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Sammanfattning 
Fältassistenter är den grupp inom socialtjänsten som främst arbetar i ungdomars miljöer. 
Fältassistenter arbetar både uppsökande och förebyggande med ungdomar för att fånga upp 
ungdomar genom att ge stöd eller underlätta vid vidare kontakt med andra instanser. Syftet med 
denna studie är att undersöka hur fältassistenter förstår sitt uppdrag och konstruerar ungdom 
och kultur samt att analysera detta utifrån en diskursanalytisk ansats. Studien är kvalitativ och 
har genomförts med hjälp av observationer och en fokusgruppsintervju med fältassistenter i en 
mellanstor stad i Sverige. Resultatet visar bland annat att fältassistenterna förstår sitt uppdrag 
utifrån lagen, arbetsuppgifter och anser sig själva som professionella med ett särskilt synsätt. 
Resultatet visar även att kategorin ungdom konstrueras utifrån underkategorierna kille och tjej 
samt livlig och lugn. Dessa underkategorier beskrivs tillhöra olika platser i staden. Killar är ofta 
de livliga och tilldelas platser som kan ses som utsatta områden, det är även de som anses ha 
ett riskbeteende. De ungdomar som har ett riskbeteende är de som fältassistenterna främst 
fokuserar på i sitt arbete.  
 
Nyckelord: Fältassistenter, uppsökande och förebyggande arbete, fältarbete, ungdomar, 
riskbeteende.  
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Abstract 
The outreach workers are the group within the social services that mainly work in youth 
environments. Outreach workers work with both outreach and prevention with young people to 
help adolescents by supporting or facilitating continued contact with other authorities. The 
purpose of this study is to investigate how outreach workers understand their mission and 
construct adolescent and culture and to analyze this based on a discourse analytical approach. 
The study is qualitative and has been conducted with the help of participant observations and a 
focus group interview with outreach workers in a medium-sized city in Sweden. The result 
shows that the outreach workers understand their mission based on the law, work tasks and 
attribute to themselves as professionals with a special approach. The result also shows that the 
category adolescent is constructed based on the sub-categories of boy and girl, as well as lively 
and calm. These sub-categories are described as belonging to different locations in the city. 
Boys are often the most lively and assigned locations that can be seen as exposed areas, they 
are also considered to have a risk behavior. The adolescents who have a risk behavior are those 
who outreach workers mainly focus on in their work.  
 
Keywords: Outreach worker, outreach and prevention work, adolescents, risk behavior. 
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1. Inledning 
Det är en viktig del av vårt samhälle att det finns vuxna människor som interagerar med och 
finns tillgängliga för ungdomar i deras miljöer. Ungdomar som mår dåligt och riskerar att 
hamna snett eller redan har hamnat snett har inte alltid kunskap om eller förmåga att be om det 
stöd och den hjälp de behöver. Det är här de så kallade fältassistenterna kommer in och möter 
ungdomarna där de är, både fysiskt och psykiskt. Fältassistenter har en stor möjlighet att fånga 
upp dessa ungdomar genom att ge stöd eller underlätta vid vidare kontakt med andra instanser 
(Andersson, 2005). I många kommuner i Sverige tillhör fältassistenter socialtjänsten och deras 
arbete är uppsökande och förebyggande (Ander, 2005). Det uppsökande och förebyggande 
sociala arbetet är lagstadgat i socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453), där det framkommer i 5 
kap. 1§ att: “Socialnämnden ska: […] bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande 
arbete för att förhindra att barn och unga far illa”. Detta innebär att en kommun ska utföra 
uppsökande och förebyggande arbete i enlighet med lagen, dock behöver det nödvändigtvis inte 
innebära att en kommun har just fältassistenter eller en specifik fältgrupp som arbetar aktivt 
med detta. En kommun kan ha andra instanser som arbetar uppsökande och förebyggande med 
barn och unga. Vi har valt en kommun som har en grupp fältassistenter som endast arbetar med 
socialt fältarbete och som inte har mandat att ta myndighetsbeslut. Fältassistenter möter 
människor från flera olika kulturer och områden i sitt dagliga arbete när de exempelvis besöker 
skolor och vistas i olika bostadsområden (Andersson, 2005). I lagen framgår det inte specifikt 
vad som menas med “far illa”. Det framgår dock att socialnämnden ska förebygga och motverka 
missbruk av alkohol, berusningsmedel, beroendeframkallande medel, dopningsmedel samt spel 
om pengar bland barn och unga. Då lagen inte specificerar hur det förebyggande arbetet ska 
bedrivas och organiseras och eftersom det saknas forskning är det intressant att studera socialt 
fältarbete. Med utgångspunkt i lagen kan ungdomar omfattas av “barn och unga”. Enligt 
Lalander och Johansson (2017) är ungdom mer flytande och är ofta kopplat till val av livsstil, 
kulturell tillhörighet och sättet att leva. Bohlin (2018) menar att det finns en samhällelig 
föreställning om att ungdomar utsätter sig för risker. Vidare menar Bohlin (2018) att risk är ett 
mångfacetterat begrepp och svårt att definiera. Det är således även intressant att undersöka hur 
fältassistenter konstruerar den flytande innebörden av ungdom samt de risker som ungdomen 
tenderar att utsätta sig för.  
 
Uppsökande arbete är inte ett nytt fenomen i det svenska samhället. Redan på 1800-talet 
etablerades det uppsökande arbetet för att kunna kontrollera de fattiga individerna i samhället 
(Molin, 2005). I dagens samhälle är det uppsökande arbetet främst riktat mot andra målgrupper, 
exempelvis ungdomar och nyanlända (Molin, 2005; Andersson, 2013; Henningsen & Gotaas, 
2008). Fältassistenters arbete är brett och syftar främst till att vistas bland ungdomar i deras 
vardagliga miljöer. Fältassistenters bredd leder till att de är den grupp socialarbetare som främst 
befinner sig på ungdomarnas arenor och har en regelbunden kontakt med ungdomar (Ander, 
2005). Uppsökande och förebyggande socialt arbete så som fältarbete finns i fler länder i 
Europa, dock varierar arbetssättet. Den största och mest framträdande skillnaden mellan Norden 
och övriga länder i Europa är målgruppen, de kulturella skillnaderna och den nationella 
retoriken (Fagerblom, Ander, Andersson, Jordevik, Leisti, 2005). Forskning visar att 
fältassistenter i Sverige har olika målgrupper och fokus i sitt arbete (Andersson, 2013). 
Eftersom arbetssättet, målgruppen och kulturella skillnader skiljer sig åt mellan olika länder 
och städer är det av intresse att undersöka hur arbetet bedrivs i en mellanstor stad i Sverige. 
Som tidigare nämnts kommer fältassistenterna i kontakt med människor från olika kulturer i 
sitt arbete, medvetenheten om den kulturella aspekten blir viktig för fältassistenterna i 
bemötande med människor. Forskning kring arbetet med människor från olika kulturer inom 
uppsökande och förebyggande socialt arbete är nästintill obefintlig. Att arbeta uppsökande och 
förebyggande med den kulturella aspekten blir viktigt då kulturella normer kan ses som en 
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bidragande faktor till segregation inom ett samhälle. Forskning visar dessutom att 
segregationen ökar i Sverige (Odenbring, 2013). Segregation leder till utanförskap och skapar 
ett tydligt vi och dem (Andersson & Malmberg, 2016). Det blir därför intressant att undersöka 
hur fältassistenter arbetar med ungdomar och familjer från olika kulturer. Vår förhoppning är 
att denna studie ska bredda förståelse hur föreställningen om fältarbete, ungdom och kultur 
konstrueras.  
 
