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Abstrakt 

I den aktuella studien har följder studerats utav nedläggningen av fältarbetsgruppen i 

Östersunds kommun. Detta utifrån myndighetspersoner, ungdomar, politiker samt ideella 

organisationers anställdas upplevelser. Studien bygger på nio semistrukturerade intervjuer 

med nyckelpersoner som har arbetslivserfarenheter samt erfarenheter av fältarbetsgruppens 

verksamhet. Studiens resultat påvisar flertalet negativa följder gentemot ungdomar, dess 

vårdnadshavare, ideella organisationers samt för socialtjänsten. Intervjudeltagarna berättar 

om hur ungdomarna har förlorat en vidare kontaktyta med myndighetspersoner vars 

uppgift är att befinna sig i ungdomarnas sociala miljö. Det är studiens intervjudeltagares 

upplevelse att Östersunds kommun tillhandahåller bristfällig uppsökande och 

förebyggande arbete gentemot ungdomar efter beslutet från socialnämnden 2011 om 

nedläggning av kommunens fältarbetsgrupp. Studien visar på en förbättring av samarbetet 

mellan de frivilliga aktörerna och kommunens samt polisens aktörer. Kontentan av 

studiens resultat är att det finns ett behov samt en önskan både från ungdomar, vuxna samt 

ideella och kommunala aktörer om en nyetablering av uppsökande och förebyggande 

verksamhet i Östersunds kommun.  

 

Nyckelord: Uppsökande arbete, förebyggande arbete, fältarbete, fältgruppsverksamhet 
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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mats Blid för vägledning och stöttning med 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På ett centralt café i Östersund diskuterades valet av ämne till denna uppsats. Över en latte 

vandrade blickarna utöver vad som blivit en mötesplats för stadens ungdomar, Gustav III:s 

torg tillika busstorget. Östersunds fältarbetsgrupp hade sina tidigare lokaler centralt 

placerat på Gustav III:s torg, busstorget. Det var då ämnet för uppsatsen väcktes hos 

författarna.  

 

Den uppsökande och förebyggande verksamheten är svår att studera effekterna av. 

Nyproducerat material, forskning och litteratur är bristfällig (Andersson, 2010c). Under 

utbildningen har det uppsökande och förebyggande sociala arbetet inte nämnts i någon 

bredare utsträckning, och har heller inte beskrivits generellt i kurslitteratur på 

socionomutbildningen, därav är studien väl så viktig att genomföra. Östersunds kommun 

har inte valt att göra den externa utredningen som varit utlovad till sommaren 2013, då 

socialnämnden var tillfreds med den interna utredningen menar Andersson (2014). 

Likafullt är de sociala uppsökande och förebyggande verksamheterna lagstadgade i 

socialtjänstlagen, SoL, vilken är en del av socialtjänstens arbete (2001:453, 2001, kap 5 § 

1) och något som är av stor relevans att belysa. I denna uppsats har författarna valt att 

studera dessa aspekter i Östersunds kommun. Närmare bestämt har författarna valt att 

fokusera på följderna av att Östersunds kommun för några år sedan beslutade att lägga ner 

en central del av det uppsökande och förebyggande sociala arbetet som tidigare funnits, 

nämligen fältarbetsgruppen. 

 

Östersund ligger i Jämtlands län och har en population på 60 000 invånare och 

kännetecknas för att vara en vinterstad (Östersunds kommun, 2014). Staden ligger vid 

Storsjön och kommunen har bedrivit en gedigen fältarbetsgruppsverksamhet under 30 år. 

Det var i december 2011 som en oenig socialnämnd fattade beslut om att avveckla 

fältarbetsgruppen i Östersunds kommun. För många ungdomar var fältarbetsgruppen en 

trygghet i tillvaron. En av ungdomarna uttrycker i Östersunds Posten: 

 

”Om jag inte är här hänger jag på stan eller är emo hemma. Fältis är bra, för  

  ungdomar gillar inte soc, men de gillar Fältis. Och om man inte är så duktig  

 eller snäll då tvingar de en att prata. Fast det är frivilligt.” (Lindholm, 2011). 
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Mattson menar att den uppsökande verksamheten inte är något nytt fenomen, redan år 1847 

etablerades denna arbetsmetod, dock utövades arbetet mot att kontrollera fattiga individer 

(Molin, 2005). Religiösa grupper, exempelvis frälsningsarméns slumsystrar har bedrivit 

liknande verksamhet gentemot sjuka och/ eller fattiga individer (Ohlsson & Swärd, 1994). 

Molin (2005) menar att skillnaden mellan dåtidens uppsökande verksamhet mot den 

moderna främst handlar om vilken målgrupp insatserna är riktade mot. Denna arbetsmetod 

kan beskrivas utifrån olika aspekter, men handlar främst om att skapa kontakt med 

ungdomar, få kunskap om dessa samt att vistas i deras sociala miljö (Klyve & Pedersen, 

2006; Johansson, Mohlin, Persson, Runesson & Svensson, 1993; Ander, 2005; Andersson, 

2005a; RIF, 2010; Henningsen, Gotaas & Feiring, 2008). Andersson (2005a) menar vidare 

att den moderna uppsökande verksamheten baseras på tre utgångspunkter observation, 

kontaktsökande och agerande, vilka tillsammans utgör en viktig del av rutinerna för 

utövandet av dessa insatser. Denna arbetsmetod kan förklaras genom mellanrummet som 

uppstår mellan ”två världar”, där de vuxna innehar kontroll som exempelvis skola och dess 

anställda samt ungdomens vårdnadshavare (Ibid.). Andersson (2005a; 2011b) beskriver att 

det finns en rådande föreställning om att ungdomar i mindre utsträckning söker hjälp på 

eget initiativ och det är här den uppsökande verksamheten får en central betydelse. En 

annan förklaring till det moderna fältarbetet kan beskrivas genom en rädsla från vuxna där 

de önskar ha kontroll över den unges behov till frihet tillika har myndigheternas behov av 

kontroll kolliderat med ungdomarnas frigörelse (Ohlsson & Swärd, 1994).   

 

Fältarbetet är enligt Riksförbundet för fältarbete, RIFs, riktlinjer ett professionellt socialt 

arbete. RIF menar att fältarbetet skall bedrivas med ett långsiktigt perspektiv och skall 

omfatta arbete i miljöer där ungdomar vistas, värna om integritet, respekt och frivillighet 

gentemot ungdomarna samt att se till ungdomarnas behov och att befrämja deras egna 

resurser samt förmågor. (faltarbete.se, 2014; Ohlsson & Swärd, 1994).  

 

“Att vara i deras verklighet, är att möta dem där de är. Att se dem där de  

 befinner sig, är att bekräfta dem. Att lyssna till dem där de är, är att lyssna  

 till deras berättelse”. (Leisti, 2005 s. 70).  

 

Fältarbetarens arbete är både brett och komplext till sin natur, detta då förebyggande och 

uppsökande arbete utgörs till stor del av att vistas ute bland ungdomar och i deras sociala 

miljöer, vilket således innebär att fältarbetaren är den enda socialarbetaren som 

regelbundet befinner sig på ungdomarnas arenor (Ander, 2005). Vidare menar Ander att 
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fältarbetaren kan ses som en ”inkräktare” i dessa miljöer, vilket innebär att respekt, 

förhållningssätt och ödmjukhet är nyckelord som är centrala för fältarbetaren och dess 

arbetsuppgifter. I socialtjänstlagen, SoL, 5 kap 1 § går det att utläsa krav att socialtjänsten 

skall bedriva uppsökande verksamhet samt bedriva andra former av förebyggande arbete 

(Lundgren & Thunved, 2013). Socialt fältarbete verkar således för att förebygga och ge 

tidiga insatser till ungdomar som riskerar att hamna i felaktigt umgänge, utveckla 

missbruksproblematik eller annat som för ungdomen är dysfunktionellt leverne (Ander, 

2005; Andersson, 2010c).  

1.2 Definitioner  

Fältarbete  

I denna studie innefattar begreppet fältarbete en generell benämning av det sociala 

uppsökande och förebyggande verksamhetens arbetsfält inriktat mot ungdomar som 

befinner sig i offentliga miljöer.  

 

Uppsökande verksamhet 

Begreppet uppsökande beskrivs i denna studie av författarna som ett av fältarbetets primära 

uppdrag, tillika vistas ute bland ungdomar och söker kontakt med dessa. Begreppet 

verksamhet beskrivs som målinriktat arbete som sker fortlöpande utifrån en viss 

arbetsbeskrivning.   

 

Förebyggande arbete  

Definitionen av begreppet förebygga är att förhindra uppkomsten av något som inte är 

lämpligt (Ander, Andersson, Jordevik & Leisti, 2005). Begreppet vilar således på att det 

finns en önskan om att förhindra något som inte anses lämpligt samt att problematiken är 

av sådan art att det går att förändra (Ibid.).  

 

Fältarbetare  

Begreppet fältarbetare är den anställda vid fältarbetsgruppen, den vuxna som skall finnas 

där ute på fältet tillsammans med ungdomarna. Fältarbetaren kan vara socionom, 

fritidspedagog och/ eller behandlingspedagog men utbildningskraven kan variera mellan 

olika kommuner och län.  
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Begreppen uppsökande verksamhet, förebyggande arbete och fältarbetare är tre centrala 

begrepp för denna studie. Dessa nyckelord går således in i varandra, genom det 

uppsökande arbetet möter fältarbetaren ungdomar och föreligger det skäl, erbjuds 

förebyggande åtgärder alternativt ges förebyggande insatser genom aktiviteter tillsammans 

med ungdomarna.  Fältarbetet går inte att bedriva utan det förebyggande- och uppsökande 

arbetet.  

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring fältverksamhet, uppsökande och förebyggande socialt arbete är ett 

område där ny forskning, modellutveckling och utveckling är bristfällig (Andersson, 

2010c; RIF, 2010; Erdal, 2007; Ander, 2005). Vid sökning av nyckelord som exempelvis 

fältarbete, uppsökande verksamhet, uppsökande verksamhet mot ungdomar, outrech work 

och detached work omfattas resultaten till stor del av uppsökande verksamhet gentemot 

äldre, personer med psykisk ohälsa, missbruksproblematik samt inom sexhandel. 

