olika 

sociala sammanhang och alla människor har individuella levnadsstilar och formas efter olika 

aspekter såsom kultur och samhälle. Vi kommer att spegla fältarbetarna och ungdomarna 

utifrån ett genusperspektiv och under vår analys har vi använt oss av könsrollssocialisationen. 
(Hilte, 2000) 

 

3.2 Könsrollssocialisationen 
Könsrollssocialisationen förklarar genusskillnader där könsroller och genus lärs in av t.ex. 

familjen och massmedia. Giddens (2003) förklaring till denna inlärning ses utifrån åtskillnad 

mellan biologiskt kön och social könsroll ”ett barn föds med det första och utvecklar efter 

hand det andra”. (Giddens, 2003 s. 113) 

Teorier om könsrollssocialisationen menar att pojkar och flickor lär sig sina könsroller genom 

beteende som belönas eller bestraffas. Exempel som att pojkar är duktiga som inte gråter eller 

flickor leker med dockor men det gör inte pojkar. Genom socialisationen lär sig människan 

kontinuerligt att uppfylla de förväntningar som omgivningen ställer på den i vissa situationer.  

Detta är en process som individen kan styra och forma men som präglas redan från födseln. 

Giddens (2003) beskriver socialisation ”som en process där barn eller andra nya medlemmar 

av samhället lär sig den livsstil som tillhör samhället” (Giddens, 2003 s. 42).  För att ta med 

sig denna lärdom till nästa kommande generation så menar Giddens att socialisation är en 

viktig kanal.  

 

När individen befinner sig efter den tidiga barndomen och framåt i livet så hamnar de i den 

”sekundära socialisationen”. Där hjälper andra medlemmar än föräldrar och massmedia 

individen att se och bemöta de normer och värderingar som är aktuella i den kulturen. 

Socialisationen medför att individen utvecklar en identitet som speglar vad som är viktigt för 

dem i livet och vem de egentligen är. Giddens (2003) skiljer på två olika identiteter, den 

sociala och den personliga identiteten. I den sociala identiteten beskrivs individen som alla 
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andra t.ex. ungdom, medan i den personliga identiteten läggs fokus på individens egna 

resurser som formar det personliga tex. valmöjligheter och frihet. (Giddens, 2003) 

 

Personligheten hos en individ är viktigt att ta hänsyn till när det diskuteras genus och 

könsroller. Nilsson och Waldemarson (1994) förklarar dagens individers egenskaper och 

roller som lite blandade jämfört med 50 år sedan. Därför är det viktigt att skilja mellan 

generellt och individuellt och mellan mansroll och typiskt manligt kontra kvinnoroll och 

typiskt kvinnligt. Det finns många män som beter sig kvinnligt och kvinnor som beter sig 

manligt utan att verka avvikande. Trots att det är fler män som är maskulina och kvinnor som 

är feminina så menar författarna att könsidentitet är ”en gradfråga med stora individuella 

skillnader”. (Nilsson & Waldemarson, 1994 s. 100) 

Nilsson och Waldemarson (1994) förklara även att det generellt sätt finns en hel del 

könsskillnader mellan pojkar och flickor och även en mängd uppfattningar som är felaktiga. 

Skillnaderna grundas enligt författarna av uppfostran som sedan förstärks under livet.  

 

3.3 Kommunikationsteorin 
Kommunikationsteorin har i sin grund att överföra budskap i interaktion mellan människor 

och dess värdegrund handlar om ett samspel där utvecklingen av oss själva sker som starkast 

med andra människor. Vi stärks i interaktioner med andra människor då påverkan från 

omgivningen är väldigt stor och kan uppfattas som en process.  

Kommunikationsteorins ideologi kan beskrivas som att alla människor har något gemensamt i 

både inre och yttre betingelser, alla har samma grundläggande behov, erfarenheter, språk och 

en vardag. Men alla människor har också olika personligheter och erfarenheter.  

(Nilsson & Waldemarson, 1994) 

Kommunikationsteorin har två inriktningar, den processinriktade och den betydelseinriktade. 

Vi har valt att använda oss av den processinriktade, då den menar att det är överföring av 

budskap som är grunden i kommunikationen och denna teori har vetenskapliga kopplingar till 

sociologi och psykologi. Här ligger fokus på sändare, budskap, mottagare men även i den 

sociala situation där kommunikationen utspelas i. (Nilsson & Waldemarson, 1994) 

 

Alla människor kommunicera på ett eller annat sätt, det kan vara genom en kroppslig rörelse 

eller med ord. Kommunikationens influens är av stor betydelse för individen då den uppfyller 

många olika behov som t.ex. bekräftelse, tillhörighet m.m. som stärker individens jag.  
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Det etiska synsättet inom kommunikation sätter fokus på mina egna värderingar och normer, 

på min människosyn och den kräver att jag är villig att ompröva mina värderingar. Denna 

teori används dagligen där det är någon form av samspel mellan människor. (Gren, 1996) 

 

Blickar är en förutsättning för kommunikation, men även ett tecken på relationens art. Genom 

att en person tittar länge kan blickar även vara ett uttryck för makt och kontroll. Om man 

undviker ögonkontakt kan det resulterar i att personen vill vara ifred, han eller hon känner ett 

ointresse av den andre.  

Nilsson och Waldemarson (1994) förklarar ögonkontakt och leende som en ingång till en 

kommunikation, både med kända personer som med främmande. Författarna beskriver ögon 

som ”själens spegel” där vi kan avläsa vad de tycker är intressant. Kroppsspråket förmedlar 

relationer och maktskillnader och de som visar en kroppshållning som både är öppen och lugn 

inger ett förtroende.  

Gester är en annan del i kommunikationen som förklaras som både signaler och symboler. 

Avstånd och närhet tillsammans med andra signaler beskrivs som ett sätt att hävda sig i 

relationer och diskussioner. Detta för att kontrollera sin egen roll som man har med andra 

människor. (Nilsson & Waldemarson, 1994) 
 

4 Metoddel 
Vi kommer nedan att presentera vilken metod vi använt oss av och hur vi samlat in vårt 

datamaterial. Vidare kommer vi att berätta hur vi gjort vårt urval, genomförande av 

observationerna och intervjuerna, bearbetning och analys av datamaterialet, etiska 

övervägande samt en kort presentation av informanterna. Avslutningsvis följer en 

metoddiskussion.  

 

4.1 Val av metod 
Eftersom vi var intresserade av att få kunskap om vilken betydelse fältarbetaren har för 

ungdom och även belysa detta utifrån ett genusperspektiv, valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod i vår studie. Hartman (2004) menar att man i kvalitativa studier intresserar 

sig för vilken natur eller egenskaper något har. Objektet i undersökningen är den livsvärld 

människor har. Med livsvärlden menar Hartman den mening människor knyter till sig själv 

och sin situation. (Hartman, 2004) 
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4.2 Datainsamling 
4.2.1 Deltagande observation med dialog 

Datamaterialet samlade vi in dels genom att göra deltagande observationer med dialog. 

Meningen var att dessa skulle ge oss en förståelse för vilken betydelse fältarbetare har för 

ungdom.  

Deltagande observation har i denna studie inneburit att vi som forskare själv har deltagit i de 

aktiviteter undersökningspersonerna ägnat sig åt. Vi försökte vara och bete oss som en i 

mängden för att på så sätt förhoppningsvis kunna få den kunskap som eftersträvades om 

människorna och deras livsvärld. Med hjälp av detta förfarande hoppades vi på att få kunskap 

om hur människorna talade med varandra, vilka attityder de hade och vilken betydelse de 

fäste vid olika händelser i världen. (Hartman 2004) 

 

Tiden då vi tillsammans med fältarbetarna åkte bil mellan de olika samlingsplatser där 

ungdomarna vistades gav oss en möjlighet att föra dialog med fältarbetarna. Vi fick möjlighet 

att lyfta fram de tolkningar, som dykt upp under observationen, till diskussion för att höra 

deras synpunkter samt att se om våra tolkningar förstärktes eller försvagades. 

Patel och Davidsson (2003) menar att en stor nackdel med att göra deltagande observation är 

att observatörens närvaro kan störa gruppens naturliga beteende. För att vår närvaro inte 

skulle vara alltför utmärkande hade vi bestämt oss för att observera en och en. Vi eliminerade 

då samtidigt risken att vi som observatörer skulle påverka varandra under observationerna.  