1.1 Syfte och frågeställning  
Syfte med denna studie är att undersöka hur fältassistenter förstår sitt uppdrag samt hur de, 
inom ramen för denna förståelse, konstruerar ungdom och kultur genom språket. Syftet bryts 
ner i följande frågeställningar: 
 

• Hur konstruerar fältassistenterna sitt uppdrag, ungdom och kultur och hur kan det 
förstås?  

• Hur konstruerar och förstår fältassistenterna riskbeteende bland ungdomar?  
 

2. Tidigare forskning 
Inom detta avsnitt kommer tidigare forskning kring området att beskrivas. Studierna som har 
valts handlar om fältassistenters uppsökande och förebyggande arbete, hur kultur förstås inom 
det sociala arbetet och segregation bland ungdomar. Vi har valt att inrikta oss på forskning som 
är genomförd i Norden eftersom ländernas samhällsstrukturer är uppbyggda på liknande sätt 
och deras sociala arbete liknar Sveriges sociala arbete. Avsnittet har delats in i rubrikerna 
uppsökande och förebyggande arbete samt kultur.  
 
2.1 Uppsökande och förebyggande arbete 
Internationell kvalitativ forskning hävdar att uppsökande och förebyggande arbete främst 
handlar om att vägleda och stödja socialt utsatta personer i samhället (Henningsen & Gotaas, 
2008). Även nationell kvalitativ forskning hävdar att uppsökande arbete handlar om detta 
(Andersson, 2013). Enligt Andersson (2013) är det av stor vikt att socialarbetare inom 
uppsökande arbete lyssnar till individens behov och visar att de finns där för individerna både 
vid specifika händelser och för att prata i allmänhet. Uppsökande arbete syftar till att finnas i 
de miljöer där socialt utsatta personer befinner sig, vilket innebär att socialarbetare ständigt 
befinner sig i miljöer som de själva inte bestämmer över, utan de befinner sig på klientens arena. 
Studien visar att en av de grupper som socialarbetare inom uppsökande arbete möter i sitt arbete 
är ungdomar mellan 13–22 år, samt deras anhöriga. De möter även hemlösa personer, 
missbrukare och prostituerade människor inom det uppsökande arbetet. Studien visar även att 
vilken grupp socialt utsatta personer som det uppsökande arbetet riktar sig mot skiljer sig åt 
mellan olika städer (Andersson, 2013). 
 
Forskning visar att de som arbetar mycket med ungdomar får en stor kunskap om ungdomars 
livssituationer och vilka miljöer som de vistas i (Henningsen & Gotaas, 2008). Uppsökande 
arbete i ungdomars miljöer ger socialarbetare en unik position till att få tillgång till 
förstahandsinformation om olika problem och behov som finns bland ungdomar. Det leder även 
till att socialarbetares närvaro och tillgänglighet i miljöer där ungdomar befinner sig blir en 
viktig del inom socialt arbete för att kunna hjälpa ungdomarna i ett tidigt skede samt ge dem 
vägledning och stöttning. Studien visar även att många ungdomar frivilligt söker sig till de 
socialarbetare inom uppsökande arbete som de har fått kontakt med vid situationer som kan 
upplevas som dramatiska eller hotfulla för ungdomen själv (Henningsen & Gotaas, 2008). 
Nationell forskning visar att relationsskapande gentemot ungdomar är en stor del av det 



	 3 

uppsökande arbetet (Andersson, 2013). Socialarbetare inom uppsökande arbete möter ständigt 
nya ungdomar, men många gånger träffar de ungdomar som de redan har fått en relation till. 
För att få en initial kontakt med ungdomar anses det vara viktigt att socialarbetare visar respekt 
och empati gentemot de personer som de möter i sitt arbete. För att kunna skapa en långvarig 
relation visar forskning att det är viktigt att socialarbetare är tålmodiga och tillgängliga i 
kontakten med ungdomar för att bygga upp ett förtroende. För att kunna vara tillgängliga och 
ihärdiga i kontakten med ungdomar krävs det att socialarbetare har kännedom och får vetskap 
om nya samlingsplatser för ungdomar samt kan ta reda på var en specifik ungdom befinner sig 
vid tillfället (Andersson, 2013). När Henningsen och Gotaas (2008) intervjuade socialarbetare 
inom uppsökande arbete betonade de att deras arbete inte handlar om att inkräkta på 
ungdomarnas liv eller bidra till en stigmatisering av ungdomarna, men att den påträngande 
delen av arbetet kan vara svår att undvika eftersom det bidrar till att få en närmare relation till 
ungdomarna (Henningsen & Gotaas, 2008).  
 
Ytterligare nationell forskning visar att uppsökande arbete har varit en bidragande faktor till att 
ungdomar i mindre utsträckning dricker alkohol ute på gatorna i Sverige (Ander, Abrahamsson 
& Gerdner, 2015). Studien visar även att en av de svårigheter som uppstår i och med att 
ungdomarna försvinner från gatorna är att de istället håller till i olika hem, dit det uppsökande 
arbetet inte kommer åt ungdomarna i samma utsträckning. Detta innebär att det uppsökande 
arbetet inte förändrar ungdomars beteende kring att dricka alkohol, utan ungdomarna byter bara 
miljö att utföra beteendet i. Socialarbetare inom uppsökande arbete samarbetar med både polis 
och föräldrar för att tidigt kunna upptäcka ungdomar som dricker alkohol och festar (Ander, 
Abrahamsson & Gerdner, 2015).  
 
2.2 Kultur  
Begreppet kultur syftar i denna studie på kultur som är kopplat till olika etniciteter. De 
forskningar som beskrivs i detta avsnitt handlar främst om hur kultur förstås inom det sociala 
arbetet. Internationell kvalitativ forskning (Anis, 2005) visar att arbetet med kultur många 
gånger innebär diskriminering. I finländsk forskning har man sett tendenser att klienter 
kategoriseras av socialarbetare för att kunna framhäva avvikelser från det som anses vara 
normen i det finska samhället. När socialarbetare kategoriserar klienterna innebär det således 
att socialarbetare ställer sig hierarkiskt ovanför klienterna i samband med att det arbetar med 
klienternas problem. Kultur kan därmed skapa svårigheter mellan socialarbetare och klient 
genom kulturella skillnader (Anis, 2005). Annan forskning visar dessutom att välfärdssystemet 
i Norge vidmakthåller en relation till etniska minoriteter där de endast kräver en envägs 
kulturell anpassning. Studien visar att innebörden av envägs kulturell anpassning är att klienten 
måste anpassa sig till socialarbetarens kultur. I multikulturalismens anda är en 
tvåvägsanpassning för både etniska minoriteter och välfärdstjänsten nödvändigt för jämlikhet 
och integration (Veliquette, 2018). I internationell forskning (Fylkesnes, Iversen & Nygren, 
2017) påvisas även brister i normativa kunskaper och kunskaper om både föräldranormer och 
byråkratiska normer hos etniska minoriteter i Norge. Institutionella strukturer kan på så sätt 
påverka etniska minoritetsfamiljers möjlighet att involveras och det visar sig till viss del hänga 
på föräldrarnas egna resurser (Fylkesnes, Iversen & Nygren, 2017). I en nationell kvalitativ 
studie genomförd av Johansson (2010) visar det sig att ett ömsesidigt och tillförlitligt 
förhållande i kombination med uppmärksamhet på etniska minoritetsfamiljers särskilda behov 
vara ett kraftfullt sätt att inkludera dem i samhället. Sammantaget visar forskning kring 
kulturella skillnader att det endast finns anpassning från ett håll, men att det krävs anpassning 
från båda håll mellan professionell och klient för att främja jämlikhet och integration i ett 
samhälle. Det blir därför rimligt att undersöka hur detta uttrycker sig i fältassistenternas arbete. 
Dessutom är forskning kring ämnet i Sverige bristfällig och nästan obefintligt, vilket motiverar 
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studien ytterligare. När fältassistenterna arbetar uppsökande och förebyggande med människor 
från olika kulturer blir det således viktigt att vara medveten om den anpassning som tenderar 
att ske från endast ett håll. Detta då kulturella normer och dess skillnader många gånger kan ses 
som en bidragande faktor till segregation (Odenbring, 2013). Kulturella skillnader samt 
segregation inom ett samhälle är nära sammankopplat till varandra. 
 