 

Den tidigare forskning som inhämtats för aktuell studie beskriver fördelarna med 

fältarbete, uppsökande och förebyggande verksamheten gentemot ungdomar som ligger i 

riskzonen för att hamna i felaktigt umgänge. Fältarbete, uppsökande och förebyggande 

verksamhet grundar sig i kontakten med ungdomar på deras egna arenor och sociala 

miljöer (Andersson, 2010c; RIF, 2014; Erdal, 2007; Fagerblom, 2005; Henningsen, Gotaas 

& Feiring, 2008). Vidare menar ovanstående författare att kontaktskapandet är 

förutsättningen för det uppsökande arbetet och dess framgång. Engagemang och 

respektfullt bemötande är något som är ständigt återkommande beskriver Andersson 

(2010c). I arbetet på fältet är det fältarbetaren som beträder ungdomarnas arenor och kan 

således uppfattas som inkräktare (Ibid.). Genom att ha ett engagemang, respektfullt 

bemötande och kunna anpassa sig till rådande situationer där snabba beslut kan komma att 

tas, gör arbetet som fältarbetare aningen komplext (Ibid.). Komplexiteten grundar sig i 

fältarbetarens förmåga till att mäkta med balansgången av hanteringen av dessa egenskaper 

på ett fördelaktigt sätt.  

 

Fältarbete, det förbyggande och uppsökande arbetets primära uppdrag är att skapa kontakt 

med ungdomar som är svåra att etablera en kontakt med genom andra myndighetspersoner 

och insatser (Andersson, 2010c; Erdal, 2007; Henningsen, Gotaas & Feiring, 2008). 

Fältarbete handlar också om att upprätthålla samt uppnå en social förankring hos 
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ungdomarna som fältarbetaren möter i sitt arbete. De gemensamma grunderna för allt 

fältarbete både nationellt som internationellt är det kontaktskapande arbetet, att arbetet är 

av upprätthållande karaktär och målet för denna verksamhet är att uppnå en social 

förankring (Klyve & Pedersen, 2006; Johansson, Mohlin, Persson, Runesson och 

Svensson, 1993; Ander, 2005; Andersson, 2005a; RIF, 2010; Henningsen, Gotaas och 

Feiring, 2008). Andersson (2010c), Erdal (2007), Henningsen, Gotaas och Feiring (2008) 

har funnit att ”inget tvivel” finns om att uppsökande socialt arbete behövs. Det preventiva 

arbetet föranleder att flera ungdomar möjligen inte utvecklar ett dysfunktionellt beteende 

och/ eller utvecklar en mer destruktiv missbruksproblematik.  

 

Norge, Danmark och Sverige bygger det uppsökande och förebyggande arbetet enligt 

RIF:s riktlinjer för fältverksamhet. Den mest tydliga skillnaden mellan dessa länder är att i 

Norge och Danmark är inte fältarbete lagstadgat som det är i Sverige. I Danmark har 

initiativet för att bedriva uppsökande och förebyggande arbete kommit från det danska 

brottsförebyggande rådet. Vidare ligger Norge i framkant jämfört med Sverige i 

produceringen av litteratur och forskning gällande fältarbetet och dess effektivitet 

(Henningsen, Backe, Utne Berg, Egge & Eidsvåg, 2009; Fagerblom, Ander, Andersson (d), 

Jordevik & Hällgren, 2005).   

 

Svårigheterna som lyfts i dessa rapporter och litteratur grundar sig främst på 

kvalitetssäkringen och möjligheterna till att studera effektiviteten för denna typ av 

verksamhet (Feiring et al., 2008: Fagerblom et al., 2005; Andersson, 2010c). Denna 

svårighet är återkommande både internationellt och nationellt. Detta kan ta sin yttring 

genom att dokumentationen inte är lika omfattande som vid myndighetsutövning på ett 

socialkontor och att uppsökande och förebyggande verksamhet återigen handlar om 

kontaktskapandet med ungdomar, att vara en vuxen förebild som ungdomarna själva kan 

söka upp, utan tidigare kontakt med det offentliga skyddsnätet (Ibid.).    

 

1.4 Fältarbetsgruppen, Östersunds kommun 

Östersunds fältarbetsgrupp startades i början av 1981 och fick då uppdraget att bedriva 

uppsökande och förebyggande arbete riktat mot ungdomar i ålder 12-19 år (Erenius, 2012). 

Verksamheten bestod av fyra tjänster där utbildningsnivån omfattade socionom och 

fritidspedagog. Gällande ålder- och könsfördelning försökte fältarbetsgruppens anställda 
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att ha ett brett spektra, detta motiverades av att tillmötesgå ungdomarnas behov (Ibid.). De 

anställda inom fältarbetsgruppen arbetade på tre olika nivåer, individnivå, gruppnivå och 

samhällsnivå. På individnivå anpassades insatserna till den enskilda ungdomen och dennes 

situation. Gruppnivån omfattade informationsträffar på skolor, fritidsgårdar, tjej- och 

killgrupper (Erenius, 2012). Samhällsnivån omfattade en samverkan i olika forum där 

ungdomar utövar sina intressen, där fältarbetarna fungerat som en länk och talesman 

mellan beslutsfattare och ungdomar (Östersunds kommun, 2012).  

 

Fältarbetarna bidrog med en högre vuxennärvaro bland ungdomarna i Östersund och deras 

tillgänglighet möjliggjorde till spontanbesök för ungdomarna att komma in till deras 

dåvarande lokaler på Gustav III:s torg (Erenius, 2012). Vidare möjliggjorde fältarbetarna 

för en dialog med ungdomarna genom att ha värderingsövningar, informationsträffar i 

skolor och på fritidsgårdar, både enskilt med ungdomar i klasser och/ eller på 

föräldramöten. Det främsta uppdraget som fältarbetsgruppen hade var att finnas ute på 

fältet tillika på ungdomarnas arenor, där de skapade sig en egen uppfattning över 

situationen bland ungdomarna samt fokusera på ungdomar som befann sig i riskzonen att 

utveckla ett ogynnsamt beteende (Östersunds kommun, 2012). Arbetet som fältarbetare 

kunde även handla om att vara stöd till en specifik ungdom över en kväll, för att fortsätta 

med uppföljningar nästkommande dag (Ibid.).   

 

Utvärderingar av fältgruppens verksamhet och vilken effekt deras insatser gett har inte 

genomförts i Östersund när verksamheten var aktiv, att uttala sig om effektiviteten 

gällande deras insatser är därmed svårt (Östersund kommun, 2012). Således har bristen på 

utvärderingar medfört svårigheter till kartläggning av betydelsen fältarbetsgruppen haft för 

ungdomar, vårdnadshavare och andra organisationer i Östersunds kommun. En uppföljning 

av nedläggningen av fältarbetsgruppen gjordes av kommun ungefär ett år efter det att 

verksamheten avvecklades, där det motiveras för gjord nedläggningen presenteras 

samtidigt som de beskriver de negativa effekter nedläggningen haft för kommunen. 

Exempelvis nämns hur det uppsökande arbetet inte längre görs i större utsträckning, att 

besöken i skolorna där värderingsövningar hölls samt feriearbetet i Viken, inte längre 

genomförs (Östersunds kommun, 2012; Erenius, 2012). 
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“Dem ringde upp mig på jobbet och ville ställa några frågor, det var 

  ingen som bokade in ett personligt möte och jag gavs inte möjligheten 

  att förbereda mig” //I7 

 

Ovanstående citat är hämtad ur ett av intervjutillfällena som författarna har genomfört och 

beskriver således hur oförberedd intervjudeltagaren var vid tillfället när kommunen 

genomförde den egna utvärderingen. Östersunds kommun hade utlovat ännu en 

utvärdering gällande nedläggningen av fältarbetsgruppen, detta då den tidigare 

utvärderingen sammanställdes i ett för tidigt skede. De externa utvärderingen kommer 

således inte att genomföras (Andersson, 2014).  

 

Genom begreppet empowerment kan det sociala förebyggande arbetet sammanfattas (SSR, 

2011). Begreppet åsyftar till betydelsen av egenmakt för individer och/ eller grupper där de 

har makt över det egna livet och förmågan till att fatta egna autonoma beslut. Det handlar 

om förutsättningar om tillgångar till egna resurser, utforma egna mål, kunskap om vissa 

alternativa och rättigheter som ungdomen har (Ibid.). Valet av teoretiskt ansats grundar sig 

i att fältarbetet och dess arbete handlar om att lyfta ungdomarnas egna resurser och 

förmågor, detta för att stärka känsla av sammanhang. Något som även Andersson och 

Andersson (2005e); Ander (2005) och Akademikerförbundet SSR (2011) skrivit om. 

1.5 Teoretisk ansats – Känsla av sammanhang, KASAM 

Den teoretiska ansatsen i aktuell studie grundar sig på Aron Antonovskys känsla av 

sammanhang, KASAM. Förklaringsmodellen återfinns i det salutogena perspektivet och 

baseras på vetskapen om vilka sociala faktorer som ligger till grund för en god hälsa tillika 

för att skapa förutsättningar för välmående är centralt. Teorin om KASAM har visat sig 

vara användbar som förklaringsmodell genom empirisk prövning (Cederblad, 1998). Aron 

Antonovsky var en medicinsk sociolog som under 1970 studerade resultaten av en 

undersökning gjord bland överlevare från förintelsens koncentrationsläger. Aron 

Antonovskys salutogena perspektiv växte fram, när han i en studie studerade kvinnor som 

överlevt koncentrationslägren och som var vid god hälsa både fysiskt och psykiskt 

(Antonovsky, 2005).  

 

Människans liv är enligt Antonovsky (2005) fyllt av varierande stimuli, vilka kan 

uppbringas ur den egna kroppen men även utifrån omvärlden. Oavsett var dessa stimuli 

kommer ifrån orsakar dessa ett spänningstillstånd i människan. Således kan det handla om 
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positiva konsekvenser alternativt omvandlas till stress. Detta beror helt på hur väl 

individen är rustad för att möta dessa konsekvenser. Antonovsky menar att det finns olika 

faktorer som påverkar känsla av KASAM, vilka är socialt stöd, goda ekonomiska 

förutsättningar, kulturell stabilitet, hög social status och ett välutvecklat intellekt är några 

av de faktorer som anses ligga bakom en god förmåga till hantering av olika stimuli som 

människan dagligen utsätts för. I KASAM återfinns tre centrala komponenter, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005; Göransson, 2011; Andersson & 

Andersson, 2005e; Medin & Alexanderson, 2000).   