 

Vi använde oss av ostrukturerad observation eftersom vi ville få så mycket kunskap som 

möjligt från varje observationstillfälle och för att vi i förväg inte visste vilket beteende det var 

vi skulle observera. Tanken med studien var istället att vi skulle försöka upptäcka vilket 

beteende som kan ligga till grund för vår frågeställning.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) måste de ostrukturerade observationerna förberedas väl. Vi 

måste ha god kunskap om problemområdet för att på bästa möjliga sätt utnyttja denna 

kunskap under observationstillfällena. Att kunna registrera allting som händer under ett 

observationstillfälle är en omöjlighet. Därför utarbetade vi en observationsguide där vi tog 

fasta på vissa saker som skulle styra våra observationer och som skulle hålla oss inom ramen 

för undersökningens syfte (se bilaga 3). 
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4.2.2 Intervjuer 

För att komplettera våra observationer och för att få en större insikt i ungdomarnas perspektiv 

valde vi även att göra intervjuer med ungdomar. Utgångspunkten var att försöka lyfta fram 

vad ungdomarna anser om fältarbetarnas betydelse för dem. Kvale (1997) menar att ”den 

kvalitativa intervjun är en effektiv metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale 1997 s.70). Genom intervjun kan de 

förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. 

 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju som enligt Kvale (1997) ger forskaren en 

chans att fråga vidare och utveckla intressanta uppslag som uppstår. Frågorna hade låg grad 

av standardisering, d.v.s. frågorna gav intervjupersonerna möjlighet och utrymme att svara 

med egna ord. Utifrån en intervjuguide hade vi skrivit ner relevanta frågor och i vilken 

ordning de planerades ställas (se bilaga 4). Om en intervjuguide inte har utformats innan 

intervjuerna menar Hartman (2004) att risken är stor att man under intervjun samlar in 

material som inte har betydelse för undersökningen.  

 

4.3 Urval 
Vi har i vår uppsats använt oss av det som Hartman (2004) kallar strategisk urvalsmetod. 

Eftersom vår studie utgår från ett genusperspektiv valde vi att vända oss till en kommun som 

både hade manliga och kvinnliga fältarbetare i sin fältgrupp. Vi visste även av erfarenhet från 

vår tidigare fältuppsats att det finns svårigheter att få tillträde att göra observationer i vissa 

kommuners fältgrupper. Den kommun vi valde att kontakta hade vi förhoppningar om att 

genomföra studien i eftersom tidigare studenter från högskolan har gjort undersökningar hos 

dem.  

 

Kommunen är relativt stor och satsar mycket på fältarbetet. Eftersom det vore rimligt att anta 

att det krävs mer förebyggande arbete i en stor kommun jämförelse med en liten så har vi 

därför valt att vända oss till en kommun med många invånare. Detta borde medföra att det 

finns många ungdomar ute på stan och att det kan vara av värde i våra observationer och 

intervjuer att möta många olika ungdomar. 

Kommunen har även en geografisk närhet till oss, vilket vi ansåg vara viktigt då vi skulle 

genomföra observationer vid fyra olika tillfällen samt intervjuer vid ett tillfälle. 
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För genomförandet av intervjuerna användes ett bekvämlighetsurval. Hartman (2004) menar 

att genom att välja ett bekvämlighetsurval utgår man från de individer som finns tillgängliga 

och som är inom räckhåll. Fördelen att använda bekvämlighetsurvalet var i vår situation dess 

enkelhet. Resonemang har förts om hur vi på bästa sätt kunde komma i kontakt med 

ungdomar att intervjua. Vi kom fram till att det mest effektiva sättet var att befinna oss 

tillsammans med fältarbetarna under en kväll då de arbetade för att genom dem finna 

ungdomar som var intresserade att vara med i studien.  

 

Kvale (1997) menar att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte, 

att man helt enkelt intervjuar det antal personer som behövs för att ta reda på det man vill veta  

Intervjuerna hade inte till syfte att generalisera ungdomars åsikter om fältarbetare utan att 

istället lyfta fram vad några utvalda ungdomar berättar om fältarbetarnas betydelse för dem. 

Tyngdpunkten för intervjuerna lades istället på deras kvalitet istället för kvantitet.  (Kvale, 

1997) 

 

4.4 Beskrivning av informanterna 

De fältarbetare som fungerat som undersökningspersoner i vår uppsats arbetar i en medelstor 

kommuns fältgrupp i södra Sverige. Tre av informanterna i fältgruppen var kvinnor, en var 

man. Alla har socionomexamen som grundutbildning. Fältverksamheten i denna kommun har 

även en Ungdomsgrupp. Denna grupp utgörs av män samt en kvinna i ålder 20-30 år och finns 

som ett stöd för ungdomarna ute på stan. De bidrar även till en lugnare stämning bland 

ungdomarna och arbetar ofta tillsammans med fältgruppen vid t.ex. 16-års discon och 

storhelger. En av observationerna skedde i samband med att tre manliga från 

Ungdomsgruppen arbetade. Två av dessa män studerade till socialpedagoger och en var 

färdigutbildad fritidsledare.  

 

Ungdomarna som medverkade i intervjuerna var 15-17 år gamla. Fyra av de ungdomar som 

intervjuades var killar, två stycken var tjejer.  

 

4.5 Genomförande av observationer 
Vi började med att kontakta den tilltänkta kommunens fältgrupp över telefon. Denna var 

positiv till vår kontakt och vi bestämde tid för ett möte där vid kunde berätta mer om vår 

studie, våra planer för genomförandet samt överlämna vårt informationsbrev (se bilaga 1).  
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Efter mötet blev vi erbjudna tillfällen då vi hade möjlighet att genomföra våra observationer.  

 

Vi utförde två observationer var i fältgruppen, fyra sammanlagt, varav en skedde under en 

gemensam kväll fast då i olika personalgrupper. Vid två av tillfällena följde vi med 

fältgruppen runt på olika fritidsgårdar, de resterande två ägde rum i kommunens innerstad 

med omnejd. Varje observation varade mellan fyra-fem timmar.  

Under observationerna försökte vi utifrån vår observationsguide lägga märke till det som 

utspelades mellan fältarbetarna och de ungdomar de mötte. Alla de beteende, den verbala 

kommunikationen men även den icke verbala kommunikationen vi ansåg hade relevans 

antecknades på ett medhavt block. När vi kom hem skrev vi, utifrån våra anteckningar, genast 

ner observationerna mer utförligt. Detta för att vi då hade informationen färskt i minnet och 

minimerade risken att gå miste om något.  

 

Vi använde oss utav en namnlapp på vår klädsel för att ungdomarna lätt skulle kunna se vilka 

vi var och vilken roll vi hade under vår vistelse tillsammans med fältarbetarna. Vi valde att 

vara öppna med vår närvaro då vi ur etisk synpunkt ansåg att ungdomarna hade rätt att få veta 

syftet med att vi befann oss där.  

 

4.6 Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (se bilaga 4). Frågorna 

diskuterades fram utifrån vårt syfte med studien och med tyngdpunkten på att lyfta fram 

ungdomarnas perspektiv av fältarbetarnas betydelse för dem. Vi ansåg med tanke på 

intervjumiljön och den situation som intervjupersonerna befann sig i att intervjun endast 

skulle omfatta tre frågor. Frågorna skulle vara tydliga och lättförståeliga samt att de skulle ge 

ungdomarna utrymme att utveckla sina svar. Både vår handledare och de fältarbetare som 

arbetade under intervjukvällen läste igenom intervjufrågorna och gav feedback.  

 

Intervjuerna ägde rum en vardagskväll i samband med att två fältarbetare arbetade. Vi följde 

med runt till olika fritidsgårdar och samlingsplatser för ungdomarna. När vi kände att plats 

och tidpunkt kändes rätt, frågade vi ungdomar vi mötte genom fältarbetarna om de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. Blev svaret jakande bad vi ungdomen följa med 

oss lite mer avskilt där hon eller han i lugn och ro fick läsa genom informationsbrevet (se 

bilaga 2). En ungdom avböjde att medverka efter att ha läst igenom informationsbrevet. En 
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annan fick vi neka till medverkan eftersom denna ännu inte hade fyllt femton år och ett 

godkännande av målsman hade krävts. Hade ungdomarna frågor efter att ha läst 

informationsbrevet fanns vi nära till hands för att besvara dessa.  