En longitudinell studie gjord av Andersson och Malmberg (2016) i Sverige visar att barn och 
ungdomar som växer upp i segregerade områden har en ökad risk för att hamna i fattigdom när 
de blir vuxna än de barn och ungdomar som inte växer upp i segregerade områden. Resultatet i 
den longitudinella studien visar att barn och ungdomar som har föräldrar som är födda i Sverige 
har en mindre risk för att i vuxen ålder ha en låg inkomst än för de barn och ungdomar som har 
föräldrar som är födda utanför Sverige. Studien visar även att barn och ungdomars 
familjebakgrund har en stor påverkan på segregation. Unga människor som växer upp i 
segregerade områden riskerar att fortsätta att leva och bo i segregerade områden när de är vuxna, 
vilket leder till att segregeringen mellan olika bostadsområden blir oförändrade eller ökar 
(Andersson och Malmberg, 2016). Segregation kan i den bemärkelsen betraktas ur perspektivet 
“vi och dem”, där “dem” är de människor som lever i de segregerade områdena. Nationell 
kvalitativ forskning (Odenbring, 2013) visar att trots att antalet barn som lever i fattigdom har 
minskat under de senaste åren har social exkludering och segregering mellan olika grupper i 
samhället ökat. Det är bristen på material och ekonomiska resurser som skapar social 
stigmatisering. Barn och ungdomar som saknar dessa resurser har färre möjligheter att tillbringa 
tid med kompisar, vilket ofta leder till självexkludering.  
 
Studierna kring segregation samt ungdomar har haft mest fokus på skola, vilket inte är vårt 
fokus. Studien av Odenbring (2013) framhäver att skolans roll därför blir viktig i detta 
sammanhang, där de kan erbjuda vissa resurser för de barn och ungdomar som saknar dessa.	
Ytterligare nationell forskning (Plenty & Jonsson, 2017) studerade invandrares roll och status 
i social exkludering genom att undersöka invandrartätheten i klassrum. Det visade sig att 
ungdomar med invandrarbakgrund avvisades mer än de ungdomarna med svensk bakgrund och 
första generationens icke-europeiska invandrare var mer isolerade. Invandrare upplevde 
generellt mer social exkludering i invandrarglesa, än i invandrartäta klassrum och mobbning 
ökade i mer invandrartäta klassrum för ungdomarna med svensk bakgrund istället (Plenty & 
Jonsson, 2017). Vidare menar forskarna Plenty och Jonsson (2017) att ju längre invandrarna 
varit i Sverige, desto mer minskar vissa risker för exkludering. I en annan nationell kvantitativ 
forskning gjord av Böhlmark, Holmlund och Lindahl (2016) handlar segregation om dess 
koppling till skolan. Studien undersöker huruvida det fria skolvalet och dess reform påverkat 
skolsegregation. Resultatet i studien visar att områdessegregation är den viktigaste förklaringen 
till skolsegregation, även efter reformperioden när familjer hade möjlighet att välja bort sina 
tilldelade skolor. För det andra verkar det geografiska läget för nybildade friståendeskolor inte 
bidra till ökad skolsegregation. För det tredje har skolsegregationen ökat mer i regioner där 
skolvalet har blivit mer utbrett. Med andra ord har skolsegregation ökat mer än vad som skulle 
vara fallet om alla elever hamnade i deras tilldelade skolor (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 
2016).	
 
Studierna som presenterats ovan fokuserar på fältarbete, kultur och segregation enskilt. Utifrån 
vad som har framkommit i tidigare forskning kan slutsatsen dras att det finns lite eller 
bristfälligt intresse för att undersöka fältarbete, kultur och segregation tillsammans. Forskning 
kring uppsökande och förebyggande arbete i nordiska länder förutom Norge och Sverige har 
heller inte funnits. Studierna gällande segregation är främst kvantitativa och har därmed fokus 
på statistiska och generaliserbara resultat, medan majoriteten av de övriga studierna är 
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kvalitativa. Studierna kring segregation där också ungdom var en del av sökningen har även 
haft mest fokus på skola, vilket inte är vårt fokus. Vidare har ingen av de ovanstående studierna 
en diskursiv ansats, där fokus är språket och dess konstruktion av verkligheten. Vår studie syftar 
till att undersöka hur fältassistenter förstår sitt uppdrag och konstruerar ungdom och kultur 
genom språket. Utifrån detta finns ett behov av en gemensam forskning kring aspekterna 
fältarbete, kultur och segregation och de teoretiska utgångspunkterna, vilket motiverar till 
denna studie.  

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 
studiens analys. Den teoretiska utgångspunkten syftar till att visa hur sociala konstruktioner 
konstrueras utifrån olika samhälleliga föreställningar. De teoretiska utgångspunkterna är 
diskurs samt kultur och ungdom som social konstruktion.  
 
3.1 Diskurs 
Studien har en konstruktionistisk grund, vilket innebär att all kunskap är socialt konstruerad 
och det finns inte en entydig bild av verkligheten utan det finns olika sätt att förstå verkligheten 
på (jfr Börjesson & Palmblad, 2007). När människor använder språket konstrueras en verklighet 
(Börjesson & Palmblad, 2007). Utifrån studiens problemformulering samt syfte och 
frågeställningar är det av intresse att undersöka språkets konstruktion av kultur och ungdom. 
Utgångspunkten i studien är att människor använder språket för att beskriva verkligheten. Enligt 
Winther Jørgensen och Phillip (200) är språket inte en objektiv reflektion utan är en aktiv 
konstruktion av verkligheten. Verkligheten produceras genom att namnge exempelvis föremål, 
människor, grupperingar och händelser (Börjesson & Palmblad, 2007). Människan skapar vad 
som anses vara normalt genom att tillskriva värderingar i olika sammanhang, vilket bidrar till 
vilken syn vi har på vad som anses var normalt och onormalt (Bolander & Fejes, 2015). Enligt 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) kan diskurs förklaras som ett bestämt sätt att förstå och 
tala om världen genom språket. Diskurs kan användas för att belysa olika ramar för vad som 
kan sägas eller inte sägas i olika sociala sammanhang (Halkier, 2010; Bolander & Fejes, 2015). 
Ett exempel kan vara hur människor försöker sätta in översvämning i ett meningssammanhang. 
Alla människor skulle inte beskriva översvämning på samma sätt. En del människor tänker på 
översvämning som en naturkatastrof, andra som en konsekvens av växthuseffekten. Medan 
vissa människor skulle tänka på översvämningen som ett resultat av felaktig politik eller som 
Guds vilja (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är viktigt att tydliggöra språkets innebörd 
i den specifika diskursen för att kunna få en förståelse för verkligheten (Bergström & Boréus, 
2012). Då alla begrepp inte har samma betydelse i alla sammanhang kan det ses som att språkets 
innebörd skiftar. Språkets betydelse skiftar från diskurs till diskurs. Språket är uppbyggt av 
olika tecken och element i ett sorts system som skapar mening. Språket får därmed en 
meningsbärande funktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom språket kan kategorier 
benämnas både direkt och genom att beskriva handlingar och egenskaper som är knutna till 
olika kategorier (Nordzell, 2007). Enligt Börjesson (2003) har alla människor ett behov av att 
kategorisera verkligheten, vilket delvis sker undermedvetet, och kategoriseringarna synliggörs 
när människor använder språket.  
 