 

Genom en känsla av sammanhang påverkas en individ på ett positivt sätt (Antonovsky, 

2005; Göransson, 2011; Andersson & Andersson, 2005e; Medin & Alexanderson, 2000). 

Genom uppsökande arbete samt det förebyggande arbetet där ungdomars kompetens och 

förmågor lyfts upp möjliggörs för en förändring hos ungdomen vilket således är det 

primära uppdraget fältarbetaren har (Andersson, 2010c; Erdal, 2007; Henningsen, Gotaas 

& Feiring, 2008).  

 

KASAM som teoretisk ansats för denna studie lämpade sig fördelaktigt, detta för att det 

sociala fältarbetet grundar sig på att öka ungdomars egen förmåga, lyfta deras resurser och 

”finnas” där för ungdomar. Genom att öka känslan av sammanhang med vuxna samt andra 

ungdomar ges möjlighet till social förankring hos ungdomar (Andersson, 2010c; Erdal, 

2007; Henningsen, Gotaas & Feiring, 2008).  

1.6 Problemformulering 

Det har snart gått tre år sedan fältarbetsgruppens verksamhet lades ner i Östersund. 

Nedläggningen motiverades med att det saknades utvärderingar och rapporter om huruvida 

insatserna bidragit till någon skillnad (Lindholm, 2011). I ÖP, den 30 januari 2014 kunde 

läsare ta del av en artikel där en 14-åring kommuninvånares mobiltelefon blivit central i en 

större narkotikahärva. Utredningen växte sig allt större och flera unga länsbor kunde 

kopplas samman, här handlade det om handel av hasch och enligt tidningen anser polisens 

ungdomsgrupp att de är oroliga gällande spridningen av narkotika i länet. Diskussionen om 

att återupprätta fältarbetsgruppen tog fart. Intentionen med denna studie var att undersöka 

hur myndigheter, politiker, frivilliga organisationer och ungdomars upplever 

nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersunds kommun samt om de kan uttala sig om 
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deras egen upplevelse av följder med nedläggningen. Detta innebär att aktuell studie 

kommer göras i Östersunds kommun, Jämtlands län.    

1.7 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur myndigheter, politiker, frivilliga organisationer 

samt ungdomar uppfattar nedläggningen av fältarbetsgruppen, Östersund ur ett 

retrospektivt perspektiv. 

1.8 Frågeställningar 

 Vilka följder har nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersunds kommun 

medfört enligt intervjudeltagarnas egen upplevelse? 

 Hur uppfattar myndigheter, politiker och ideella organisationer förändringar/ 

skillnader efter nedläggningen av fältarbetsgruppen retrospektivt perspektiv.  

 Är behovet av uppsökande och förebyggande verksamhet tillgodosett i Östersunds 

kommun idag enligt intervjudeltagarnas egen upplevelse?  

 

2 Metod 

2.1 Design 

Ett induktivt angreppssätt har används i huvudsak, detta grundar sig i att författarna 

intervjuat nyckelpersoner som anses representera målgruppen för denna studie. 

Nyckelpersonerna har tillfrågats om deras egna upplevelser, varvid författarna antecknat 

samt sammanfattat dessa. Vidare har författarna dragit slutsatser av vad intervjupersonerna 

sagt. Det är huvudbidraget i aktuell studie: Vad intervjupersonerna sagt. Dock bör det 

noteras att vissa stycken kompletterats med ett deduktivt angreppssätt. Det grundar sig i 

givna premisser ur lagstiftning och regler. Vidare har slutsatser om följder för sådana saker 

som huruvida Östersunds kommun uppfyller sina åtaganden. De premisser som legat till 

grund för resonemanget kan inte härledas från intervjupersonerna utan snarare fakta som är 

givna av media och litteratur.  

 

Den datainsamlingsmetod som valdes till denna studie var den semistrukturerade intervjun, 

då studiens syfte är att undersöka myndigheters, politiker, ideella organisationer och 

ungdomars tankar kring nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersund samt om deras 
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uppfattningar om det skett förändringar sedan nedläggningen. Valet av 

datainsamlingsmetod motiveras av att dessa uppfattningar fördelaktigt framkommer i den 

kvalitativa forskningsmetoden. Intervjuer är fördelaktiga, detta då intervjudeltagaren ges 

möjlighet till att beskriva sina egna tankar, känslor, kunskap och/ eller attityder (Larsson, 

2005; Bryman, 2011). Vidare ges en helhetssyn på den studerande situationen, vilket 

innebär att individer studeras i sitt naturliga helhetssammanhang (Larsson, 2005). Vid 

semistrukturerade intervjuer har forskarna en uppsättning frågor och dessa bör således 

nyttjas som ett redskap för att ge struktur för intervjuerna (Bryman, 2011). Vid en 

semistrukturerad intervju är frågorna mer generellt utformade och forskaren önskar ställa 

vissa följdfrågor (Ibid.). Den semistrukturerade intervjumetoden ger således en mer fri 

intervju där både intervjupersonen-/erna och forskaren/-arna har möjlighet att ställa 

följdfrågor och intervjupersonen har möjlighet att svara öppet på det egna sättet (Ibid.). 

Den kvalitativa forskningen åsyftar till att synliggöra ett visst fenomens karaktär eller 

egenskaper (Widerberg, 2002). Vidare ger den kvalitativa intervjun ett möte mellan 

forskaren och intervjupersonen och det unika samtalet som uppstår i detta möte (Ibid.). 

Detta eftersträvades i aktuell studie. 

2.2 Etik  

Deltagande i aktuell studie har inte inneburit några former av hot eller tvång, deltagandet 

har skett på frivilliga grunder. Deltagarna har informerats om att de när som helt kan 

avbryta sitt deltagande och att de skyddas av konfidentialitet. Konfidentialitet innebär att 

namn samt deltagarens arbetsplats och/ eller sysselsättning inte skrivs ut. Alla 

personuppgifter är således inget som har publicerats i aktuell studie. Intervjudeltagarna har 

givits information både via mail om studiens syfte och vid intervjutillfällena har en kort 

presentation om syftet också givits. Deltagande i studien har inte inneburit några risker 

och/ eller konsekvenser för deltagaren. Studien är inte sådan i sin natur att deltagarna 

skulle kunna utsättas för hot, hot om våld eller riskerar på annat sätt att utsättas för fara. 

Det informerade samtycket skall således presenteras för deltagarna om sådana risker och/ 

eller konsekvenser föreligger (Kvale & Brinkmann, 2009). Deltagarna i studien har 

informerats om hur intervjumaterialet kommer presenteras samt tillfrågats om de vill ha en 

kopia på detta material. Datamaterialet har förvarats på sådant sätt att ingen obehörig ägt 

tillträde till dessa, detta i enlighet med de etiska förhållningssätten som presenterats (se 

Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011).  
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2.3 Pilotintervju  

En pilotintervju genomfördes mot en liten kommun i mellersta Sverige. Intervjupersonen 

är en enhetschef inom barn- och ungdomsförvaltningen. Intervjudeltagaren har en bred 

arbetslivserfarenhet inom flera områden i det sociala arbetet. Pilotintervjun användes för 

att kontrollera frågornas utformning och hur dessa besvarade studiens syfte. Resultatet från 

pilotintervjun kommer inte presenteras vidare i studien, detta för att intervjun endast 

åsyftade till att säkerställa frågornas tillförlitlighet samt utformningen av dessa. När 

intervjun genomfördes var båda författarna närvarande och vid avslutande intervju 

lyssnades denna igenom för revidering samt omstrukturering av vissa frågor. Forskarna 

valde att inte transkribera pilotintervjun, detta för att den aktuella intervjun hade som 

huvudsyfte att lyfta felformuleringar i intervjuguiden samt se hur frågornas följd påverkade 

intervjuns gång. Pilotintervjun spelades in med en digital diktafon, efter godkännande av 

deltagaren. Deltagaren i pilotintervjun erhöll samma konfidentialitet som övriga deltagare. 

Ändringarna i intervjuguiden grundade sig i förtydligande avseende frågorna, där 

pilotintervjun påvisade svagheter i vissa frågor. Det handlade främst om vad författarna 

önskade få fram och konstruera frågorna att inga missförstånd upplevdes.     

2.4 Urval och tillvägagångssätt  

Valet av intervjudeltagare för denna studie grundar sig i att författarna eftersträvade en 

bredare bild av vilka följder nedläggningen av fältarbetsgruppen haft för 

myndighetspersoner, politiker, ideella organisationer och ungdomar. Urvalet av deltagare 

för aktuell studie har skett genom ett målinriktat urval, vilket således innebär att författarna 

valt ut deltagare vars koppling överensstämmer med aktuella frågeställningar (Bryman, 

2011). Intervjudeltagarna har olika kopplingar till fältarbetsgruppen, det handlar om att 

vissa har haft en direkt koppling genom tidigare anställning medan andra har haft en 

indirekt koppling till verksamheten där det handlar om att personen varit i kontakt med 

verksamheten och dess insatser. Genom att inhämta intervjupersoner med olika kopplingar 

till verksamheten ges en bredare bild samt en ökad förståelse för betydelsen av 

fältarbetsgruppens verksamhet. Kriterierna för att delta i aktuell undersökning var att 

intervjudeltagarna hade kännedom och/ eller koppling till den tidigare fältarbetsgruppen i 

Östersund samt att deltagarna har erfarenhet om fältarbetsgruppen och dess verksamhet 

fem år tillbaka. Kontakt med potentiella intervjudeltagare har gjorts via kontakter på 

Mittuniversitet i samråd med författarnas handledare och genom utbildningens andra 
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kurser. Således har kontakt med potentiella intervjudeltagare gjorts i främsta hand genom 

författarnas kontaktnät.  

 

Det inhämtade materialet sparades på diktafonens minne och efter avslutad undersökning 

raderades de befintliga ljudfilerna. Intervjudeltagarnas namn och arbetsplats och/ eller 

sysselsättning omkodades och presenteras i studien som I1 (intervju 1) till och med I9.  