 

Intervjuerna genomförde vi gemensamt men där en hade huvudansvaret och ställde frågorna 

medan den andre skötte bandinspelningen och hade möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. 

Efter intervjun fick ungdomarna med sig en informationslapp angående studien med våra 

telefonnummer så de kunde kontakta oss ifall ytterligare frågor skulle komma upp. Totalt 

utfördes sex intervjuer under kvällen varav fyra av respondenterna var killar och två var tjejer. 

Varje intervju tog i genomsnitt fyra minuter att utföra.  

Intervjuerna spelade vi in med hjälp av en bandspelare för att försäkra oss om att vi inte gick 

miste om någon information. 

 

4.7 Bearbetning och analys av datamaterial 
När vi kom hem efter varje genomförd observation satte vi oss direkt ner för att mer utförligt 

skriva ner observationerna. Situationen samt miljön där observationerna ägde rum gjorde det 

svårt för oss att skriva ner händelserna fullt så detaljerat som vi ville. Fördelen med att skriva 

ner observationerna mer utförligt när vi kom hem var att vi då hade den färskt i minnet samt 

att vi under observationerna verkligen kunde koncentrera oss på det som skedde mellan 

fältarbetarna och ungdomarna.  

Analysen av datamaterialet bestod av två olika steg. Först plockade vi ut centrala ord utifrån 

de nedskrivna observationerna som antingen var genomgående eller som vi uppfattade hade 

stor betydelse. Vi läste igenom alla observationer enskilt, sedan redovisade vi de ord vi 

plockat ut och förde diskussion kring dem. Därefter kategoriserades orden i olika teman 

utifrån våra problemställningar. Det andra steget var att vi granskade observationsmaterialet 

ytterligare en gång men nu ur ett genusperspektiv. Diskussion fördes även här för att se om 

detta kan ha haft någon betydelse.  

 

Första steget, efter att intervjumaterialet hade transkriberats, var att vi läste igenom 

intervjuerna och markerade vissa ord eller meningar som tycktes vara intressanta. Sedan 

diskuterades intervjuernas helhet men också de delar som vi ansåg vara tänkvärda och som 

speglade ungdomarnas tankar. Vi diskuterade de ord och meningar vi hade markerat, varför 

de var markerade och vilken betydelse de hade. Steg två var att se vad som framkommer av 
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materialet utifrån ett genusperspektiv. Här utgick vi både från skillnader i killarnas och i 

tjejernas svar men även från vad dom ansåg om skillnaden, om det fanns någon, mellan 

manliga och kvinnliga fältarbetare.  

 

4.8 Etiska övervägande 
När man gör en studie som innefattar människor så är det av stor vikt att följa olika etiska 

principer. De fyra etiska huvudkraven man som forskare har att rätta sig efter är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Innan vi påbörjade vår studie lämnade vi en ansökan till Etiska Forskningsrådet Högskolan 

Kristianstad. När denna blivit godkänd tog vi den andra kontakten med fältgruppen via 

telefon. Vi hade tidigare kontaktat fältverksamheten för att se om det fanns en möjlighet att 

genomföra en studie. Vid den andra kontakten presenterade vi oss och vad syftet med vår 

studie var mer ingående. Efter det gjorde vi ett personligt besök på fältgruppens avdelning och 

passade samtidigt på att överlämna informationsbrevet (se bilaga 1). Vi ansåg det vara bra att 

träffas personligen och lämna den information som var nödvändig för fältarbetarna att känna 

till.  De fick då i lugn och ro ta del av informationen, tid att fundera samt möjligheten att ställa 

frågor till oss nästa gång vi möttes. 

 

Fältarbetare från socialtjänsten har sekretess. I sekretesslagens 7 kap.4§ är huvudregeln att 

sekretess råder om personen det handlar om riskerar att lida men av att information röjs. Vi 

som observatörer fick därför skriva på sekretesspapper innan vi genomförde våra 

observationer. (Gregow, 2005) 

 

För att säkerställa att fältarbetarna, som var berörda av vår studie, hade tagit del av 

informationen gav vi dem ett extra informationsbrev innan observationerna. Genom att ge oss 

sin underskrift på detta brev inhämtade vi deras samtycke. Respondenterna kunde avbryta sin 

medverkan i studien när som utan att behöva ge en förklaring om varför. Deltagandet var 

frivilligt och vi kommer endast att använda oss av informationen som vi får under våra 

observationer och intervjuer i denna uppsats. Informationen kommer inte att kunna härledas 

till någon enskild och genom att vi avidentifiera kommunen och de berörda i studien så kan vi 

tillgodose fältarbetarnas och ungdomarnas konfidentialitet. Det insamlade materialet kommer 

att hållas åtskilt från någon annan och det är endast vi som genomför studien och vår 

handledare som kommer att ta del av det.  
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Under våra observationer hade vi en namnlapp med titel ”studerande”. Lappen sattes vid 

dragkedjan på jackan och var väl synlig. De ungdomar vi träffade kunde tydligt se vad som 

stod på lappen och det gavs möjlighet för dem att ställa frågor om de ville. Eftersom det 

cirkulerade många ungdomar ute under observationerna gavs det inte tid eller tillfälle att fråga 

dem om deras ålder. Vid de tillfällen vi visste eller anade att ungdomarna var under femton år, 

lät vi bli att anteckna eftersom det hade krävts samtycke från föräldrarna. Vi har även varit 

noggranna med att avidentifiera alla informanter samt de platser där de vistats. I studien har vi 

beskrivet deras beteende och tagit upp deras åsikter men inte gett ut något signalement på 

någon. Därför tror vi att en härledning till någon inte kan göras.  

 

Innan intervjun med ungdomen genomfördes frågade vi hur gammal hon eller han var. Var 

någon under femton år så genomfördes inte intervjun. Samtycke inhämtades från ungdomen 

innan intervjun genom att de fick läsa igenom ett informationsbrev, utarbetat för målgruppen 

ungdom, och ge sin underskrift. (se bilaga 2) 

Ungdomen fick möjlighet efter att ha läst informationsbrevet att ställa frågor om något var 

oklart. Vi frågade ungdomen om dennes ålder innan den tog del av informationsbrevet. Detta 

för att ungdomen inte skulle behöva få ett nej att deltaga i vår undersökning efter att ha 

försakat tid att läsa något som inte hade haft någon relevans för denne. Vi har innan vi 

tillfrågat ungdomen försökt i god mån att kontrollerar att denne inte visat någon tendens till 

berusning. Bandinspelningarna från intervjuerna har vi hållit åtskilt ifrån någon annan och 

efter avslutad studie kommer banden att kasseras.  

 

Risken med denna studie kan möjligen vara att våra respondenter under datainsamlingen 

kände ett visst intrång i deras livsvärld. Det kan även vara en risk med att en del ungdomar 

som vi inte intervjuade eller de som vi fick avböja att medverka eftersom de var under femton 

år kände sig utelämnade. Namnlappen som vi använde under observationerna var ämnade för 

ungdomarnas integritet, att vi på fältet visade vilka vi var och varför vi befann oss 

tillsammans med fältarbetarna. Eftersom vi besökte många offentliga platser där det fanns 

människor överallt fanns det ingen möjlighet att vi kunde föra en presentation av oss till 

samtliga, därför blev namnlappen ett viktigt förtydligande.  

Vi är väl medvetna om dessa risker vi har presenterat och de har satts i proportion till den 

nytta som vi anser att denna studie kan medföra. Studien ser vi kan leda till mer kunskap inom 

området men även att intresse inom forskningen väcks då vi har fått konfirmerat av olika 

källor att det inte har gjorts mycket tidigare forskning inom detta område. 
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4.9 Metoddiskussion 

Vi anser genom att vi använde oss av olika datakällor har detta gjort att vårt material har blivit 

rikare. De deltagande observationerna gav oss en möjlighet att utifrån fältarbetarnas 

perspektiv få ta del av vad de kan ha för betydelse för ungdomarna och genom att genomföra 

intervjuer med ungdomar lyfte vi även fram vad de anser om fältarbetarnas betydelse.  