Den kunskap som språket förmedlar bestämmer vad som anses vara sant eller falskt (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Michel Foucault hävdar, enligt Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) att kunskapen är socialt konstruerad och att kunskapen reglerar vad som kan sägas eller 
inte. Genom språket förmedlar människor sin föreställning om vad som anses vara sant eller 
falskt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Foucault ansåg att människans vilja till sanning är 
historiskt konstruerad och att finna sanningen är något som människor har strävat efter i många 
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århundraden (Nilsson, 2011). Foucault var kritisk till att det skulle finnas faktiska relationer 
och en enda sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Foucault beskriver istället att det 
finns fler olika sanningar beroende på den aktuella diskursen. Exempelvis så skiljer sig 
sanningen åt mellan den medicinska och samhälleliga diskursen. Sanningar kan endast ses inom 
sin kulturella omgivning (Nilsson, 2011). Det är inte möjligt att gräva djupare inom en diskurs 
för att finna en sanning som är mer sann, då det som anses vara sant skiljer sig åt mellan 
diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
3.2 Kultur 
Kultur är en social konstruktion som människor vardagligen delar in i två kategorier, konst i all 
dess bemärkelse eller hur mänskligt liv organiseras (Westin, 1999). Enligt Olsson och 
Vilhelmson (1997, s. 63) definieras kulturområde som ett ”område som kännetecknas av att 
befolkningen är kulturellt homogen vad avser till exempel språk, religion, värderingar, 
samhällsorganisation”.  Kultur har dock allt mer kommit att innebära hur mänskligt liv 
organiseras i olika meningssystem och skapas av människan själv utifrån det som är av naturen 
givet. Kultur kan därmed anses vara en uppsättning regler, värden och symboler som 
upprätthålls av en grupp människor. Det finns en idé om att kultur byggs på etnisk eller nationell 
grund, men det kan också bygga på könstillhörighet, ålder eller sexuell läggning. Kultur handlar 
mer om ett levnadssätt och en livstillhörighet, än om etnicitet och nationalitet (Westin, 1999). 
Kultur kan ha en varierande innebörd i olika sammanhang, då dess mening skapas av en grupp 
människor och i interaktion med andra. Idén om att kultur baseras på etnisk eller nationell 
grund, har i enlighet med Burr (2003) att göra med hur och i vilka sammanhang människan 
väljer att prata om kultur i dessa termer. Kultur kommer därmed ha olika betydelse beroende 
på var och hur vi pratar om det.  
 
3.3 Ungdom 
Ungdom är en social konstruktion som människor till vardags ser som en åldersrelaterad fas 
som förändras hela tiden utifrån synen på vad det innebär att bli vuxen. Ungdomen som fas 
innebär inte bara en åldersrelaterad fas, utan präglas även av ett ideal. Synen på att bli vuxen 
kan till exempel förskjutas på grund av den höga arbetslöshet som råder bland ungdomar och 
således också deras svårighet att både ha råd med bostad, men även att hitta bostad på grund av 
bostadsbristen. Detta påverkar sålunda tidpunkten för ungdomens inträde i vuxenlivet. Det 
största tecknet och möjligtvis det mest tydliga, på att ungdomstiden tagit slut kan vara kroppens 
eget åldrande (Lalander & Johansson, 2017). Till skillnad från tonåren och puberteten syftar 
ungdom på en mer flytande och icke-bestämd ålder. Ungdom och att vara ung handlar istället 
mer om val av livsstil, kulturell tillhörighet och sättet att leva (Lalander & Johansson, 2017). 
Ungdom som kategori har många betydelser och människor tenderar att tillskriva denna 
kategori med olika sociala handlingar. Detta medför att ungdomen kan bli förknippad med 
”gänget på gatan, knutten, den unge brottslingen och andra hotbilder” (Lalander & Johansson, 
2017, s. 31). Även killar och tjejer tillskrivs olika egenskaper i relation till kategorin ungdom 
(Lalander & Johansson, 2017; Bohlin, 2018). Samhällets normer belönar disciplinerade 
människor och mognad anses som en del av utvecklingsstadiet där människan lärt sig 
samhällets värderingar (Lalander & Johansson, 2017). Lalander och Johansson (2017, s. 23) 
skriver att mognad därav blir synonymt med normalitet ”och kan då tänkas fungera som ett 
sorteringsverktyg för att skapa disciplinerade individer”. Enligt Bohlin (2018) utsätter sig 
ungdomar för olika risker och har ett riskbeteende. Risk är ett mångfacetterat begrepp och är 
svårt att definiera eftersom begreppets innebörd varierar mellan bland annat tid, kultur, sociala 
och individuella faktorer. Risk ses ofta som någonting som kan ge eller resultera i konsekvenser 
i framtiden. Konsekvenserna kan både vara negativa och positiva. Det går inte heller att 
fastställa att det som en person anser vara en risk, ses som en risk för någon annan (Bohlin, 
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2018). Utifrån ovan beskrivning av ungdom innebär det att ungdom konstrueras och förändras 
i och med att människan tillskriver och benämner ungdomen särskild betydelse. Betydelsen 
varierar och innebörden av all kunskap är relativt utifrån tid och kultur. Förståelse och kunskap 
skapas av människor i interaktion med varandra och särskild betydelse har språket i hur saker 
och ting konstrueras (Burr, 2003). Ungdom kommer därmed ha olika betydelse beroende på var 
och när vi befinner oss. 

4. Metod 
Inom detta avsnitt presenterar vi studiens tillvägagångssätt gällande urval, datainsamling och 
analysmetod. Vi har även fört kortare argumentationer angående varför valen vi gjort anses som 
de mest lämpliga för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 
4.1 Insamling av data 
För att besvara syftet med studien valde vi att kombinera datainsamlingsmetoderna 
observationer med fokusgruppsintervju. En kombination av observation och 
fokusgruppsintervju bidrog till att vi fick en mer sammansatt bild av det aktuella 
problemområdet (jfr Fangen, 2005). Genom att kombinera dessa datainsamlingsmetoder fick 
vi även möjlighet att jämföra deltagarnas handlingar med vad som sades i intervjun.  
 
4.2 Urval 
För att samla in det empiriska materialet till vår studie valde vi att använda oss av både ett 
bekvämlighetsurval och ett målinriktat urval (jfr Bryman, 2011). Valet av stad att genomföra 
studien i gjordes genom ett bekvämlighetsurval utifrån vårt geografiska läge. Medan urvalet av 
deltagare i studien delvis gjordes genom bekvämlighet och delvis genom målinriktat urval. 
Bekvämlighet då deltagarna är de enda fältassistenter i den aktuella staden och målinriktat då 
vårt syfte och frågeställningar riktar in sig på fältassistenters upplevelser och erfarenheter. De 
deltagare vi valde ut till vår studie var personer som enbart arbetar som fältassistenter med 
fokus på ungdomar och familjer i en mellanstor stad i Sverige. För att genomföra vårt 
målinriktade urval kontaktade vi enhetschefen på förebyggande enheten i en mellanstor stad i 
Sverige, och på så sätt fick vi kontakt med våra deltagare. Alla fältassistenter i den aktuella 
staden erbjöds att delta i studien, men endast de deltagare som var intresserade av att delta i 
studien valdes ut för insamlingen av empirin. Vi fick följa sex stycken olika fältassistenter i 
våra observationer, två män och fyra kvinnor. Sedan deltog fyra av dem vid genomförandet av 
fokusgruppsintervjun, en man och tre kvinnor. Eftersom det mest var kvinnliga fältassistenter 
som arbetade på arbetsplatsen har vi fått följa flest kvinnliga fältassistenter. 
 