Intervjudeltagarna tillfrågades om de önskade få en kopia av det egna 

transkriberingsunderlaget innan informationen presenterades i aktuell studie. Två av 

intervjudeltagarna önskade få detta tillskickade till sig. 

 

Efter avslutad transkribering utav samtliga intervjuer studerades texten flertalet gånger, 

detta för att kunna systematisera, kategorisera och sedan tolkas (Bryman, 2011; Backman, 

2007). Valet av analysmetod grundar sig i att innehållsanalys möjliggör tolkningar i 

skrivna texter exempelvis dagböcker och journalanteckningar (Bryman, 2011). De 

transkriberade intervjuerna lästes upprepande gånger för att på så sätt finna 

meningsbärande enheter, vilket kunde vara textavsnitt, textsatser och/ eller ord ur dessa 

som gav en beskrivning av dess innehåll (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enheterna sammansattes för att skapa ett hanterbart material för kommande analysdel. 

Vidare innebär innehållsanalysen möjligheten att kvantifiera den skrivna textens innehåll 

utifrån kategorier som redan innan är bestämda. Kategorierna har en betydande roll i 

produktionen av kunskap och används således som hjälpmedel för sortering av 

transkriberingsunderlaget (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna 

sorterades genom de redan förutbestämda meningsenheterna, detta för att se nyckelord som 

uppkommit i de olika intervjutillfällena. Vidare ger dessa en bild av vad som 

intervjudeltagarna ansett var av betydelse. Kategorierna som presenteras i resultat delen är 

frivilliga mötet, tillgänglighet, positiva följder, socialt förebyggande arbete nu och behövs 

en ny fältverksamhet?       

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 

Tidigare anställda inom fältarbetsgruppen Anställda som ej arbetat vid 

fältarbetsgruppen 

Ungdomar som haft kontakt med 

fältarbetsgruppen 

Ungdomar < 17 år  

Politiker som suttit/sitter med i socialnämnd 

vid beslut 

Politiker som inte sitter med i 

nämnden vid aktuellt beslutstagande 

Frivilliga organisationer som haft kontakt med 

fältarbetsgruppen  

Föräldrar 
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2.5 Intervjudeltagarna  

Deltagarna för aktuell studie tillfrågades främst via telefon men även förfrågningar via 

mail samt personliga möten förekom. Deltagarna valdes ut genom ett målinriktat urval. 

Författarna önskade deltagande från myndigheter, politiker, ideella organisationer samt 

ungdomar som haft kännedom av fältarbetsgruppen eller arbetslivserfarenhet utifrån 

anställning vid den tidigare fältarbetsgruppens i Östersunds kommun, därav valdes 

deltagarna ut på sådant sätt. Deltagare som valde att tacka ja till att delta i studien 

tilldelades en kopia av informationsbrevet1. Informationsbrevet innehöll information om 

studiens syfte samt om frivillighet för deltagandet. Vidare presenterades en kort 

beskrivning av författarna och hur den inhämtade informationen skulle komma att 

hanteras. I informationsbrevet framkom även kontaktuppgifter till författarna om 

deltagarna hade funderingar eller frågor gällande intervjun och/ eller studien. 

Intervjudeltagarna erhöll konfidentialitet, vilket innebar att alla personuppgifter samt det 

inhämtade materialet förvarades på ett sådant sätt att ingen obehörig kunnat komma åt 

dessa uppgifter (Bryman, 2011). I aktuell studie deltog två myndighetspersoner som 

tidigare haft anställning vid fältarbetsgruppen, Östersund. Två av studiens deltagare är 

förtroendevalda politiker och har koppling till beslutstagande av nedläggningen gällande 

fältarbetsgruppen i Östersund. Vidare är två av studiens deltagare unga vuxna 21 > år som 

haft kontakt med fältarbetsgruppen och dess insatser. Från de ideella organisationerna 

nattvandrare, och föräldraföreningen mot narkotika, FMN, deltog tre. Erfarenhet- 

kompetens- och utbildningsnivån är spridda mellan intervjudeltagarna. Studiens 

intervjudeltagare hade alla mer än fem års erfarenhet av fältarbetsgruppen och dess 

verksamhet, när fältarbetsgruppen var aktiv. Kunskapsnivån om verksamheten skiftade 

från övergripande till mer insiktsfull.  

 

Författarna av aktuell studie önskade deltagande från polisens ungdomsgrupp i Jämtlands 

län. Ungdomsgruppen tillfrågade men valde att inte delta i studien, detta ställningstagande 

motiverades med att de inte kunde uttala sig om politiska beslut som tagits. 

2.6 Intervjusituation 

Intervjuerna ägde rum på platser valda av intervjudeltagaren/- arna själva. Tre intervjuer 

genomfördes på intervjudeltagarnas arbetsplats. Två intervjuer genomfördes på centralt 

beläget café samt två intervjuer genomfördes på Mittuniversitetet. Vid varje 

                                                 
1 Se bilaga 1 
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intervjutillfälle har studiens författare kort presenterat syftet, återgett information om 

konfidentialitet. Fråga har också ställts om deltagaren godkänt att intervjun spelats in via 

diktafon samt om deltagaren önskar ta del av det transkriberade materialet. 

Intervjufrågorna2 omfattade frågor kring nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersunds 

kommun. Intervjusituationerna har genomsyrats med positiv inställning från deltagarna. 

Deltagarna har bemötts med nyfikenhet och stor tacksamhet över deras deltagande.  

2.7 Utskrift 

Utskriften av det inhämtade materialet transkriberades ordagrant, vilket således innebär att 

textformuleringen inte ändrades. Dock transkriberades inte skratt och samtalet innan 

respektive i slutet av intervjuerna, detta för att de inte ansågs relevant för studiens resultat. 

Om intervjudeltagaren/-arna nämnt annan person vid namn har detta namn omkodats, detta 

för att säkerställa skyddet för den enskildes integritet, då denne inte valt att delta i aktuell 

studie. Transkribering av intervjutillfällena har gjorts efter överenskommelse mellan 

studiens författare, förutsättningen var att båda transkriberade efter samma mall. De nio 

intervjuerna var mellan 40-60 minuter långa. Varje intervju tog mellan 5-7 timmar att 

transkribera Det framkommer inga problem med att höra vad som sägs i det inspelade 

materialet. Det inspelade materialet raderades efter genomlyssnade och transkribering. 

Utskrifterna förstördes efter avslutad undersökning.  

2.8 Insamling av forskningsmaterial 

Vid sökning och inhämtning av forskningsmaterial valdes sökmotorer via 

Mittuniversitetets bibliotek. Sökmotorer som användes var ProQuest Social Sciences, Diva 

samt Google Schoolar. Sökord som användes vid sökningarna var outreach work, social 

work among youngers, social work, detached, fältarbete, uppsökande verksamhet och 

uppsökande arbete. Kontakt togs även med Riksförbundet för fältarbete, RIF där 

information skickades till studiens skribenter. Via RIF erhölls även deras egen rapport om 

fältarbete och forskning, en sammanställning av forskning som gjorts på fältarbete i 

Sverige. Det insamlade materialet användes inte i andra ändamål än den för studiens, vilket 

intervjudeltagarna informerades om. 

2.9 Förförståelse 

Förförståelsen återfinns genom utbildningen samt kurslitteratur om organisationer, utsatta 

grupper samt föreläsningar, det bör dock poängteras att det sociala uppsökande och 

                                                 
2 Se bilaga 2  
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förebyggande arbetet inte innefattas i större utsträckning vid socionomutbildningen, 

Mittuniversitetet, Östersund. Författarna har ingen egen arbetslivserfarenhet vad gäller 

uppsökande och förebyggande verksamhet riktad mot ungdomar, däremot har en av 

författarna erfarenhet av arbete på ungdomshem med missbruks- och social problematik.   

3 Resultat 

I aktuell studie deltog två myndighetspersoner som tidigare haft anställning vid 

fältarbetsgruppen, Östersund. Två av studiens deltagare är förtroendevalda politiker och 

har koppling till beslutstagande av nedläggningen gällande fältarbetsgruppen i Östersund. 

Vidare är två av studiens deltagare unga vuxna 21 < år som haft kontakt med 

fältarbetsgruppen och dess insatser. Från de ideella organisationerna nattvandrare, och 

föräldraföreningen mot narkotika, FMN, deltog tre. Intervjudeltagarnas namn och 

arbetsplats och/ eller sysselsättning omkodades och presenteras i studien som I1 (intervju 

1) till och med I9.   

 

Studiens resultat presenteras nedan utifrån valda kategorier i enlighet med syfte och 

frågeställningar för denna studie. Författarna har nedan separerat vad som kommer från 

intervjupersoner och vad som är vår analys (kopplat till relevant teori). Empirin presenteras 

genom att författarna exemplifierar intervjudeltagarnas upplevelse. 

3.1 Det frivilliga mötet 

Det primära i uppsökande och förebyggande socialt ungdomsarbete är det frivilliga mötet 

mellan ungdomar och myndighetspersoner (Klyve & Pedersen, 2006; Johansson, Mohlin, 

Persson, Runesson och Svensson, 1993; Ander, 2005; Andersson, 2005a; RIF, 2010; 

Henningsen, Gotaas och Feiring, 2008). Det finns en uppfattning om att ungdomar inte 

aktivt söker hjälp utifrån deras behov och det är här fältarbetarens arbete blir centralt. 

Genom att skapa kontakter med ungdomar och bygga relationer samtidigt som 

tillgängligheten och kontinuiteten kan detta arbete komma att skapa möjligheter till 

förändringsprocesser (Klyve & Pedersen, 2006; Johansson et al., 1993; Ander, 2005; 

Andersson, 2005a; RIF, 2010; Henningsen, Gotaas och Feiring, 2008).  

 

Två av intervjudeltagarna berättar att när fältarbetsgruppen fortfarande var aktiva arbetade 

dessa utifrån Riksförbundet för fältarbetares, RIF:s, definition om hur den uppsökande och 

förebyggande verksamheten skulle bedrivas och där är det frivilliga mötet med ungdomar 
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det centrala (RIF). Begreppet möte återkommer i samtliga intervjuer, vilket ses som det 

primära i fältarbetsgruppens arbetsuppgifter. Detta är även något som är ständigt 

återkommande i den forskning och litteratur som återfinns på området (Klyve & Pedersen, 

2006; Johansson et al., 1993; Ander, 2005; Andersson, 2005a; Andersson, 2010c; RIF, 

2010; Henningsen, Gotaas och Feiring, 2008).  