Patel och Davidsson (2003) menar att validiteten i kvalitativa studier kan stärkas genom s.k. 

triangulering. Triangulering vid datainsamlingen kan innebära att man använder sig av flera 

olika metoder, t.ex. både observationer och intervjuer istället för att begränsa sig till endast 

observationer. Materialet från källorna vägs samman i analysen för att få en rikare bild, 

resultatet av de olika datainsamlingsmetoderna kan smälta samman eller peka åt olika håll. 

Båda dessa former av resultat kan vara lika intressanta. Triangulering kan även innebära att 

man ökar validiteten genom att använda sig av olika datakällor, t.ex. olika personer, platser 

eller tidpunkter, där fenomenet för studien utspelar sig. Vidare kan triangulering betyda att 

flera forskare studerar samma företeelse för att få ett rikare underlag. Även här är det inte 

meningen att materialet de olika forskarna samlat in nödvändigtvis behöver falla samman. En 

variation kan ha lika stor betydelse för studien. (Patel & Davidsson 2003) 

 

Fältarbetarna kan under de deltagande observationerna ha blivit påverkade av vår närvaro och 

kanske betedde sig så som de tror vi förväntade oss att de skulle göra. Vi är väl införstådda 

med denna risk men efter övervägande ansåg vi ändå att denna form av observation var att 

föredra utifrån vårt syfte med studien. Hartman (2004) säger att om man vid deltagande 

observationer öppet berättar vad man håller på med finns fördelen att man enkelt kan dra sig 

undan och göra anteckningar. Men även fast man väljer att vara öppen om sin närvaro kan 

man begränsa sig och välja att berätta om sin undersökning i vaga termer.  

Innan respektive observation träffade vi fältarbetarna på deras kontor. Eventuellt kan detta 

möte ha haft viss inverkan på det material vi fick från våra observationer. Med det menas att 

vi kan ha fått en förutbestämd bild av fältarbetarna. Detta kan i sin tur ha påverkat vår syn av 

deras arbete under observationerna. Vi anser dock att risken att få förutfattade meningar 

troligtvis hade varit större om vi inte träffats innan. Mötet gjorde även att det skapades en 

trygghet mellan oss och fältarbetarna och som gjorde det lättare för oss att deltaga under 

observationerna.  
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Att en av observationerna utfördes i samband med fältverksamhetens Ungdomsgrupp anser vi 

inte ska ha någon större betydelse för vårt resultat. Dessa män verkade under observationerna 

ha lika stor betydelse för ungdomarna som fältarbetarna har. Att det dessutom var tre män 

som arbetade den kvällen anser vi bara berikar vårt material eftersom studien utgår från ett 

genusperspektiv. De kvinnliga fältarbetarna hade stor majoritet i fältgruppen och 

observationen tillsammans med Ungdomsgruppen gav oss ytterligare ett tillfälle att se vilken 

betydelse manliga fältarbetare har för ungdomen.  

 

Vi bestämde oss för att komplettera våra observationer med intervjuer av ungdomar för att 

lyfta fram deras perspektiv. Vi utgår ifrån att våra intervjupersoners svar är uppriktiga och 

sanningsenliga. Vi är dock medvetna om den påverkan vi som intervjuare och som situationen 

i sig kan ha haft på de svar intervjupersonerna har gett. Miljön där intervjuerna ägde rum var 

ibland stökig och högljudd även fast vi försökte avlägsna oss till en mer avskild plats. Risken 

är också att intervjupersonerna har gett oss svar som de tror vi ville ha eftersom de innan 

intervjun såg oss tillsammans med fältarbetarna och inte riktigt visste vilken relation vi hade 

till dem.  

 

5 Analys och Resultat 
5.1 Har fältarbetarna någon betydelse för ungdomar och i så fall vilken? 
5.1.2 Vuxna förebilder 

Fältarbetarnas närvaro har tenderat att vara en stor betydelse för ungdomarna ute i den 

offentliga miljön. Fältarbetarna har fungerat som vuxna förebilder på stan, de som har sett 

ungdomarna och lyssnat på dem men även de som har visat att de bryr sig om dem. Genom att 

samtala med ungdomarna i olika miljöer har de skapat kontakter och byggt relationer med 

ungdomar som underlättar deras arbete med denna målgrupp. Fältarbetarna har tenderat att 

vara som en magnet för en del ungdomar, många har dragits till dem medan andra ungdomar 

inte har påvisat något intresse för dem.  

 

Vid ett tillfälle under kvällen satt vi kvar i bilen och snackade med ett gäng killar. Vi fick syn 

på dom på en parkering. Fältarbetarna hann inte ens stänga av bilen förens killgänget var 

framme och ville snacka. Det verkar betyda mycket för ungdomarna att det finns några vuxna 

ute som bryr sig om vad de hittar på. (Utifrån observation) 
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5.1.3 Trygghet 

I intervjuerna framkom det att samtliga ungdomar ser fältarbetarnas närvaro som 

betydelsefull.  

I en intervju med en kille på 16 år framkom det att han inte har haft någon kontakt med 

fältarbetarna, han har aldrig behövt men deras närvaro för honom är av betydelse ifall han 

skulle behöva prata med någon.  

I en intervju med en tjej framkom det att fältarbetarnas närvaro har en stor betydelse för 

henne.  

 

”Intervjuaren: - Vad betyder fältarbetarens närvaro för dig? 

Tjej: - Mycket faktiskt, asså… jag tycker de är asså... det är en trygghet när de är vid en.” 

(tjej 17 år) 

 

5.1.4 Hjälpare 

Ibland händer det att fältarbetarna får hjälpa någon berusad ungdom att komma hem eller att 

försöka medla mellan några som är osams. Betydelsen av att fältarbetarna befinner sig på 

ungdomarnas arena verkar vara stor, det finns någon som hjälper dem i de situationer som 

krävs.  

 

”- ibland så går det överstyr och då är det bra att fältarbetarna hjälper till att ta hand om 

kompisar”. (Kille 17 år) 

 

Under en observation på Valborgsmässoafton hjälper fältarbetarna en berusad kille att komma 

hem. De ringer killens mamma för att få hjälp med hämtning av killen då han bodde sex mil 

ifrån stan. Killens tjejkompisar var glada över fältarbetarnas hjälp med killen, de visste inte 

vad de skulle göra med honom då han var berusad. En av tjejen sa till killen: 

 

”Det är fältarbetarna som är här, de är snälla och vill hjälpa dig.” 

 

5.1.5 Poliser 

Tjejerna från intervjuerna hade olika erfarenheter i kontakten med fältarbetarna. En tjej sa att 

det var hon som brukade ta kontakt med dem. 
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”ifall det är någonting så går man till dem istället för att ta polisen direkt och så kan man se 

vad de har att säga” (intervju tjej 17år).     

 

Att fältarbetarnas närvaro tenderar att vara stor tyder denna intervju på. Då det finns behov av 

hjälp så vänder man sig först till fältarbetaren innan man tar kontakt med polisen. Det innebär 

att fältarbetarnas närvaro är viktig vid olika spörsmål. 

  

5.1.6 Glädje 

Att det oftast var glädje bland ungdomarna när de såg fältarbetarna var vi som skriver denna 

studie eniga om efter våra observationer. Likaså var det glädje ifrån fältarbetarna gentemot 

ungdomar när de mötte dem. 

 

Fältarbetarna var alltid glada och pigga i möten med ungdomarna. Detta förhållningssätt 

verkade smitta av sig på ungdomen då samtalen ofta var positiva och av en mer 

kompisliknande art. Relationen med ungdomarna var öppenhjärtig och det var OK att få vara 

den man är oavsett etnicitet, kön, hårfärg eller ålder.  

 

5.2 Hur kan fältarbetarna få denna betydelse?   
5.2.1 En skapande process av betydelse 

Centrala Teman: närvaro, nyfikenhet, respekt och kontakt 

Utifrån våra observationer och intervjuer med ungdomar tydliggör vårt material fältarbetarnas 

betydelse likt en process av olika stadier. Denna process kan förklaras utifrån vår egen modell 

där närvaro, nyfikenhet, respekt och kontakt är grundläggande i relation mellan fältarbetare 

och ungdom. Processen skall inte ses rent linjärt, modellen är användbar för att öka 

förståelsen i hur fältarbetarna får betydelse för ungdomarna. 