4.3 Observation 
För att få en mer omfattande förståelse för hur fältassistenter jobbar med ungdomar och familjer 
med olika kulturer valdes observation som en av de två datainsamlingsmetoderna. Flera tidigare 
studier kring fältassistenter har använt sig av observation som datainsamlingsmetod, vilket talar 
för att metoden är användbar och relevant. Vi valde att genomföra observationer för att kunna 
se om deras handlande bekräftades av det de sa under fokusgruppsintervjun samt hur de 
använder sig av språket i deras vardagliga miljö, jämfört med under fokusgruppsintervjun. 
Genom observation fick vi även möjlighet att komma närmare deltagarna (jfr Fangen, 2005), 
vilket kan ha bidragit till att deltagarna kände sig bekväma att prata under fokusgruppsintervjun 
som genomfördes efter observationerna. Observationerna genomfördes vid fem tillfällen, varav 
två av dessa var på dagtid och de andra på kvällstid. Alla observationstillfällen och 
fältanteckningar genomfördes av oss enskilt. Vi genomförde två respektive tre 
observationstillfällen var. Vid genomförandet av observationerna gjordes korta 
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fältanteckningar diskret och när möjligheten gavs. Att anteckna öppet kan enligt Fangen (2005) 
ha en negativ påverkan på deltagarna och påverka hur de agerar när de blir observerade. 
Forskarnas personliga intryck och känslor kan även användas som en del av datamaterialet och 
tolkningarna av datamaterialet (Fangen, 2005). Därav kommer våra känslor och personliga 
intryck prägla delar av våra fältanteckningar tillsammans med våra tolkningar och 
sinnesintryck.  
 
4.4 Fokusgruppsintervju 
Fokusgruppsintervju valdes som datainsamlingsmetod för att fånga en grupps gemensamma 
upplevelser och kunskaper kring att vara fältassistent. Deltagarna fick då chansen att diskutera 
och komma fram till ny värdefull kunskap om sitt arbete utifrån utvalda rubriker från 
tidningsartiklar, bilder samt frågor. Fokusgruppsintervjuer har visats sig vara användbara för 
att få en bild av hur människor tänker och pratar om ett ämne (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 
2017). Syftet med denna studie är att undersöka hur fältassistenter förstår sitt uppdrag och 
konstruerar ungdom och kultur. Vi ansåg att fokusgruppsintervju var mest lämpligt, då 
deltagarna tillsammans kunde diskutera om sina upplevelser med andra med liknande 
upplevelser, vilket också ger en mer avslappnad stämning. Vidare har vi endast funnit lite 
forskning kring just fältassistenter och än mindre med fokusgruppsintervju som metod, vilket 
gjorde fokusgruppsintervjun än mer relevant. Det är också något som Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren (2017) tar upp, att det första steget i planeringen kring fokusgruppsintervju är att 
utifrån en forskningsgenomgång ringa in problematiken som finns i forskningsområdet. Innan 
vi skulle genomföra intervjun gjorde vi en intervjuguide som finns bifogad i bilaga 1. Vi 
förberedde även stimulimaterial med rubriker, ingress och två bilder som deltagarna fick föra 
en diskussion kring. Rubrikerna och ingresserna finns bifogad i bilaga 2. Bilderna som 
användes under intervjun är inte bifogade på grund av upphovsrättsliga skäl. Vi valde medvetet 
ut bilder som kan ses som stereotypa och värdeladdade. Syftet med bilderna var att de skulle 
kunna skapa en diskussion kring olika kulturer. Det som deltagarna sa angående bilderna kan 
därför ha påverkats av vilka bilder vi valde ut. Bild 1 föreställer en grupp ungdomar med mörk 
hudfärg och mörkt hår som spelar pingis och bild 2 föreställer en grupp ungdomar med ljus 
hudfärg och ljust hår som står vid ett pingisbord. I utförandet av intervjun bestämde vi att en av 
oss skulle fungera som moderator under fokusgruppsintervjun och då styra och leda 
diskussionen i rätt riktning, medan den andra fungerade som observatör och hade koll på 
inspelningen. Detta har även Wibeck (2010) beskrivit är bra, att en fokusgruppsintervju bör 
ledas av en moderator och att moderatorn med fördel kan ha med sig en observatör.  
  
Det finns likheter mellan deltagarna i gruppen, vilket är att de har samma arbetsuppgifter samt 
liknande erfarenhet och kunskap. Olikheterna i gruppen kan vara att deltagarna har olika 
utgångspunkter, i form av kön, etnicitet och ålder, vilket kan ge olika perspektiv på ämnet och 
arbetet. I denna studie kommer fokus att vara på en enstaka grupp. Detta då studien genomförs 
i en mellanstor stad och möjligheten till fler grupper blir därför begränsad. Detta medför också 
att gruppens deltagare blir fyra stycken. Intervjun hölls på fältassistenternas kontor och de 
informerades innan om att intervjun skulle ta cirka två timmar. Fokusgruppsintervjun spelades 
in i både video och ljudformat. Deltagarna hade gett samtycke till inspelningarna både skriftligt 
och muntligt. Det skriftliga samtycket gavs genom påskrift av samtyckesblanketten i bilaga 3 
och det muntliga samtycket skedde i samband med intervjun. Efter intervjun transkriberades 
materialet för att bli överskådligt och lättare att arbeta med. 
 
4.5 Analysmetod 
Efter transkriberingen av intervjumaterialet gick vi igenom all insamlad empiri, inklusive 
fältanteckningar från observationerna, och delade in materialet i tre olika teman som vi kunde 
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identifiera. Analysen utgår från dessa tre teman, som är konstruktion av fältarbete och 
fältassistent, konstruktion av ungdomskategorin samt konstruktion av ungdomsriskbeteende. I 
analysen har längre samtalsutdrag tagits ut för att se i vilket sammanhang något sägs. I 
samtalsutdragen undersöks hur ett fenomen kategoriseras utifrån egenskaper och handlingar 
och därmed också hur fältarbete, ungdom och ungdomsriskbeteende konstrueras. Vi har valt att 
analysera studiens empiri utifrån en diskursanalytisk ansats för att besvara denna studies syfte 
och frågeställningar. Detta då diskursanalysen, enligt Bolander och Fejes (2015), är ett 
hjälpmedel till att skapa förståelse för sociala språkliga betydelser i samhället och för att förstå 
språkets roll i skapandet av vår verklighet. Genom den här typen av analys bryts språket ner för 
att se de vardagliga företeelserna som sociala fenomen. Målsättningen med vår 
diskursanalytiska ansats är att undersöka sociala konstruktioner för att förstå hur fenomen 
konstrueras och varför. Målsättningen är även att undersöka i vilka sammanhang fenomen 
konstrueras i relation till fältassistenternas tillvägagångssätt och språkanvändning inom arbetet. 
 
För att undersöka sociala konstruktioner har vi använt oss av ett begrepp som ett analytiskt 
verktyg. Det begrepp som vi har använt oss av är begreppet kategorisering. Kategorier är något 
som görs i samtal om bland annat personer och platser. I och med kategorisering tillskrivs också 
egenskaper och handlingar till kategorierna. Människor gör kategoriseringar utifrån stereotypa 
egenskaper och handlingar (Nordzell, 2007). När flera individer namnges som en grupp sker en 
kategorisering och vad en grupp kategoriseras som skiljer sig genom människors olika 
verklighetsuppfattningar. Kategorierna är således en bidragande faktor till de konstruktioner 
som görs om ett fenomen (Forkby, 2007). I interaktionen mellan människor fastställs 
innebörden av kategorierna genom språket. Kategorier benämns ibland direkt i språket, men 
omfattas även i de handlingar och egenskaper som är knutna till kategorierna. En del kategorier 
står också i motsatsställning till varandra (Nordzell, 2007). När vi har analyserat 
kategoriseringar har vi utgått från frågan: Vilka handlingar och egenskaper tillskrivs specifikt 
fältarbete, fältassistent, ungdom och ungdomsriskbeteende av fältassistenterna och vad skiljer 
kategorierna åt? 