 

Författarnas analys utifrån intervjuerna är att när fältarbetsgruppen var aktiv i Östersund 

gavs ungdomar en betydligt större möjlighet till kontakt med myndigheter genom 

fältarbetarna. Ungdomarna kunde komma in till fältarbetarnas kontor som då låg på Gustav 

den III:s torg tillika busstorget utan att behöva boka tid eller vara ett aktivt ärende hos den 

övriga socialtjänsten. Ungdomarna kunde även möta/ träffa på fältarbetarna när dessa var 

ute och ”fältade”, vilket möjliggjorde för en oplanerad och spontan dialog, stöttning och/ 

eller hjälp. Flera av intervjudeltagarna bekräftar att när fältarbetsgruppen var aktiva gavs 

ungdomar således en bredare kontaktyta och fler vuxna fanns tillgängliga för dem. Det 

frivilliga mötet mellan myndighetspersoner och ungdomar kan kopplas till Antonovskys 

teori om känsla av sammanhang, KASAM. Det frivilliga mötet kan innebära förstärkning 

av ungdomarnas känsla av meningsfullhet och öka deras förmåga till att hantera svårigheter 

som har/ kan uppkomma.  

 

I5 berättar att genom det frivilliga mötet mellan ungdomar och fältarbetarna skapades även 

en helt annan uppsyn på ungdomar, olika grupper och detta möjliggjorde för att insatser 

tidigare kunnat erbjudas den unge som låg i riskzonen för utveckling av ett dysfunktionellt 

leverne.  

 

 ”Socialtjänsten har ingen koll på hur det ser ut på våra gator det är det lilla  

 som vi fortfarande håller vid liv och vi har ju fortfarande lite koll det har vi ju” //I5 

 

Det framkommer i intervjun med I4, I5 och I6 att idag är det frivilliga mötet mellan 

ungdomar och myndighetspersoner så gott som obefintlig, det är de så kallade riskhelgerna 

som det frivilliga mötet återskapas, dock inte på samma premisser som tidigare. Riskhelger 

är valborg, studenten, 100- och 50- dagars samt vid Storsjöyran3, det är under dessa helger 

som tidigare anställda vid fältarbetsgruppen, numera ungdomsstödjare, ideella 

organisationer, socialtjänst samt polisens ungdomsgrupp samordnar vandring i och runt 

                                                 
3 Lokal festival i Östersunds kommun  
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centrala Östersund. I5 menar att detta arbete handlar främst om att ”släcka bränder” och ta 

hand om det mest akuta, det handlar alltså inte om regelrätt fältarbete där det 

kontaktskapande arbetet är det primära.  

 

I Östersunds kommun finns en ungdomsgrupp inom polisen, dessa är ute och har en viss 

uppsökande och förebyggande verksamhet, dock är mötet mellan polisens ungdomsgrupp 

och tidigare fältarbetare inte den samma berättar fyra av studiens intervjudeltagare. 

Andersson (2010c) och Erdal (2007) beskriver att det finns en misstro för polis och 

socialtjänst vilket försvårar kontakten mellan dessa myndigheter och ungdomarna. Denna 

misstro för myndigheter är något som flera av studiens deltagare lyft, i denna fråga handlar 

det om ett avståndstagande och ungdomarna söker inte kontakt med socialtjänsten eller 

polisen i samma utsträckning som de gjorde med fältarbetarna.  

 

 ”man ser ju på ungdomar fältarbetarna kunde dem gå fram till dem var ute 

  och gick och vi som vuxna… men socialtjänsten vettdu när dem ser dem den 

  där färgen på jackan så blir dem direkt för då är det liksom papper och då 

  är det liksom de är en myndighet på ett annat sätt än vad fältarbetarna var va”//I8 

 

Ungdomarna upplevde inte fältarbetarna som en myndighet på sådant sätt som de upplevde 

polis och socialtjänst, fältarbetarna etablerade ett förtroende gentemot ungdomarna och 

hade en annan attityd mot dessa berättar I9. Vidare berättar I1, I2, I7 och I8 att 

fältarbetarna hade möjlighet till att skapa kontakter och tog sig tid till att bygga relationer 

på ett helt annat plan än vad polisens ungdomsgrupp och socialtjänsten hade möjlighet till. 

Det byggdes ett förtroende gentemot fältarbetsgruppen och dess anställda, vilket 

möjliggjorde att ungdomarna lättare kunde söka stöd hos dem. Fältarbetarna upplevdes inte 

av ungdomarna som en myndighet, däremot upplevdes socialtjänst och polisen som en 

myndighet och därmed följs en känsla av hot och byråkrati, något som kan upplevas 

skrämmande för ungdomar 

 

”/…/ då var fältis igen det där neutrala fast att dem var en myndighet va” //I7 

 

Respekt och förhållningssätt är en betydande del i arbetet med ungdomar, vilket 

uppsökande och förebyggande arbete till stor del handlar om (Klyve & Pedersen, 2006; 

Johansson et al., 1993; Ander, 2005; Andersson, 2005a; Andersson, 2010c; RIF, 2010; 

Henningsen, Gotaas och Feiring, 2008).  



 

 

18 
 

 

Det är författarnas tolkning utifrån vad som har framkommit vid intervjutillfällena att 

ungdomarna i Östersunds kommun idag inte har samma kontaktnät med vuxna personer 

som de har förtroende och tillit till. Detta försvann i samband med nedläggningen. 

Kontakten med andra vuxna finns kvar, det handlar främst om de ideella organisationerna 

som i den utsträckning som går, är ute och vandrar på Östersunds gator både under 

riskhelger och vanliga helger och kvällar. Där har de ideella organisationerna 

uppmärksammat en förändring i kontakten till ungdomarna, ungdomarna har sökt sig till de 

ideella organisationerna i större utsträckning nu än vad de gjorde tidigare. I1 berättar att de 

ideella organisationerna har inte samma befogenheter som fältarbetarna hade, de får inte 

beträda bostäder, förverka alkohol och de har heller ingen tillgång till bilar för transport av 

ungdomar såvida de inte använder sina egna bilar. Genom avvecklingen av 

fältarbetsgruppen försvann känsla av sammanhang då fältarbetsgruppen och deras lokaler 

blivit en mötesplats mellan ungdomar och myndighetspersoner. 

3.3 Tillgänglighet 

Fältarbetsgruppen och dess anställda var lätt tillgängliga för såväl ungdomar, oroliga 

vårdnadshavare och för de ideella organisationerna berättar I8. Flertalet av studiens 

intervjudeltagare har lyft diskussionen om betydelsen av tillgängligheten som 

fältarbetsgruppen representerade. Ungdomarna gavs en möjlighet till kontakt med 

fältarbetarna på tider som den övriga socialtjänsten inte arbetade och de kunde ringa själva 

till fältarbetarna om det uppstått problem vid fester eller om de var oroliga för någon vän. 

Samtliga intervjudeltagare lyfter att denna tillgänglighet inte finns idag på samma sätt som 

innan. Fyra av nio intervjudeltagare berättar att de ideella organisationerna kunde under 

flera år hänvisa oroliga vårdnadshavare till fältarbetarna, även polis och andra aktörer hade 

möjlighet att kontakta fältarbetarna vid oro för ungdomar. Flera av studiens 

intervjudeltagare har berättat att tillgängligheten till fältarbetsgruppen varit en stor 

trygghet. Idag återfinns inte denna tillgänglighet eller trygghet, varken för ungdomar eller 

vuxna, oavsett professionstillhörighet. I8 och I7 berättar att idag är ungdomar och vuxna 

tvungna till att antingen kontakta socialtjänsten eller dess jourverksamhet om situationen är 

akut alternativt polisens ungdomsgrupp. Att vända sig till socialtjänsten eller polisen är 

betydligt mer negativt laddat och försvårar kontakten för ungdomar och deras 

vårdnadshavare.  
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”Som anhörig så är det jätte tufft att ta beslutet att jag måste ringa soc man är  

 skiträdd från början och har en massa förebilder och tror sig men till fältarna  

var det inte den känslan” //I7 

 

I7 och I8 beskriver att många oroliga vårdnadshavare inte vågar kontakta socialtjänsten vid 

oro för sin/-a ungdom/-ar, detta av rädsla för att socialtjänsten skall omhänderta den unge 

och det är inte den hjälp föräldrarna behöver. Vårdnadshavaren/-na kanske önskar 

stöttning, råd och hjälp men rädslan är stor för att den unge skall bli omhändertagen.  

 

Till fältarbetsgruppen kunde ungdomar vända sig inte bara om de hade svårigheter i 

bekantskapskretsen, hemma eller med missbruk utan det gick lika bra att gå in för att prata 

över en kopp kaffe. Fältarbetarna hjälpte ungdomarna med allt från sommarjobb till att 

starta egna projekt där fältarbetarna kunde vara som ett bollplank och ge vägledning, detta 

arbete handlade om att ta vara på ungdomens egna resurser och förmågor berättar I4 och I5 

 

Antonovsky (2005) beskriver genom att lyfta den unges resurser och förmågor ökar 

känslan av sammanhang och att den egna förmågan faktiskt har betydelse. Vidare menar 

Antonovsky genom att lyfta ungdomen på sådant sätt inges en känsla av bekräftelse från 

vuxenvärlden som stärker den unge och detta kan bidra till en positiv utveckling. Att 

bekräfta ungdomen/- arna ges en känsla av att hon/ han är en viktig individ som kan tillföra 

något och någon som behövs, vilket ger en ökad självkänsla och självbild. Känslan av att 

ha makten över sitt egna liv samt att ha förmågan till att fatta egna beslut ökar således 

ungdomens tillförsikt till den egna förmågan (Ibid.). En salutogen faktor är en betydelsefull 

vuxen som ungdomen kan vända sig till, detta kan handla om vårdnadshavare, närstående 

eller annan vuxen (Waad & Hult, 1998). Om ungdomar ges möjlighet till annan 

betydelsefull vuxen kan detta komma att innebära en ökad känsla av sammanhang och 

betydelse för den enskilde ungdomen (Waard & Hult, 1998; Andersson & Andersson, 

2005e; Antonovsky, 2005). Det sociala förebyggande och uppsökande arbetet grundar sig 

på att skapa förutsättningar för en social förankring av beteenden, ageranden och attityder 

som inte är dysfunktionella för den enskilde ungdomen (Andersson, 2010c; Erdal, 2006). 