 

5.2.2 Närvaro  

Det första stadiet börjar med att fältarbetarna befinner sig regelbundet i den miljö som 

ungdomarna är i och de använder sig av samma igenkännbara jacka med emblemet 

”Fältgruppen” vilket tydliggör deras roll och närvaro. Denna närvaro väcker både intresse och 

en nyfikenhet och som även utgör en tryggande faktor för många. Fältarbetarnas bemötande 

av ungdomarna karaktiserades av öppenhet och tydlighet. Oftast inledde fältarbetarna med ett 

”- Hej! Hur är läget?” 
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Fältarbetarnas närvaro gav ett intryck av att de var upp till varje ungdom att ta kontakt med 

dem, vilket en del ungdomar gjorde. 

 

5.2.3 Nyfikenhet 

Fältarbetarna visade i sitt möte med ungdomarna att de var nyfikna på dem och att de brydde 

sig om dem. Denna nyfikenhet från fältarbetarna tenderade oftast till ett samtal med en 

ungdom. Nyfikenhet var även ömsesidig, ungdomarna visade en nyfikenhet mot fältarbetarna 

såsom att titta efter dem när de gick förbi men även genom att säga: 

 

 - ”Här kommer fältarna” 

 

vilket resulterade till att fältarbetarna tackade ja till ungdomens inbjudan till ett samtal. 

 
Fältarbetarna snappade upp information från ungdomarna som de i senare skede använde sig 

av i en kontakt. Denna information synliggjorde ungdomarna eftersom fältarbetarna ofta 

frågade ungdomarna om saker som de i ett tidigare skede hade pratat om.  

 

5.2.4 Respekt 

Respekt för ungdomarnas integritet är det tredje stadiet i denna skapande process av 

betydelse. Fältarbetarna trängde sig inte på ungdomarna, de accepterade de som inte ville ha 

kontakt och en fingertoppskänsla när det inte var läge för att närma sig en ungdom var 

utarbetad hos alla de fältarbetarna som har varit med i vår studie.  

Fältarbetarnas kunskap om ungdomarna som befann sig i den offentliga miljön var av god art. 

I hälsningsskeden använde sig fältarbetarna ibland av ungdomens namn vilket synliggjorde 

ungdomen. Att som fältarbetare ha en god kännedom om de ungdomar som befaras vistas i 

riskzonen är att förebygga exempelvis missbruk och kriminalitet för att i tidigt stadie kunna 

förhindra ett negativt beteende.  

 

Alkohol dricks på de offentliga platserna, skräps kastas på golven och kommentarer slängs ut 

av ungdomarna om förbipasserande. Fältarbetarna verkade inte vara som några ”tjatiga 

vuxna” utan kommenterade och tillrättavisade ungdomar i de situationer som det krävdes med 

en kombination av vänlighet och respektfullhet för individen.  
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5.2.5 Kontakt 

Kontakten är det fjärde stadiet i betydelseprocessen där fältarbetarna använder sig av 

ungdomars nätverk för att komma i kontakt med andra ungdomar. Det blir då lättare för dem 

att bli accepterade hos dem. Känner en ungdom till en av fältarna blir denna samt resten av 

fältgruppen oftast accepterad av gänget.  

I kontakterna höll sig fältarbetarna lugna och orädda gentemot ungdomarna, oavsett situation, 

vilket speglades i ungdomarnas gensvar mot fältarbetarna.  

Då det fanns en etablerad kontakt tenderade mötet i ett längre samtal där vardagliga som mer 

privata saker samtalades om. Då det inte fanns någon etablerad relation kunde kontakten 

endast bli ett Hej!  

 

Det fanns ett tillfälle då en ungdom öppnade upp ett samtal med en fältarbetare: 

”– Vad det inte du som hjälpte min kompis förra helgen?”   

I denna situation kan vi tydliggöra det nätverk som fältarbetarna arbeta efter. Här skapades en 

kontakt med en ungdom vars kompis hade fått hjälp en vecka tidigare av fältarbetaren.  

Fältarbetarnas kommunikation var riktad till både killar och tjejer oavsett om det var den 

kvinnliga eller den manliga fältarbetaren. Under observationerna kunde vi även se att det ofta 

var ungdomar som bjöd in till kontakt med fältarbetarna.  

 

Att fältarbetarna har betydelse för ungdomar kan vi även urskilja utifrån intervjuerna. Vem 

som tog kontakt av fältarbetarna och ungdomen var det olika svar på. Det förekom både att 

det var ungdomarna som fältarbetarna som tog kontakt. Även under observationerna var det 

både fältarbetarna och ungdomarna som tog kontakt. Utifrån killarnas svar i intervjuerna vem 

det var som var kontaktskapande framgick att det var fältarbetarna som var de stora 

kontaktskaparna. En kille svarade att han aldrig har haft kontakt med dem och en kille sa att 

han inte visste vem utav dem som gjorde det.   

 

Utifrån en intervju med en tjej som är 17 år där frågan var vem det var som brukade ta kontakt 

du eller fältarbetarna, lyder svaret så här: 

 

”Både och, Ibland så brukar jag ta kontakt med dem och ibland tar de kontakt med mig när 

de ser mig. Vissa känner mig och vissa känner mig inte.” 

 

I en intervju med en 17 årig tjej så blir svaret att det är hon som tar kontakt med dem. 
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I fyra intervjuer med killar så framgår det att en aldrig har haft kontakt med dem.  

”det e det vet jag inte. Vet inte asså, det är ingen som har tagit kontakt med mig, faktiskt 

inte”. (kille 15 år) 

 

I de två andra svaren från killarna så är det fältarbetarna som tar kontakt med dem.  

 

5.3 Vilken betydelse har de manliga respektive kvinnliga fältarbetarna och 

hur får de det? 
5.3.1 Man eller kvinna, kille eller tjej 

Varken de manliga fältarbetarna eller de kvinnliga har visat tendenser på att det finns 

skillnader i bemötandet av ungdomarna. Observationerna visar att de manliga fältarbetarnas 

kontaktsökande har varit både mot tjejer som mot killar i lika omfattning som de kvinnliga 

fältarbetarnas kontakter med både killar som tjejer.  

Ungdomarnas kontaktsökande med manliga fältarbetare har varit av både tjejer och killar. 

Utifrån de kvinnliga fältarbetarna har det även där förekommit både tjejer och killar i 

kontaktsökandet. Har det funnits en etablerad relation mellan ungdom och fältarbetare så har 

det oftast varit det som avgjort vem som tar kontakt med vem, oavsett om det har varit en 

manlig eller kvinnlig fältarbetare.  

 

5.3.2 Olika betydelse 

Det fanns situationer som pekade på att kvinnliga respektive manliga fältarbetare har olika 

betydelse för ungdomar.  

 

På ett populärt ställe för ungdomar i stan befinner sig fältarbetarna Anna och Anders 

(fingerade namn). Det kommer en tjej gåendes mot dem med ett leende och så ger hon Anna 

och Anders en kram. Anna frågar tjejen hur läget är och hon besvarar med långa ingående 

meningar. Under samtalet visade det sig att Anders hade sett samma film som tjejen berättade 

om och det blev en intressant diskussion med skratt och frågor som bara de som hade sett 

filmen kunde svara på. Tjejen verkade glad över att Anders och hon hade något gemensamt 

att prata om. (Utifrån observation) 
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Både den kvinnliga och manliga fältarbetaren hade betydelse för tjejen. I denna observation 

kunde vi notera att de hade olika betydelse. Kvinnan hade mer en betydelse av omsorgsfullhet 

medan killen hade en mer kompisroll med gemensamt intresse. 

De tjejerna som deltagit i intervjuerna har berättat att det känns mer som en trygghet att möta 

de kvinnliga fältarbetarna då det har varit något personligt dilemma som de har behövt 

ventilera. Det framkom även under intervjuerna med en kille att det är bra om det är en 

manlig fältarbetare, då det inträffar spörsmål och det behövs hjälp med styrka.  

Utifrån intervjun svarar en tjej att hon väljer både och, beroende på situationen.  

 

Intervjuaren: - Har det någon betydelse för dig om det är en manlig eller kvinnlig 

fältarbetare? 