5. Studiens tillförlitlighet 
I kvalitativ forskning är säkerställandet av kvalitén viktig, en studies tillförlitlighet är därför 
central för att kunna göra detta (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Valet av en kvalitativ 
ansats grundar sig i att vi ville nå en djupare förståelse för det undersökta problemområdet. I 
vår studie har vi försökt att hålla ett förhållningssätt där reflektioner över val av 
tillvägagångssätt, teoretiska utgångspunkter och metod har varit en del av arbetsprocessen (jfr 
Bolander & Fejes, 2015). Vi har exempelvis reflekterat över hur vårt stimulimaterial kan ha 
påverkat deltagarnas utsagor. Studiens analys och resultat har präglats av vår egen förförståelse, 
vilket också får konsekvenser för studiens inriktning och utformning. Studien är författad av 
två personer, vilket kan ses som mer fördelaktigt för att nå ett mer nyanserat resultat och 
slutsatser än om studien skulle ha författats av en person. Enligt Bolander och Fejes (2015) bör 
en forskare som använt sig av en diskursanalytisk ansats fundera över hur studien bidrar till en 
sorts sanning för olika fenomen och vilka kategoriseringar samt inkluderingar och 
exkluderingar som skapas. Vår studie bidrar till att studera fältassistenternas sanning och hur 
de konstruerar sin sanning angående ungdom och kultur. Vi som forskare har påverkats av 
fältassistenternas synsätt vid genomförandet av resultat- och analysavsnittet och har därmed 
inte haft en objektiv ståndpunkt som har varit fri från eller opåverkad av en diskurs (jfr 
Börjesson, 2003).  
 
För att samla in empiri valde vi att genomföra datainsamlingsmetoderna observation och 
fokusgruppsintervju. Observation kan uppfattas som en datainsamlingsmetod med en hög grad 
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av trovärdighet, eftersom observationerna sker när människor är i sina vardagliga miljöer 
(Fangen, 2005). Vi har dock varit medvetna om att forskarens medverkan vid 
observationstillfällena kan bidra till att deltagarna beter sig annorlunda från hur de gör när 
forskaren inte är närvarande. Vidare blir observationerna tolkningar av forskaren både medvetet 
och omedvetet, vilket kan göra att bilden av fältassistenterna blir ensidig. För att stärka 
pålitligheten gällande fokusgruppsintervjun transkriberade vi materialet och genomförde korta 
analyser i delar av materialet innan den gemensamma analysen genomfördes (jfr Dahlin-Ivanoff 
& Holmgren, 2017). Fokusgruppsintervjuer som är genomförda i mindre skala är svåra att 
generalisera eftersom resultatet blir specifikt för just den gruppens berättelser, värderingar, 
normer och handlingar (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Detta innebär att 
fokusgruppsintervjun som genomfördes i denna studie, med endast en fokusgrupp, inte kan 
generaliseras. Då observation har en kvalitativ ansats och därmed inte syftar till att generaliseras 
kan det anses att överförbarheten vid observation är svag (Fangen, 2005). Dock är inte syftet 
med studien att resultatet ska vara överförbart då vi har fokuserat på specifika sammanhang och 
har få antal deltagare. Denna studie skulle dock kunna vara överförbar till liknande kontexter 
med en grupp fältassistenter som enbart arbetar med socialt fältarbete. 

6. Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vi har enligt informationskravet (jfr 
Vetenskapsrådet, u.å.) informerat deltagarna om studiens syfte samt innebörden i deras 
deltagande. För att informera deltagarna i forskningen skrevs en informationsblankett som finns 
bifogat i bilaga 2. I enlighet med samtyckeskravet (jfr Vetenskapsrådet, u.å.) har deltagarna i 
denna undersökning fått skriva under ett papper där det framkommer att de samtycker till 
deltagande i forskningen och att de är medvetna om vad forskningen handlar om. Deltagarna 
har även rätt att när som helst under processen ta tillbaka sitt givna samtycke (Bryman, 2011). 
I informationsblanketten framgick det hur deltagarna skulle gå tillväga för att ta tillbaka sitt 
samtycke. 
 
Vid genomförandet av datainsamlingsmetoden observation var vi även medvetna om att det 
fanns en risk att deltagarna, i detta fall fältassistenterna, kunde känna sig övervakade vid 
observationstillfällena. För att minska detta skrev vi endast få ord som fältanteckningar under 
observationerna och de fullständiga fältanteckningarna skrevs i efterhand. Om deltagarna 
upplever sig övervakade och känner att de behöver utföra ett korrekt arbete kan det bidra till att 
forskaren inte får möjlighet att observera situationer som stämmer överens med verkligheten i 
enligheten med forskningens syfte (Fangen, 2005). Deltagarna i fokusgruppsintervjun har 
rekryterats genom chefen för förebyggande enheten och gruppledare för fältassistenterna. 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) skriver att inför deltagarrekrytering kan det vara bra att 
tänka på hur deltagarna kontaktas och om det handlar om en grupp arbetstagare kan det vara 
bra att gå via arbetsgivaren. Författarna Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) poängterar dock 
att det då finns risk att deltagarna svarar ja på grund av lojalitet och att det därför är viktigt att 
understryka att deltagandet är frivilligt. För att tydliggöra deltagarnas frivillighet i samband 
med fokusgruppsintervjun frågade vi deltagarna om deras samtycke ännu en gång innan 
fokusgruppsintervjun startades. Det kan även tänkas att i och med att intervjun görs i grupp kan 
det finnas deltagare som inte kan eller vill prata om vissa saker inför alla, vilket kan bidra till 
att resultatet inte helt överensstämmer med verkligheten. Vi frågade därför inte någon specifik 
person om deras individuella åsikter och tankar under intervjun.  
 
Vi har enligt konfidentialitetskravet (jfr Vetenskapsrådet, u.å.) inte tagit med några uppgifter 
som kan identifiera deltagarna i studien. Alla namn som används i redovisningen av studiens 
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resultat är påhittade namn och deltagarna heter egentligen någonting annat. Vi har även sett till 
att det insamlade materialet endast har använts till den aktuella studien, vilket överensstämmer 
med nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från 
datainsamlingsmetoderna endast får användas till den forskning som deltagarna har samtyckt 
till och inte till någonting annat (Vetenskapsrådet, u.å.; Bryman, 2011). Enligt Wibeck (2010) 
är det omöjligt för forskaren att garantera att deltagarna i studien inte kommer att prata om vad 
de andra deltagarna har sagt i fokusgruppsintervju, således bör detta diskuteras inledningsvis i 
fokusgruppen. För att beakta detta informerade vi deltagarna om denna risk under inledningen 
till fokusgruppsintervjun.  