Uppsökande och förebyggande socialt arbete handlar om att i tidigt skede uppmärksamma 

ungdomar som riskerar att utveckla ett dysfunktionellt leverne, stärka och lyfta upp 

ungdomens egna resurser och förmågor, för detta krävs lättillgänglighet, förtroende och 

respekt (Klyve & Pedersen, 2006; Johansson et al., 1993; Ander, 2005; Andersson, 2005a; 
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Andersson, 2010c; Andersson & Andersson, 2005e; RIF, 2010; Henningsen, Gotaas och 

Feiring, 2008).  

 

Vid intervjutillfällen med I5, I6 och I9 framkom att svårigheter föreligger för 

socialtjänstens handläggare att erbjuda denna tillgänglighet, de har inte möjligheten till att 

knyta den kontakt till/ med ungdomarna på gatorna som fältarbetarna hade. 

Intervjudeltagare för denna studie har lyft tankar kring att det saknas något för 

ungdomarna, att någon form av uppsökande och förebyggande behövs.  

 

Författarnas tolkning om bristen gällande meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet 

fick en svagare ställning för ungdomarna i Östersund när fältarbetsgruppen försvann. Vid 

ett av studiens intervjutillfällen framgick ur ungdomens perspektiv en oro när denne hörde 

att fältarbetsgruppen skulle komma att avvecklas. Ungdomen beskrev fältarbetsgruppens 

anställda som en stor trygghet som skapade meningsfullhet genom olika aktiviteter som de 

anställda genomförde tillsammans med ungdomarna. Aktiviteterna tillsammans med 

engagerade vuxna bidrog, enligt ungdomen, till att vardagen upplevdes mer hanterbar och 

mer tillfredsställande.  

3.4 Positiva följder 

När fältarbetsgruppen var aktiv fanns ett visst samarbete mellan fältarbetsgruppen och 

andra myndigheter och ideella organisationer berättar I4, I5 samt I7, I8. Samarbetet var 

funktionellt menar I4 och I5, men efter nedläggningen upplever dessa intervjudeltagare att 

detta förändrats i positiv bemärkelse.  

 

”Med handläggarsidan har det ju blivit bättre, vi jobbar i ärenden  

 tillsammans man bollar ju med handläggaren hela tiden” //I4 & I5 

 

De ideella organisationerna som varit aktuella för denna studie menar att dem givits ett 

större utrymme att vara delaktiga i utsättning av grupper vid exempelvis studenten, 100- 

respektive 50-dagars samt vid Storsjöyran.  

 

I4 och I5 påvisade i intervjutillfället att kommunikationen mellan den dåvarande 

fältarbetsgruppen och socialtjänstens handläggare dock inte var välfungerade under tiden 

för fältarbetsgruppens existens, man använde sig inte utav varandras kompetens och 

kunskap om olika ungdomsgrupper/ ungdomsgäng som vistas ute i Östersund. Vidare 
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menar I4 och I5 att även anställda på fältarbetsgruppen var dåliga på att kommunicera med 

socialtjänstens handläggare om olika ungdomar som de mött i arbetet.  

 

Det är författarnas analys att samarbetet mellan de numera ungdomsstödjarna och 

socialtjänsten förbättrats och tagit lärdom om tidigare samarbetssvårigheter mellan 

dåvarande fältarbetsgrupp och socialtjänst. Det handlar främst om kommunikations 

förbättringar dessa i mellan. Ytterligare en positiv faktor är att ungdomsstödjarna och 

socialtjänstens ungdomshandläggare arbetar under samma chef, vilket innebär en bättre 

sammanhållning. Detta organisationsupplägg fanns inte då fältarbetsgruppen var aktiva.  

3.5 Socialt uppsökande och förebyggande arbete – nu  

I4 och I5 berättar att när fältarbetsgruppen var aktiva ordnade fältarbetarna för sommarjobb 

till ungdomar på Storsjöcupen4, där ungdomarna då arbetade som cup-värdar samt med den 

yttre säkerheten. Ungdomarna fick referenser och erfarenheter vilket i sin tur ökade 

känslan av samhörighet, stärkte ungdomen i den sociala förankringen och process som hela 

tiden fortlöpte. Fältarbetarna möjliggjorde även för olika former av friluftslivsaktiviteter på 

en anläggning utanför centrala Östersund och skapade arrangemang tillsammans med 

ungdomarna. Dessa aktiviteter återfinns idag inte alls berättar I4 och I5, då det sociala 

uppsökande och förebyggande arbetet inte längre finns, och ungdomsstödjarna enbart 

arbetar mot ungdomar där socialtjänsten beslutat om insats.  

 

Det är författarnas uppfattning som stärkts vid flertalet av intervjutillfällen att det saknas 

en större uppsikt och kännedom om ungdomarna som befinner sig ute på Östersunds gator 

och sociala miljöer. Idag finns en viss kännedom om de ungdomar som rör sig i anslutning 

till Gustav III:s tillika busstorget, vilket är ett mycket litet område där ungdomar vistas. 

Detta kan därför innebära att socialtjänsten inte har någon överblick på hur situationen ser 

ut på Östersunds gator och torg eller vad som försiggår på ungdomarnas arenor. När 

fältarbetsgruppen var aktiva fanns möjligheten till ett tidigare uppmärksammande för 

ungdomar som befann sig i riskzonen, dessa ungdomar kunde snabbare erbjudas insatser 

om detta behövdes och den unges behov uppmärksammades på ett tidigare plan och detta 

möjliggjorde även för en bra och respektfull kontakt mellan ungdomen och 

myndighetspersoner. Vid riskhelger, vilket inkluderar valborg, studenten och 50- samt 

                                                 
4 Fotbollsevent för ungdomar 
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100-dagars är den uppsökande verksamheten igång, dock ej på samma premisser som när 

fältarbetsgruppen var aktiv.  

 

Flera av intervjudeltagarna har påtalat detta, just att Östersunds kommun inte erbjuder/ 

tillhandahåller denna typ av verksamhet under andra helger, som faktiskt enligt en av 

studiens deltagare, är riskhelger. 

 

”Nu är det bara riskhelger som fältis är ute varje fredagskväll är en riskhelg” //I1 

 

Tidigare fanns det ett förebyggande och uppsökande arbete i Östersunds kommun, idag tre 

år sedan nedläggningen av fältarbetsgruppen finns ingen sådan verksamhet, något som 

lyfts vid intervjutillfället med I3. Studiens intervjudeltagare berättar om deras egen oro 

över hur ungdomarna har det idag och hur deras behov inte ses på samma sätt som tidigare.   

 

När fältarbetsgruppen var aktiv bedrevs arbetet på individ- grupp och samhällsnivå 

(Östersunds kommun, 2012). Denna organisatoriska faktor arbetas idag på annat sätt, det 

nuvarande arbetet gentemot ungdomar är mer individinriktat, vilka insatser även kräver 

beslut ifrån socialtjänsten. Detta innebär således att flertalet ungdomars eventuella behov 

av stöd och/ eller andra insatser inte lyfts upp till ytan (Östersunds kommun, 2012; 

Eurenius, 2012).  

3.6 Ny fältarbetsgrupp? 

Frågan om en ny fältarbetsgrupp bygger på att politiker skall fatta ett sådant beslut. Två av 

studiens intervjudeltagare är folkvalda politiker, där den ena är opposition och den andra är 

från majoriteten. Dessa två politiker vill gärna se någon form av uppsökande och 

förebyggande verksamhet, dock råder det skillnader i deras uppfattning om huruvida 

Östersunds kommun idag har ett uppsökande och förebyggande arbete. I6 menar att 

kommunen har ett aktivt förebyggande och uppsökande arbete medan I3 anser att 

kommunen inte längre har någon sådan verksamhet. Något som båda är överens om är 

önskan om tidigare insatser, detta då redan i förskoleklass.  

 

”Det jag tycker är synd det är det har gått politiskt prestige i det alltså synd  

 det är skam över Östersunds politiker att man inte kan lyssna på den andra sidan” //I3 
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Flera av studiens deltagare har uttryckt en önskan om att få ta del utav utvärderingen kring 

vilka effekter fältarbetsgruppen hade när denna verksamhet var verksam, en utvärdering 

som skulle komma sommaren 2013. Efter kontakt med Östersunds kommun påtalades att 

den externa utvärderingen inte kommer genomföras, då kommunens socialnämnd känner 

sig tillfreds med den interna (Andersson, 2014). En sådan utvärdering skulle synliggöra 

vilka insatser och/ eller behov som efterfrågas från ungdomar, vårdnadshavare, skola, 

myndigheter och de ideella organisationerna menar I3, I4, I5, I7 och I8.  

 

Det är författarnas tolkning att om en sådan utvärdering sammanställs möjliggörs även 

frågan om en nyetablering av en fältarbetsgrupp, något som även I6 lyfter vid 

intervjutillfället. Vidare är det författarnas uppfattning att samtliga intervjudeltagare vill se 

en nyetablering av någon form av uppsökande och förebyggande verksamhet i Östersunds 

kommun. Det anses inte nödvändigtvis vara aktuellt med en eftersträvan av den tidigare 

fältverksamheten, utan här bör utveckling och nytänkande vara centrala begrepp i 

utformningen av en ny verksamhet. Dessutom är det författarnas uppfattning att samtliga 

intervjudeltagare anser att det förnärvarande inte finns någon förebyggande och 

uppsökande verksamhet i den utsträckning som skulle behövas.  