Ungdom: ”- Asså om det har hänt någonting personligt så tycker jag att man hellre ska gå till 

asså…en kvinnlig liksom...så ifall ifall det känns lite så för att gå till en manlig. Men om det 

bara är nåt så allmänt som har hänt så kan man lika gärna gå till nån av asså…vem som 

helst.” (tjej 17 år) 

 

Betydelsen av om fältarbetaren är manlig eller kvinnlig har enligt tre av fyra killarna ingen 

som helst betydelse,  

”Nej det gör inget, det är samma”. (kille 15 år)  

 

Den fjärde killen menar att det kvittar men, 

”Ibland när man har problem så är det väl bra att prata med en kvinnlig och sen när det 

gäller att ta hand om en kompis som är tyngre än en själv så är det väl bra med en manlig” 

(kille 17år) 

 
Fältarbetarna, både de manliga och kvinnliga, tenderar att få betydelse av ungdomar genom 

att närvara, visa nyfikenhet, respektera och inta ett vänligt, tryggt och öppet förhållningssätt 

gentemot dem.  
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6 Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån den modell som vi har presenterat i analysen så kan vi se att den inte förhåller sig 

linjärt. Den ska istället betraktas som just en modell som kan vara användbar för att öka 

förståelsen för hur fältarbetarna kan få betydelse för ungdomarna. Vidare kan vi konstatera att 

modellen är beroende av den kontext som den utspelas i. Vi menar att det finns flera faktorer i 

kontexten som påverkar om fältarbetarna lyckas få denna betydelse, den utvecklar inte sig 

själv utan är beroende av t.ex. fältarbetarens förmåga och yrkesskicklighet. 

 

De fyra teman: närvaro, nyfikenhet, respekt och kontakt är samspelta mellan och med 

varandra och kan ges en betydande funktion genom att beskrivas med hjälp av 

kommunikationsprocessen. Nilsson och Waldemarson (1994) förklara att det inte finns någon 

modell om samspelssituationer som ger en överskådlig förklaring till alla de faktorer som är 

påverkande. Detta för att denna modell iså fall skulle bli oöverskådlig och komplex vilket i 

sin tur gör att den förlorar sitt syfte. (Nilsson & Waldemarson 1994) 

Att använda kommunikationsprocessen, som förklarar att vi stärks i interaktioner med andra 

människor och där påverkan från omgivningen är väldigt stor, tillsammans med vår modell 

ser vi som en hållbar modell i arbete med att skapa och främja betydelsen mellan fältarbetare 

och ungdom. 

 

Att det kan te sig svårt att vetenskapligt förstå värdet av det sociala arbetet håller vi med 

Månsson (2003) i det han diskuterar i sin artikel ”Att förstå sociala insatsers värde” (Månsson, 

2003). 

Vi menar att fältarbetet kan vara svårt att mäta då det är ett förebyggande arbete. Det är 

relativt enkelt att mäta hur många ungdomar som har fått anmälningar i sitt polisregister eller 

hur många som har blivit placerade på behandlingshem. Det är däremot inte lika enkelt att 

visa statistik över fältarbetarnas insatser som bland annat består av att motverka och 

förebygga destruktiv beteende som t.ex. kriminalitet eller missbruk bland ungdomar. Vidare 

menar vi att det är svårt att på ”djupet” förstå vilken betydelse fältarbetarna kan ha för 

ungdomarna. Vår studie visar de olika roller fältarbetarna har men vilken betydelse de har på 

ett mer existentiellt plan kan vi bara anta och hoppas på att vidare studie kan påvisa.   
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Fältarbetarnas närvaro tyder på att det är viktigt för ungdomarna att de befinner sig på deras 

arena med ett förhållningssätt som är accepterat för den generationen. 

Under stora evenemang och på helger såsom valborgsmässoafton, arbetar fältgruppen i 

samråd med polis, fritidsgårdspersonal, skolpersonal och andra vuxna. Detta för att öka 

tryggheten i den offentliga miljön samt att vid akuta situationer kunna ingripa. Denna trygghet 

kan även inbegripa ett intrång för ungdomarna i den offentliga miljön men utifrån våra 

intervjuer och observationer så har det funnits en trygghetskänsla för ungdomarna att 

fältarbetarna närvarit.  

 

Utifrån Anderssons (2002) studie ”Öppna rum” beskrivs dessa gemensamma insatser i det 

offentliga rummet där situationer präglas av spänning, där handlingar överskrids och social 

problematik finns som ”social kontroll”. I Anderssons intervjuer med ungdomar pekar 

resultaten på att ungdomar befinner sig i den offentliga miljön för att nå en frihet fastän det 

offentliga rummet inte är speciellt inbjudande. Författaren beskriver ungdomarna som 

underordnade i deras generella vardagssituation och att situationen är fostringspräglad. Därför 

söker de frihet i den öppna sfären. Utifrån bl.a. fältarbetarnas perspektiv i Anderssons studie 

framgår det att deras insatser framförallt bygger på att ge ett stöd i de risksituationer som det 

offentliga livet kan innebära. Författaren påpekar även att ungdomarnas behov av 

vuxenkontakt och trygghet är viktigt. (Andersson, 2002) 

Talls (1984) beskriver den sociala kontrollen som en ”gratisvinst” i fältarbetet. Denna vinst är 

betydelsefull i fältarbetarnas arbete och ger förhoppningsvis en bättre miljö. Författaren 

menar att den sociala kontrollen inte är huvudsyftet i det uppsökande arbetet. (Talls m.fl., 

1984) 

 

Våra resultat tyder på att det är betydelsefullt att använda sig utav både manliga och kvinnliga 

fältarbetare ute i den offentliga miljön och att genusperspektivet är viktigt att använda sig av i 

det sociala fältarbetet. En tanke är att fältarbetarna kan påvisa för ungdomarna hur man kan 

förhålla sig som arbetskamrater och utgöra förebilder oavsett om man är man eller kvinna. 

Att arbeta två och två ute på fältet, och att det är en man och en kvinna, är även en trygghet ur 

säkerhetssynpunkt (Socialarbetare för ungdom – slutrapport, 2004). 

 

Forskning har påvisat att vuxna har olika förhållningssätt gentemot barn utifrån vad de har för 

kön, flicka eller pojke. Genom att ifrågasätta sitt förhållningssätt och invanda beteenden i 

fältarbetet är enligt Nelson (2005) att ha ett genusperspektiv.  
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Med det kan vi anta att de fältarbetare som vi har observerat har ett förhållningssätt och en 

strävan att ha ett genusperspektiv i sitt arbete eftersom det inte ur deras perspektiv har 

framkommit några större skillnader i deras bemötande gentemot flickor eller pojkar. 

Fältarbetarnas genuskunskaper verkar vara stora och deras arbete tycks speglas av 

genusperspektivet. 

 

Det kan även tyda på att det är personligheten hos fältarbetaren som är avgörande i kontakten, 

oavsett om det är en manlig eller kvinnlig. Nelson (2005) menar att alla människor har olika 

levnadsstilar, alla män respektive kvinnor beter sig inte lika. Genusperspektivet i det sociala 

fältarbetet kan även generera olika val för pojkar och flickor i deras skapande av en identitet.  

Att erbjuda möjligheten att möta två fältarbetare, man och kvinna, ser vi som en valmöjlighet 

för dessa ungdomar i deras identitetsskapande. För en del ungdomar så är den offentliga 

miljön av stor vikt, det är här de träffar sina kompisar och det är här som en del upplever en 

frihet från föräldrar eller andra vuxna.  

Berglund (2000) menar att skapandet av en könsidentitet uppnår ungdomen tillsammans med 

andra människor, män och kvinnor, och är bland det viktigaste i våra liv men att detta 

skapande av en könsidentitet begränsar deras frihet.  