7. Resultat och analys 
Vi har delat upp analysen i de tre teman som vi kunde identifiera i materialet. De teman som 
identifieras är konstruktion av fältarbete och fältassistent, konstruktion av ungdomskategorin 
samt konstruktion av ungdomsriskbeteende. I presentationen av analysen har en anonymisering 
av bostadsområden och landsbygdsort gjorts. Bostadsområdena benämns i analysen som 
bostadsområden A, B, C och D och de tre förstnämnda områdena omtalas i kommunen som 
utsatta områden, medan bostadsområde D inte omtalas som ett utsatt område i den aktuella 
staden. Landsbygdsort benämns som landsort E, och kan beskrivas som en liten ort utanför den 
aktuella staden. Förekommande namn är fingerade. Syftet med vår studie var inledningsvis att 
fokusera på konstruktionen av kultur och etnicitet. Under bearbetningen av materialet fann vi 
inte mycket kring kultur utan kulturaspekter handlade istället om olika platser och områden i 
staden, vilket leder till centrum- och periferirelationen (jfr Andersson, 2006). Centrum- och 
perifierirelationen handlar om att människor kopplas till olika områden eller platser i en stad 
utifrån kultur och identitet (Andersson, 2006). När människor kopplas till olika områden och 
platser utifrån kultur och identitet skapas ett vi och dem, exempelvis där de som bor i utsatta 
områden kan ses som “dem” av de som bor i centrum (Ristilammi, 2006). Centrum- och 
periferirelationen är någonting som tas upp inom de teman, där vi har sett att dessa kopplingar 
sker. I analysen undersöks hur forskningsdeltagarna konstruerar föreställningen av fältarbete 
och fältassistenter samt ungdomar och ungdomsriskbeteende genom att applicera 
analysverktyget kategorisering. Analysen fokuserar främst på kategoriseringen av ungdom. 
Innan vissa utsagor ges av forskningsdeltagarna har vi innan visat dem olika sorters 
stimulimaterial som vi i metoden beskrivit. Alla samtalsutdrag är tagna ur 
fokusgruppsintervjun. Kursivering har även gjorts i samtalsutdragen där tanken är att läsaren 
ska plocka upp de viktigaste i samtalet.   
 
7.1 Konstruktion av fältarbete och fältassistent 
I SoL (SFS 2001:453) 5 kap 1§ anges att “Socialnämnden ska: [...] bedriva uppsökande 
verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa”. I relation 
till lagen är problemet att det inte finns en tydlig definition av hur detta arbete ska bedrivas i de 
olika kommunerna. Ansvaret ligger därför på den individuella kommunen att bedriva fältarbete 
eller annan typ av uppsökande och förebyggande arbete bland barn och unga. Socialpolitiken 
blir därför en stor del i konstruktionen av fältarbete på en övergripande nivå. Utifrån rubriken 
“Många saknar fältarbetare” i vårt stimulimaterial förs en diskussion om hur viktigt fältarbete 
är och att alla kommuner inte har fältassistenter. Nedan tydliggörs socialpolitikens inverkan på 
fältarbetet.  
 

44 Sara:  Som du säger Per det är enkelt att plocka bort nått men man tänker inte 
på vad ersätter man det med liksom. Problemen försvinner ju inte. 

45 Adina:  Nej men precis, och att det här är politiska beslut som tas och allting är 
ju inom en fyraårsperiod... kan man... asså är det ju oftast… man ju 
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inte riktigt se vinning på kanske bara fyra år... på vad en fältarbetare… 
asså även, om en fältarbetare räddar en person ur ett långvarigt 
missbruk så är ju det typ 20 tjänster nånting, har jag läst... så att det är 
ju ingenting man ser på fyra år, utan det är ju under en livstid. 

46 Per:  Det är väl ett övergripande problem politiskt så att det läggs mer 
pengar liksom på insatser.  

47 Adina:  Aa... 
48 Per:  Än vad det läggs på förebyggande, det är inga direkta pengar på det 

sättet som syns. Det blir som en helt annan prioritering liksom. 
[Samtalsutdrag 1, vår kursivering] 

 
I citatet ovan konstruerar forskningsdeltagarna sitt arbete i relation till politik samt jämför det 
förebyggande arbetet med insatser. Deltagarna beskriver att det är svårt att se en vinning 
politiskt sett med deras arbete, då det bör ske inom en fyraårsperiod, fältarbetes kortsiktiga 
effekter är få jämfört med de långsiktiga. Vidare beskriver deltagarna att det läggs mer pengar 
på insatser än på det förebyggande arbetet. Fältarbete blir därför lätt bortprioriterat inom 
politiken, då kommunen inte ser en direkt påverkan på vart deras pengar går. Fältarbete ligger 
således i kommunen och politikens händer huruvida det ska bedrivas eller inte. Följaktligen 
beskriver deltagarna i fokusgruppsintervjun fältarbetets betydelse och att de har erfarenheter av 
långsiktiga effekter av deras arbete.  
 

113 Per:  Jag tycker att Bosse som jobbat i fältgruppen i 150 år ungefär, när han 
träffar ungdomar som är 20–25 nu och säger att “jag pissa på er och 
jag hata på er då, men nu mår jag bra, tack för hjälpen”, bara en sån 
grej liksom att det är positivt i efterhand liksom. Hat nu och kärlek 
sen! 

114 Adina:  Men det är ju lite tråkigt att vi… ee skickar ju liksom vidare direkt att 
det är ju när man träffar någon av en slump och får reda på mer hur det 
har gått och hur dom mår och sådär, man får ju liksom inte hänga med 
hela vägen. [Samtalsutdrag 2, vår kursivering] 

 
Här konstruerar forskningsdeltagarna fältarbete utifrån att det förebyggande arbetet har en 
långsiktig påverkan på deras målgrupp, snarare än den kortsiktiga effekten som de i tidigare 
avsnitt beskrivit att politiken och kommunen fokuserar på. Konstruktionen av fältarbetets 
betydelse görs utifrån fältassistenternas erfarenheter av att det har långsiktiga effekter. Detta är 
något som deltagarna bekräftar genom att berätta att en av deras medarbetare, som jobbat i 
fältgruppen en längre tid med ungdomar, har varit med om att vuxna människor kommit fram 
och tackat honom. Deltagarna diskuterar att det är mycket “hat nu och kärlek sen”, vilket visar 
på att fältassistenternas målgrupp inte får den kortsiktiga effekten som kommunen är ute efter, 
men att det på lång sikt får den effekten. När deltagarna pratar om att deras arbete kommer att 
få en effekt i framtiden kan det innebära att de beskriver att utförandet av deras arbete är 
betydelsefullt för målgruppens framtid.  
 
Tidigare forskning (Henningsen & Gotaas, 2008) visar att uppsökande arbete ger socialarbetare 
en unik position, där de har tillgång till förstahandsinformation om problem och behov som 
finns bland ungdomar. Socialarbetaren får därmed möjlighet att hjälpa ungdomar i ett tidigt 
skede. I citatet nedan kan det urskiljas att fältassistenterna är de som vet om vart ungdomar 
befinner sig och på vilka platser och sammanhang problem kan utspela sig, således blir 
fältarbete betydelsefullt.   
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84 Adina:  Men också efter… asså... det känns väldigt typiskt att det är såhär, ja 
men efter det eller efter det då vill man, likadant som det var asså 
mycket problematik runt Bostadsområde D när vi jobbade där. Och 
sen när det blev ett ofredande eller nåt eller om det var våldtäkt till 
och med då blev det liksom stora trumman och sen har vi flaggat för 
det i flera flera år 

85 Karin:  Det vi har varnat för liksom. 
86 Adina:  Aa 
87 Per:  Mm 
88 Adina:  Så det är… är inte liksom förvånad att man då vill man ha tillbaka, 

men verkligen pratar för sig själv. Åh men och sen, det som står i... 
asså det är ju så… vi kanske känner, har koll på vilka grupperingar 
som finns och umgängen som finns sådär. 

89 Sara:  Ja, och också koll på platserna tänker jag, åh vart det kan va, 
förekomma droger eller vart vi tror att det går att köpa droger och så 
vidare. 