 

”Helt klart att vi vill ha fältis det är ju så de är ju liksom jag förstår inte  

  ens överhuvudtaget varför man la ner det för mig är det helt obegripligt  

  jag känner så med alla våra ungdomar där ute” //I8 

 

Om det skulle etableras en ny uppsökande och förebyggande verksamhet bör ny kompetens 

florera i den nya verksamheten, detta är något som återkommit i svaren för frågan ”anser 

du att det behövs en ny fältarbetsgrupp?”. Flera påpekar att risken med att arbeta i samma 

verksamhet under en längre tid kan komma innebära att redan befintlig verksamhet inte 

utvecklas. Det är lätt att stå och trampa på samma ställe under en längre tidsperiod, vilket i 

sig säkert ger vissa ungdomar goda förutsättningar men utvecklingen i metoder och/ eller 

arbetssätt stannar upp menar flertalet av studiens intervjudeltagare. I6 menar att en viktig 

faktor för en nyetablering av en uppsökande förebyggande verksamhet är att 

kvalitetssäkring och utvärdering görs regelbundet, detta för att motivera och studera vilka 

insatser som är mer effektiv både gentemot ungdomarna men även genom ett ekonomiskt 

perspektiv.  
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I socialtjänstlagen går det att utläsa krav att socialtjänsten skall bedriva uppsökande 

verksamhet samt bedriva andra former av förebyggande arbete (Lundgren & Thunved, 

2013). Hur detta förebyggande arbete skall bedrivas kan se olika ut beroende på hur 

kommunerna tolkar denna lag. Detta gör att Östersund kommun idag inte har krav på sig 

att bedriva en fältarbetsgrupp, utan kan bedriva uppsökande verksamhet genom andra 

former. Oavsett hur kommunen tolkar lagstiftningen har författarna till denna studie visat 

att de flesta nyckelpersoner som intervjuats anser att situationen gällande det uppsökande 

och förebyggande arbetet försämrats i och med kommunens beslut att lägga ner 

fältarbetsgruppen. Det är författarnas uppfattning att samtliga av studiens intervjudeltagare 

vill se en nyetablering av en uppsökande och förebyggande verksamhet i Östersunds 

kommun. Det har framkommit både från intervjudeltagarna och forskningen att svårigheter 

föreligger att utvärdera denna typ av verksamhet och insatser, dock genomsyras studiens 

intervjutillfällen och forskning att fältarbetet är en viktig del i det sociala arbetet.  

4 Diskussion 

Kontaktskapande arbete, ungdomar i riskzonen, ”fältning”, det frivilliga mötet med 

ungdomar på deras egna arenor och många andra arbetsuppgifter (Strømfors & Erdal, 

2010; Andersson, 2010c; Ander, 2005; Andersson, 2011b) vilade tidigare på 

fältarbetsgruppen och dess anställda i Östersunds kommun. Efter ett beslut 2011 från 

socialnämnden, Östersunds kommun finns inte längre fältgruppen och dess verksamhet. 

Grunden var en besparingsåtgärd på 1 miljon. I socialtjänstlagens, SoL, 3 kap 7 § går det 

att läsa om kravet som åligger på kommunen att denne skall bedriva uppsökande och 

förebyggande arbete, gör Östersunds kommun detta idag? Vilka följder har 

myndighetspersoner, politiker, ungdomar och ideella organisationer uppmärksammat sedan 

nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersund, för nu snart 3 år sedan? Detta var studiens 

syfte, att lyfta frågan om följder gällande det politiska beslutet som togs av socialnämnden 

i Östersunds kommun. Fältarbetet är en del av det sociala arbetet med ungdomar, därav är 

frågan av högst relevant och avsaknaden av forskning på aktuellt ämne ger studiens 

frågeställningar högre legitimitet och relevans.  

 

Det är socialtjänstlagen (2001:453) som styr socialtjänstens arbete och den är en ramlag, 

vilket innebär att det aktuella lagrummet ger ett stort tolkningsutrymme. Det återfinns en 

viss meningsskillnad mellan de politiker som deltagit i denna studie, där den ena menar på 

att Östersunds kommun faktiskt bedriver ett uppsökande och förebyggande arbete 
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gentemot ungdomar som bor och vistas i kommunen, vilket den andra inte samtycker till. 

Den andra politikern menar att det uppsökande och förebyggande arbetet togs bort i 

samband med nedläggningen av fältarbetsgruppen för snart tre år sedan. I Östersunds 

kommun finns idag en drogsamordnare som har till uppgift att informera ungdomar om 

narkotika, samordna arbetet med de olika skolorna i kommunen och är även med och 

nattvandrar vid olika riskhelger. Det finns även en narkotika kommission i kommunen som 

har till uppgift att kartlägga droganvändandet bland ungdomar i Östersund. Dessa två 

nytillsatta tjänster kan ses som en del i det förebyggande arbetet enligt en av studiens 

deltagare. Det bör dock poängteras att nattvandringen vid riskhelger handlar till stor del av 

att ”släcka bränder” och ta hand om det mest akuta. Detta är inte en kontaktskapande och 

relationsbyggande verksamhet med syfte att sedan möjliggöra förändring hos enskilda 

ungdomar. Till skillnad mot tidigare fältarbetarna, som det primära uppdraget och som 

även är det centrala för fältverksamhet (Andersson, 2010c: Erdal, 2011; 2011; Henningsen, 

Gotaas & Feiring, 2008). Att det uppsökande och förebyggande arbetet inte finns i 

Östersunds kommun håller flertalet av intervjudeltagarna för denna studie med om.  

 

Två tjänster från tidigare fältarbetsgruppen omvandlades till att bli ungdomsstödjare, vilket 

innebär att ungdomar som redan hamnat i fel umgänge, missbruk och/ eller i annat 

normbrytande beteende ges ungdomsstödjarinsats från socialtjänsten. Det handlar således 

inte om det frivilliga mötet mellan myndighetspersoner och ungdomar, det handlar heller 

inte om några tidiga insatser från rättssamhället utan här har problemen och/ eller 

svårigheterna blivit så stora att ungdomen utfallit som ett ärende hos socialtjänsten och 

därav erbjuds denna insats. När fältarbetsgruppen fanns handlade arbetet om det frivilliga 

mötet mellan myndighetspersoner och ungdomar, detta på ungdomens arenor och miljöer. 

Det handlade till stor del att skapa kontakt, bygga relationer, lyfta ungdomens egna 

förmågor och resurser, vilket i sin tur ökade ungdomens känsla av sammanhang och 

skapade en social förankring hos den enskilda ungdomen. Idag finns inte detta att tillgå för 

ungdomar i Östersund som inte hamnat som ärende hos socialtjänsten.  

 

Ur ungdomarnas perspektiv har nedläggningen utav fältarbetsgruppen enbart fört med sig 

negativa följder. Aktiviteter som fältarbetarna kunde ta med ungdomarna på finns inte, det 

breda kontaktnätet som fältarbetarna ändå innebar, finns inte längre. Möjligheten till 

sommarjobb erbjuds idag inte via fältarbetsgruppen. Tryggheten av vetskapen om att 

fältarbetarna var tillgängliga vid exempelvis bråk på fester, att ungdomar själva kunde 
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kontakta dem när de påträffade en vän och/ eller annan ungdom som är påverkad finns inte 

idag heller. Alternativet idag är att kontakta polisens ungdomsgrupp. Polisens 

ungdomsgrupp finns för ungdomarna i Östersund, men misstron gentemot polis och 

socialtjänst komplicerar kontaktsökandet mellan dessa myndigheter och ungdomarna. 

Detta gör situationen än mer komplex, om det finns en misstro mot polis och socialtjänst, 

vart och till vem kan ungdomarna vända sig? I samtliga intervjuer i studien har påpekats 

just denna fientlighet och misstro mot polis och socialtjänst från ungdomarna, något som 

skulle innebära en minskad känsla av sammanhang hos ungdomarna. Detta har de ideella 

organisationerna uppmärksammat, då de har sett en ökning av kontaktsökande ungdomar 

när dessa har varit ute och nattvandrat. Svårigheterna för de ideella organisationerna är att 

dessa inte får beträda lägenheter, även om att ungdomen själv ringt efter deras hjälp. De 

ideella organisationerna saknar rätt att utföra flera arbetsuppgifter som fältarbetarna hade i 

form av att de var myndighetspersoner. Fältarbetarna befann sig inte enbart på Gustav den 

III:s torg tillika busstorget, vid Mc Donalds, fritidsgårdar eller tittade in på fester, utan de 

fanns sig även på skolor i kommunen där de höll i värderingsövningar och tjej- och 

killgrupper. Dessa aktiviteter innebar möjlighet till reflektion för ungdomarna samtidigt 

som fältarbetsgruppen presenterade sin verksamhet och nådde väldigt många ungdomar. 

Detta skulle kunna ge en bild av att begriplighet och hanterbarhet gällande olika problem 

och/ eller funderingar hos ungdomar. Att ha möjligheten att kontakta fältarbetarna var en 

trygghet för ungdomar, en trygghet som idag inte längre finns. Ungdomar gavs möjlighet 

till kontakt med en verksamhet som i deras ögon inte var myndighet, utan där fältarbetarna 

sågs som en trygg vuxen som denne kunde vända sig till i alla lägen utan att för den delen 

vara ett ”ärende” hos socialtjänsten eller behöva boka tid flera veckor i förväg (Andersson, 

2010c; Erdal, 2011; Johansson, Mohlin, Persson, Runesson & Svensson, 1993).  

 

Ur ett vuxenperspektiv har nedläggningen både bidragit med positiva och negativa följder. 

De negativa aspekterna för de ideella organisationerna är att dessa inte har någon instans 

att hänvisa oroliga föräldrar till, de har ingenstans att hänvisa vårdnadshavare som har 

funderingar om huruvida deras ungdom är igenkända av fältarbetsgruppen eller umgås med 

kamrater som inte är bra för ungdomen. Mellan fältarbetsgruppen och de ideella 

organisationerna fanns ett gott samarbete. De ideella organisationerna kunde ringa till 

fältarbetarna när de behövt råd och/ eller hjälp i vissa situationer där fältarbetarna hade rätt 

att agera. Fältarbetsgruppen bjöd också in och anlitat de ideella organisationerna vid ett 

flertal tillfällen exempelvis vid föräldramöte och andra informationsträffar för 
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vårdnadshavare. Något som idag inte görs i samma utsträckning som tidigare. Det bör dock 

påpekas att polisens ungdomsgrupp bjuder in och har ett mycket gott samarbete med de 

ideella organisationerna, men det är ändock något som saknas enligt fyra av studiens 

intervjudeltagare. Det positiva som hänt, om nedläggningen studeras utifrån ett 

vuxenperspektiv, är att samarbetet mellan de ideella organisationerna och de sociala 

myndigheterna förbättrats. Ungdomsstödjarna har numera ett bättre samarbete med 

ungdomshandläggarna vilket underlättas av att de står under samma chef. Nedläggningen 

har även bidragit till en djupare reflektion över hur den tidigare verksamheten var 

organiserad, vad man skulle önska förändra och utveckla om en ny verksamhet skulle 

etableras. Det har även diskuterats om ännu tidigare insatser krävs, redan i förskolan detta 

är funderingar som finns bland intervjudeltagare för denna studie.  