Enligt socialisationen så skapar individen sin identitet utifrån frihet och valmöjligheter vilket i 

sin tur påvisar vikten av att det finns valmöjligheter hos de båda könen som visar att de bryr 

sig om dem. (Giddens, 2003) 

 

Malin Andersson (2005) beskriver att samtal som görs i det uppsökande arbetet mestadels 

handlar om aktiviteter, att stoppa slagsmål i den offentliga miljön osv. Författaren menar att 

det är viktigare att fokusera på hur kontakter och relationer skapas i fältarbetet och detta 

oavsett kön. De erfarenheter som finns i det uppsökande arbetet säger att det både finns pojkar 

och flickor som tenderar att hamna i de riskzoner som finns ute i den offentliga miljön. Denna 

erfarenhet säger även att det är killar som är mer synliga och mer högljudda än flickor, men 

att flickor finns där. (Ander m.fl., 2005) 

Vi kunde även se under observationerna att det var både flickor och pojkar som fanns i den 

offentliga miljön och Andersson (2005) menar att genusarbete måste lyftas upp för att kunna 

se skillnader i pojkar och flickors närvaro i den offentliga miljön. (Ander m.fl., 2005) 

 

I fältarbetarnas kontaktskapande med ungdomar menar Andersson (2004) att det är viktigt att 

det finns en tydlighet av fältarbetarnas närvaro och att de är tillgängliga i kontakterna. 
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Författaren menar att det är lättare att närmar sig varandra om man kan återkoppla ett samtal 

från tidigare möten som t.ex. ägde rum under gårdagen eller förra helgen.  

I kontakterna med ungdomarna under observationerna knöt fältarbetarna an tidigare möten när 

de träffade en del ungdomar och detta är enligt Andersson (2004) ett bra sätt att inleda ett 

samtal. Författaren menar även att det är bra att fältarbetarna under samtal använder sig av 

gemensamma intressen då samtalet oftast får en djupare nivå, vilket vi kunde uppfatta under 

observationerna att fältarbetarna gjorde. (Andersson, 2004) 

 

Utifrån rapporten Hej Soc! tydliggörs det att fältarbetarnas sätt att ta kontakt skiljer sig mot 

normala mönster och negativa uppfattningar som ungdomar i regel har av vuxna på stan. 

Fältarbetarnas hållning är av ”vänlig, nyfiken och öppen” karaktär och fältarbetarna visar sig 

både orädda och tillgängliga. (Andersson, 2004 s. 22)  

Detta förhållningssätt var genomgående hos de fältarbetarna som var delaktiga i vår studie 

vilket i sin tur inbegriper den processliknande modellen som vi har skapat. Modellen är även 

viktig i kontexten av fältarbetarnas förmåga och kunskaper om sitt arbete vilket även bildar 

förutsättningar för att modellen skall påverkas. 

 

Fältarbetarnas profession var ett faktum, de verkade känna av redan i hälsningsskedet om 

ungdomarna var öppna för vidare kontakt eller inte. Fältarbetarna trängde sig inte på 

ungdomarna utan gav endast inviter på deras intresse. Därefter var det ungdomarna som själva 

avgjorde om det blev en kontakt eller ej. Det handlar om att fältarbetarna träder in på 

ungdomarnas arena kontinuerligt. Denna kontinuitet verkar vara viktig.  

Andersson menar att visa respekt för ungdomarna genom att fältarbetarna aldrig stör eller 

tränger sig på ungdomen är mycket viktigt (Andersson, 2004). 

 

Kommunikationen var genomträngande i alla möten mellan fältarbetarna och ungdomarna.  

Genom att använda oss av kommunikationsteorin i vår analys kom vi fram till att allt som 

utspelades mellan fältarbetarna och ungdomarna byggde på kommunikation, antingen verbal 

eller icke verbal. 

 

Kommunikation är något som vi inte kan undvika, ”det går inte att inte kommunicera”, allt vi 

gör eller inte gör innehåller budskap av olika slag (Nilsson & Waldemarson, 1994 s.28). 

Kommunikationen bestod av både gester, blickar, kramar och något verbalt såsom Hej! 

Fältarbetarnas medvetenhet och förmåga till att använda sig av kommunikationen var ett 
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faktum. Vi kunde uppmärksamma att fältarbetarnas stil och klädsel var accepterad av 

ungdomarna ute i den offentliga miljön. Kläder rymmer budskap och ger uttryck för 

individens personlighet och tillhörighet. Att fältarbetarna bar alldaglig klädsel såsom jeans 

och samma igenkännbara jacka kan skapa betydelse för huruvida de blev accepterade av 

ungdomarna på deras arena.  

Klädstilen talar om vilka värderingar och livsstil individen har men även vilken yrkesroll 

denne tillhör (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

 

Fältarbetarna stöter ofta på ungdomar som är berusade och vikten av deras närvaro är stor i 

sådana här situationer. För att undvika att ungdomen råkar illa ut då den är berusad så finns 

det ett behov att som fältarbetare skydda ungdomens integritet, då ifrån allmänhetens 

nyfikenhet och att hindra brott såsom stöld och sexuella trakasserier. 

 

6.2 Slutdiskussion 
Våra naiva teorier som vi hade innan studiens början har förändrats och vår aktuella förståelse 

är annorlunda nu när vi har gjort denna studie. Vi tänker då både utifrån ungdomarnas 

perspektiv som fältarbetarnas av vad som är och kan vara viktigt för att nå en förståelse av 

fältarbetarnas betydelse för ungdomarna. Vi har fått ett helt annat perspektiv av hur de 

manliga respektive kvinnliga fältarbetarna förhåller sig i kontakten med ungdomar, då både 

tjejer och killar. Vi har även en annan förståelse om att fältarbetarna tenderar att ha mer 

kunskaper om genusperspektiv och att tillämpa det i deras arbete med ungdomar ute på stan. 

Vi har även blivit mer medvetna om hur viktiga fältarbetare är för ungdomar ute i den 

offentliga miljön där ungdomarna verkar tycka att deras närvaro är helt ok.  

Att som fältarbetare växla mellan att inta en roll som både kompis och som professionell 

verkar inte vara något problem, tvärtom ser vi detta som en metod i deras arbete för att nå 

dessa ungdomar med ett förhållningssätt som är accepterat för dem. Fältarbetarna tenderar 

inte att vara någon flyktig besökare utan mer som en kontinuerlig trygghet ute på 

ungdomarnas arena. 

 

Under våra observationer kunde vi tydligt se hur viktiga fältarbetarna är för ungdomar som 

vistas i den offentliga miljön. Det som vi särskilt kunde urskilja i kontakterna med de 

ungdomar som fältarbetarna redan verkade ha en etablerad kontakt med, var den glädje som 

ungdomarna visade när de såg fältarbetarna. Kanske var det en kontakt som hade funnits 
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länge mellan dem eller vad det något speciellt som hade sammanfört dem? Dessa frågor 

ställde vi oss ofta, hade fältarbetarna en sådan inflytelse i dessa ungdomars liv?  

 

Att det skulle vara någon skillnad utifrån ett genusperspektiv av fältarbetarnas betydelse för 

ungdomarna tyder inte våra observationer på men i intervjuerna med tjejerna framgår det att 

de ser helst en kvinnlig fältarbetare medan en kille svarar att det är bättre med en kille. I 

svaren nämner tjejerna att valet av kvinnlig fältarbetare grundar sig i vad saken gäller och att 

det finns personliga aspekter som påverkar detta. Killen medger även i sitt svar att det är bra 

med en manlig fältarbetare ur styrkans skull om det skulle hända något som krävde någon 

”stark hjälp”.  

 

Fältarbetarna i sitt arbete ute bland ungdomar beskrivs i litteratur att de bl.a. skall förebygga 

och förhindra missbruk, kriminalitet och vara en trygghetsfaktor. I våra data ser vi även 

tendenser till att de kan vara ett stöd även för de ungdomar som inte finns i riskzonen att 

utveckla destruktivt beteende utan ”bara” behöver en bra vuxen förebild som finns där och 

uppmärksammar dessa ungdomar.  

 

När vi nu ska knyta ihop denna studie och göra en sammanfattning av våra data ser vi ett 

behov av att använda oss av den modell som vårt insamlade material gav upphov till. Det som 

verkar avgörande är fältarbetarnas förhållningssätt med närvaro – nyfikenhet – respekt och 

kontakt som ger resultatet av hur relationen blir. För att denna modell skall vara användbar ser 

vi andra faktorer som kan vara avgörande ur fältarbetarnas perspektiv. Fältarbetarens förmåga 

till tålamod, kunskap om den offentliga miljön, bra minne och ett gott samarbete med sina 

fältarbetskamrater anser vi vara viktiga element i detta betydelsefulla arbete. 

Det krävs viss skicklighet för fältarbetarna att få tillträde på ungdomarnas arena och där tror 

vi att deras personliga stil och valet av kläder kan ha betydelse. 

 

Då vi skrev vår tidigare fältuppsats såg vi i ett dilemma som fältarbetarna kan befinna sig i 

förhållandet med ungdomar, när de skall ha en närhet eller en mer distanserad närhet till dem. 

Vi utförde då observationer med en fältarbetare i taget. (Mötet mellan fältarbetare och 

ungdomar, en studie om fältarbetarens roll, 2005) 

I denna studie har vi utfört observationer där två fältarbetare har arbetat tillsammans, en 

manlig och en kvinnlig men även med endast kvinnliga och endast manliga. Våra resultat 
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pekar på att det är viktigt för ungdomarna att fältarbetarna arbetar två och två, oavsett om det 

är en manlig och en kvinnlig eller två fältarbetare av samma kön.  

 

Vår förhoppning är att vår studie kan väcka intresse och bidra till att det görs fler studier inom 

området. Tankar som har väckts hos oss är hur relationer mellan fältarbetare och ungdom kan 

se ut under längre tid. Det som vi tycker vore intressant är att göra uppföljningar med 

ungdomar under olika och längre tid i ungdomsåren för att få och nå en mer förståelse om hur 

betydelsen ser ut och har sett ut mellan fältarbetarna och ungdomen.  

 

Fältarbetet som metod anser vi vara en viktig del i det sociala arbetet. Att i tidigt skede få 

kontakt med de ungdomar som behöver och vill ha det ser vi som ett ansvar man har mot 

dessa ungdomar. Vi har själva befunnit oss i ungdomstiden och anser att ha goda 

vuxenkontakter är bra och utvecklande för individen oavsett om den vuxen är en lärare, en 

fritidsledare eller rentav en fältarbetare.  
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Bilaga 1 
 
Information till Dig som fältarbetare 
Vi är två studenter; Malin Månsson och Marlene Karlsson, som läser till 
socialpedagoger på Högskolan Kristianstad.  
 
Vårt arbete just nu är att skriva en C-uppsats som innefattar fältstudier. Syftet med 
studien är att försöka nå kunskap om vilken betydelse fältarbetaren har för 
ungdomen samt att belysa detta utifrån ett genusperspektiv. Vi kommer att fokusera 
på interaktionen mellan fältarbetare och ungdom, detta även utifrån ett 
genusperspektiv. Eftersom det inte finns speciellt mycket forskning inom detta 
område så finner vi det ytterst intressant att göra en studie om fältarbetarens närvaro 
ute på ungdomarnas arena. Vi hoppas även att denna studie kan medföra att 
fältarbetarens betydelse för ungdomar främjas och lyfts fram. Med det menar vi att 
fältarbetet som metod i det sociala arbetet lyfts fram och att kunna försöka utveckla 
dess arbete med ny kunskap.  
 
Vi har valt att göra deltagande observationer på fältet i er kommun samt intervjuer 
med ungdomar. Under observationerna kommer vi aktivt att delta samt föra 
anteckningar. 
 
Ditt deltagande är frivilligt, du har rätt att avbryta din medverkan när som helst utan 
någon orsak. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Med det 
menar vi att den information som vi samlar in inte kan härledas till dig.  
 
Materialet kommer att presenteras i en rapport där undersökningspersonerna inte 
kommer att kännas igen, det kommer även att presenteras i en muntlig opposition. 
Du är välkommen att ta del av materialet i form av deltagande i vår opposition 
och/eller ta del av den skriftliga rapporten.  
 
Det är endast vi och vår handledare som kommer att ta del av det insamlade 
materialet och det kommer endast att användas i vår C-uppsats.  
Efter avslutad studie kommer allt material att kasseras.  
 
Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av dig till oss eller vår 
handledare. 
Malin Månsson         Marlene Karlsson 
XXXX-XXXXX              XXXX-XXXXX 
 
Handledare 
Ingela Olsson 
Doktorand 
Universitetsadjunkt i socialt arbete 
XXX-XXXXXX 
 
Jag har tagit del av ovanstående information 
 
---------------     ----------------------------------------------- 
datum                    namnteckning 
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Bilaga 2 
 
Information till Dig som ungdom och som vill ingå i studien ”Fältarbetares 
betydelse för ungdom och detta även utifrån ett genusperspektiv”. 
 
Vi är två studenter; Malin Månsson och Marlene Karlsson, som läser till 
socialpedagoger på Högskolan Kristianstad.  
 
Just nu gör vi en undersökning om vilken betydelse fältarbetarna kan ha för 
ungdomar. För att få insyn i det vill vi göra intervjuer med ungdomar. Vi vill veta 
vilken betydelse fältarbetaren har för ungdomar men även vilken betydelse, eller om 
det gör skillnad, om det är en manlig eller kvinnlig fältarbetare. Detta vill vi förstå från 
både tjejernas och killarnas perspektiv.   
Vi kommer att använda bandspelare när vi intervjuar för att vara säkra på att inte gå 
miste om någon information. 
 
Det är frivilligt att delta. Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst utan att 
behöva säga någon orsak. Det du har berättat kommer att behandlas konfidentiellt. 
Det innebär att ditt namn inte kommer att nämnas i undersökningen och det som just 
du har sagt inte kommer att kunna knytas an till dig av utomstående personer.  
 
Det som har berättats för oss kommer att presenteras i en rapport där 
undersökningspersonerna inte kommer att kännas igen. Det kommer även att 
presenteras i en muntlig redovisning. 
 
Det är endast vi och vår handledare som kommer att ta del av själva intervjun och det 
kommer endast att användas i vår C-uppsats. Efter avslutad studie kommer 
inspelningen och utskrifterna att förstöras och kommer inte att användas till något 
annat. Det som kommer att bli kvar är själva rapporten.  
 
Jag har tagit del av ovanstående information 
 
---------------     ----------------------------------------------- 
datum                    namnteckning 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av dig till oss eller vår 
handledare. 
 
Malin Månsson         Marlene Karlsson 
XXXX-XXXXX              XXXX-XXXXX 
 
Handledare 
Ingela Olsson 
Doktorand 
Universitetsadjunkt i socialt arbete 
XXX-XXXXXX 
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Bilaga 3 
 
Observationsguide 
 
• Vilken tar initiativ till kontakt, fältarbetaren eller ungdomen 
 
• Skillnader i fältarbetarens bemötande av ungdom utifrån ett genusperspektiv 
 
• Finns det någon tendens till att ex. killar söker sig till den manliga fältarbetaren och tjejer 

till den kvinnliga eller tvärtom 
 
• Ungdomens bemötande av fältarbetaren utifrån ett genusperspektiv 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 
• Beskriv din relation till fältarbetarna, t.ex. vilken brukar ta kontakt, du eller fältarbetaren? 
 
• Vad betyder fältarbetarens närvaro för dig? 
 
• Har det någon betydelse för dig om det är en kvinnlig eller manlig fältarbetare?  
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Bilaga 5 
 

Ansvarsfördelning  
 
Vi har båda två haft övergripande ansvar för denna studie men vi har gjort en fördelning av 
innehållet. 
 
 
Malin har ansvarat för definition av ungdom och riskzon, fältarbetets historia, tidigare studie, 
två observationer och därefter två sammanställningar av dessa, tre intervjuer och utskrifter. 
Vi har även analyserat vårt eget material var för sig som därefter har sammanställts med den 
andres. 
 
 
Marlene har ansvarat för abstract, definition av fältarbetarna och fältarbete, 
litteraturgenomgång, två observationer och därefter två sammanställningar av dessa, tre 
intervjuer och utskrifter. Vi har även analyserat vårt eget material var för sig som därefter har 
sammanställts med den andres. 
 
 
Vi har gjort egna analyser utifrån vårt eget material som vi sedan har analyserat tillsammans. 
Anledningen till att vi tillsammans har utarbetat de teoretiska utgångspunkterna grundar sig i 
att vi har analyserat vårt material utifrån dessa. Analyserat har vi gjort både enskilt och 
tillsammans.  
 
Tillsammans har vi ansvarat för inledning, förförståelse, syfte och frågeställningar, teoretiska 
utgångspunkter, metod delen, resultat, analys och diskussion 