 

Författarna till denna studie är väl medvetna om svårigheterna till att studera 

fältarbetsgruppens betydelse i sådan utsträckning att det går att uttala sig om betydelsen för 

ungdomar och andra aktörer på ett mer generellt sätt. Denna svårighet är något som vid ett 

flertal tillfällen diskuterats både i tidigare forskning, i litteratur på området och i intervjuer. 

Men för den delen bör inte frågan negligeras, upplevelserna om fältarbetsgruppens 

betydelse är högst relevant inte bara för ungdomarna utan för alla professioner som på ett 

eller annat sätt möter ungdomar. Vi, vuxna, är alla ansvariga för barns- och ungdomars 

välmående och utveckling. Om fältarbetsgruppen och dess anställda finnas där för 

ungdomar och kan underlätta genom att bidrag till stöttning, hjälp och att slussa 

ungdomarna vidare så är detta en verksamhet som alla kommuner borde ha. Ungdomar är 

värda att satsa på, lyftas upp och påvisa vilka resurser de själva sitter på. Detta kan bidra 

till en ökad känsla av sammanhang med vuxenvärlden samtidigt som det inger en känsla av 

meningsfullhet och tillhörighet. När beslutet togs om att avveckla fältarbetsgruppen i 

Östersunds kommun motiverades detta som en besparingsåtgärd, det handlade om 1 miljon 

kronor. Författarna har vid ett flertal tillfällen diskuterat hur mycket Östersunds kommun 

egentligen sparat och om man faktiskt har sparat in denna summa genom att avveckla 

fältarbetsgruppens verksamhet.  

 

Om kommunen varit tvungna att placera fyra ungdomar, kan en summa på omkring 4 

miljoner kronor antas vara rimlig för fyra ungdomar under ett års tid. Om fältarbetsgruppen 

haft kvar sin verksamhet och kunnat hjälpa åtminstone två av dessa ungdomar hade 

Östersunds kommun däremot sparat in mer pengar än vad som troligen gjorts vid denna 
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nedläggning. Detta är endast spekulationer från författarnas sida, men det bör poängteras 

att flertalet av intervjudeltagare för denna studie också spekulerat i att denna besparing inte 

blivit lyckad som politikerna kanske planerat. Om Östersunds kommun önskar förlägga 

sociala insatser till hemmaplan är det förkastligt att avveckla en verksamhet som varit 

verksamma i 30 år. Det hade möjligen varit bättre att försöka utveckla den redan etablerade 

verksamheten och utarbetat någon form av kvalitetssäkringssystem, för att på sådant sätt 

möjliggöra för senare utvärderingar av verksamhetens insatser och hur effektiva dessa är.  

4.1 Metoddiskussion  

Metodvalet för aktuell studie var den kvalitativa forskningsmetodiken, detta för att 

författarna önskade studera myndigheters, politikers, ungdomars- och ideella 

organisationers upplevelse av nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersunds kommun. 

Valet av forskningsmetod lämpade sig således bäst för studiens syfte och frågeställningar. 

Deltagarna gavs möjlighet till att utveckla sina egna tankar och funderingar gällande 

intervjuguidens frågor, detta innebar att ett bredare perspektiv gavs ett större utrymme. 

Detta hade blivit svårt vid en kvantitativ undersökning, detta för att vid en 

enkätundersökning är frågorna påförhand redan bestämda. Det som kan ses positivt med en 

kvantitativ undersökning är att en större målgrupp skulle kunna tillfrågats. Om en mixad 

metod valts hade studiens validitet och reliabilitet stärkts, detta genom att den kvantitativa 

delen kunna stärkts av den kvalitativa delen.  

 

Validiteten i denna uppsats bör diskuteras på olika nivåer. Författarna hävdar att den 

interna validiteten i uppsatsen är fullgod och stärks av det logiska sambandet mellan syfte 

och frågeställningar, samt att den interna validiteten stärkts upp av intervjuguiden. Den 

externa validiteten är dock svårare att mäta, detta då författarna inte har möjlighet att 

jämföra med annan likvärdig studie eller extern statistik. Dock är det författarnas 

uppfattning att studiens resultat inte är kontroversiella i jämförelse med vad som tidigare 

framkommit i lokalpressens artiklar och medföljande läsarkommentarer. Därmed kan 

författarna hävda att studien åtminstone i någon mån har uppvisat extern validitet. Det bör 

påpekas att författarna valt skriva en kvalitativ uppsats där målet varit att uppnå 

förförståelse snarare än validitet i positivistisk mening.  

4.2 Förslag på nya forskningsfrågor 

Utifrån studiens resultat vore det intressant att inhämta information från en större grupp 

ungdomar som har en kännedom om fältarbetsgruppens verksamhet, som haft kontakt med 
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fältarbetarna och intervjua dessa för att studera betydelsen av denna verksamhet. Det finns 

många intressanta forskningsfrågor gällande det sociala uppsökande och förebyggande 

arbetet, främst bör dessa frågor utgå från ungdomarnas perspektiv detta för att 

fältverksamhetens primära uppdrag utgår från det frivilliga mötet mellan ungdomar på 

deras arenor. Utifrån studiens resultat vore det intressant att undersöka vilken betydelse 

hade fältarbetsgruppen på ungdomars sociala förändring i Östersunds kommun? Har 

uppsökande och förebyggande insatser någon socioekonomisk påverkan i positiv 

bemärkelse?  

4.3 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka nyckelpersoners egen upplevelse om följder 

gällande nedläggningen av fältarbetsgruppen, Östersunds kommun. Sammanfattningsvis 

har denna studies frågeställningar besvarats genom intervjuer med tio deltagare som har 

olika kopplingar till den tidigare fältarbetsgruppen.   

 

Slutsatsen av denna studie är att det blivit försämringar för ungdomarna, detta för att det 

inte finns vuxna ute bland dem i samma utsträckning som när fältarbetsgruppen var aktiva. 

Studiens resultat påvisar att kontakten mellan ungdomarna och myndigheter försämrats, 

detta grundar sig i att ungdomar har en större misstro gentemot polis och socialtjänst. 

Studiens resultat påvisar dock en förbättring kring kommunikationen mellan socialtjänsten 

och de ideella organisationerna samt att de sistnämnda fått bättre kontakt med ungdomar 

och socialtjänsten. Samarbetet har således förbättrats fördelaktigt. Studiens 

intervjudeltagare har en stark önskan om en nyetablering av en uppsökande och 

förebyggande verksamhet i Östersunds kommun.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Har Du erfarenheter av fältarbetsgruppen i Östersund? 

- Om ja, vilka? 

- Om nej, varför? 

 

Hur länge har Du haft kännedom av fältarbetsgruppen? 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar fanns med fältarbetsgruppen?  
 

Vilka konsekvenser/följder har nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersunds 

kommun medfört? 

 

Hur upplever Du förändringarna fem år tillbaka fram tills nu? 

- Har det blivit bättre? Isf hur har det förändrats?  

- Har det blivit sämre? Isf hur har detta förändrats? 

- Inga uppmärksammade förändringar 

 

Vi har kunnat läsa i ÖP om ett större narkotikamissbruk bland unga länsbor, skulle 

detta kunna uppmärksammats tidigare om fältarbetsgruppen funnits idag, tror Du? 

Hur upplever Du att situationen på stan är idag jämfört med när fältarbetsgruppen 

fanns? 

- Kan du ge några situationer på något specifikt? 

 

Upplever du att ----- har ökat bland ungdomar sedan fältarbetsgruppen lades ner i 

Östersund? 

- Våldet 

- Narkotikan 

- Alkoholen 

 

Upplever Du som ------- att Du fått en bättre/sämre kontakt till vuxna på stan   

sedan fältarbetsgruppen lades ner? 

- Om ja? På vilket sätt? 

- Om nej? Motivera gärna 

 

Upplever Du att kontakten till polis, socialsekreterare blivit bättre/sämre   

sedan fältarbetsgruppen lades ner? 
 

Upplever Du att polisens ungdomsgrupp har ersatt fältarbetsgruppen? 

Anser du att det behövs en ny fältarbetsgrupp i Östersund? 

- Om ja, Varför? 

- Om nej, Varför? 

 

Anser Du att det behövs en ny fältgrupps verksamhet i Östersunds kommun? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev  

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Susanna Kihlberg och Erika Sundström, vi läser termin 6 vid 

Mittuniversitet, Östersund. Under vårterminen 2014 skriver vi ett självständigt arbete i 

form av en uppsats inom ramen för socialt arbete. Det är vår grundtanke med uppsatsen att 

undersöka förändringar/ förbättringar och/ eller försämringar efter det att kommunens 

socialnämnd beslutade att avveckla fältarbetsgruppen här i Östersund december 2011.  

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i hur olika aktörer exempelvis tjänstemän, 

ungdomar och frivilliga organisationer upplever eventuella förändringar/förbättringar och/ 

eller försämringar i samband med nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersund. Det är 

studenternas upplevelse att en sådan undersökning är av stor vikt.  

 

UNDERSÖKNING 

Uppsatsen kommer bygga på en kvalitativ intervjustudie med informanter ifrån olika 

myndigheter samt andra aktörer inom ramen för socialt arbete, där intervjufrågorna ämnat 

att besvara uppsatsens syfte. Det är frivilligt att delta i aktuell undersökning. 

Intervjupersonernas svar kommer inte kunna härledas till någon specifik person, detta för 

att informanterna garanteras anonymitet. 

 

Finns frågor/funderingar om aktuell studie går det bra att maila alt. ringa: 

suki1101@student.miun.se alt. 0730-xxxxxx 

ersi1102@student.miun.se alt. 0701-xxxxxx 

 

Väl mött // Susanna Kihlberg & Erika Sundström  

 

 

 

mailto:suki1101@student.miun.se
mailto:ersi1102@student.miun.se