90 Karin:  Det är inte så många fler än vi som har koll –  
91 Sara:  Nej, jag tänker det.  
92 Karin:  Förhoppningsvis polisen kanske om var det säljs droger då 
93 Adina:  Ja, och dom har ju, dom är ju inte så många heller som bara jobbar 

med ungdomar, förut fanns det ungdomspoliser, då hade dom ju typ 
samma koll, men nu är det ju inte riktigt så längre… 

94 Sara:  Men precis, det känns som att när det väl händer då förstår man när 
det hände en våldtäkt som du sa, då händer det grejer eller efter ett 
ofredande här, då vill man ha tillbaka... fältassistenterna. Det hade 
varit intressant och veta om det inte hade skett ett ofredande om dom 
hade velat ha tillbaka fältassistenterna då.  

95 Per:  Säkert inte!  
96 Karin:  Säkert inte lika mycket!  
97 Sara:  Nääe! [Samtalsutdrag 3, vår kursivering] 

 
Ovan konstruerar forskningsdeltagarna fältarbete som betydelsefullt ur ett förebyggande 
perspektiv, där fältassistenterna har en stor roll i att förhindra problem genom den uppsökande 
delen av deras arbete. Deltagarna berättar att de vet i vilka sammanhang och platser som 
problem utspelar sig och där problem kan uppkomma. Detta kan förstås som att fältassistenter 
syftar till att vistas på ungdomars arenor och har en regelbunden kontakt med dem och därmed 
har mycket kunskap om ungdomar (jfr Ander, 2005). I detta fall är platsen bostadsområde D en 
plats där problem utspelar sig eller kan uppkomma, men det är inte förrän “ofredande” och 
“våldtäkt” sker som samhället reagerar genom att slå på “stora trumman”. Innebörden av “stora 
trumman” i citatet är att samhället lyfter och uppmärksammar problem samt vidtar åtgärder 
kring problem. Handlingarna “ofredande” och “våldtäkt” betraktas som problem i detta 
sammanhang. Samhället ser i detta fall problem när de hänt, medan fältassistenterna kan förutse 
problem innan de hänt. Att fältassistenterna ser problem innan de har inträffat bekräftar 
fältarbetets betydelsefulla roll i det förebyggande arbetet. I citatet ovan säger Adina att det 
tidigare har funnits ungdomspoliser som haft samma betydelsefulla roll och kunskap om 
ungdomar, men att fältassistenterna idag har en föreställning om att de är ensamma om att arbeta 
med ungdomar ur ett förebyggande perspektiv. Vidare beskrivs fältarbete som det enda arbete 
som har fokus på ungdomar på kvällstid, under fokusgruppsintervjun kan det i följande citat 
urskiljas:  
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31 Adina:  Och det här var ju nån enkät som dom hade svarat på i skolan, så det är 
ju… aa... skolan ser ju ungdomar och elever mest, men dom jobbar ju 
inte efter klockan 4–5. Så det är ju…viktigt att det finns vuxna   

32 Per:  det verkar finnas ett behov 
33 Adina:  det är klart det finns [Samtalsutdrag 4, vår kursivering] 

 
Forskningsdeltagarna konstruerar här en föreställning om att fältassistenterna är de enda vuxna 
som arbetar med ungdomar kvällstid. I och med detta poängterar fältassistenterna att deras 
arbete är viktigt. Det blir återigen en bekräftelse på hur betydelsefullt fältarbetet är.  
 
Under observationerna framkom det att fältarbetets målgrupp är ungdomar i åldern 13–18 år 
och finns även beskriven i deras formella arbetsbeskrivning. Konstruktionen av fältarbetet är 
således kopplat till målgruppen. Det främsta fokus ligger på ungdomar som visar på eller har ett 
så kallat riskbeteende, vilket vi går in djupare på under temat konstruktionen av 
ungdomsriskbeteende. Målgruppen tydliggör vilka fältarbetet har fokus på, men fältarbetet har 
ingen tydlig arbetsbeskrivning över vad som ska göras eller görs. 
 

153 Adina:  Spännande att behovet ser så olika ut för jag tänker det är ju inte 
såhära ja men vi har några som jobbar på försörjningsstöd i våran 
kommun, asså det är ju inte, det här är ju en väldigt... 
diffust…arbetsbeskrivning, kanske av vårt jobb och såhära och hur 
våran grupp ser ut. För man skulle inte såhära 40 % av kommunerna 
har inga poliser anställda… asså det händer ju inte eller liksom 40 % 
av alla kommuner har ingen liksom, socialjour... det är ju också, man 
måste ju ha det. Det här är ju lite mer flytande hur det kan se ut.  

154 Moderator: Ja, vill ni beskriva lite vad det innebär att vara en fältarbetare? 
[alla deltagare skrattar] 

155 Adina:  Det kändes som du tog en väldigt lång inandning [Kollar på Sara] 
156 Sara:  Ja, jag vet inte var jag ska börja… men rent generellt tänker du eller 

uppdragsmässigt? 
157 Moderator: Liksom hur ni jobbar. [Samtalsutdrag 5, vår kursivering] 

 
I direkt anslutning till citatet ovan kommer forskningsdeltagarna aldrig in på hur de 
egentligen jobbar och vilka konkreta arbetsuppgifter de har. Forskningsdeltagarna har svårt att 
beskriva deras arbete och vad de gör, vilket också gör att det blir svårt att se fältarbetets syfte 
och existens. Till skillnad från exempelvis poliser, som fältassistenterna menar aldrig skulle 
tas bort för att det finns ett tydligt syfte med att ha poliser. Fältarbetet beskrivs vara mer 
“flytande”, vilket kan förstås utifrån samhälleliga normer, där problem och risker kan 
innebära olika mening i både tid och rum (jfr Bohlin, 2018). Vid observationstillfällena 
identifierar vi tre övergripande arbetsuppgifter som omfattar att upptäcka ungdomar som visar 
på eller har ett riskbeteende, vara synliga för ungdomar och skapa relationer med ungdomar. 
Utifrån vår observation kan vi se att fältassistenternas konkreta arbetsuppgifter är att åka runt 
i staden och kolla vad ungdomar gör i olika områden samt deltar i aktiviteter med 
ungdomarna, hålla sig uppdaterade på trender bland ungdomar, kontakta föräldrar vid oro för 
deras barn, hålla i olika samtal tillsammans med föräldrar och ungdomar, ta urinprov från 
ungdomar, svara på samtal och mail från samverkanspartners och föräldrar samt informera 
om socialtjänsten. Vidare beskriver forskningsdeltagarna att informera om socialtjänsten 
liknar undervisning i vissa fall och för särskilda grupper. 
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107 Per:  Det blir lite undervisning nästan, då ibland, i alla fall i dom utsatta 
områdena och sitta och prata om vad, hur funkar en socialtjänst 
liksom, det är, dom frågorna är ju supervärdefulla, bara att få berätta 
hur världen fungerar utanför deras tolkningsvärld på ett sätt också... 

108 Karin:  Det är ju lite därför dom här klasspresentationerna i sjuorna är så bra 
så att man får berätta det. 

109 Adina:  Verkligen, mmh [Samtalsutdrag 6, vår kursivering] 
 
Här konstruerar forskningsdeltagarna en grupp som behöver särskild undervisning om 
socialtjänsten. Gruppen talas om utifrån “utsatta områden”. När Per nämner det som “deras 
tolkningsvärld” innebär det att gruppen har en annan tolkningsvärld jämfört med hans 
tolkningsvärld. Det medför att Per konstruerar ett “vi” och “dem”. I detta sammanhang kan 
konstruktionen av “vi” och “dem” innebära att “dem” är människor som bor i de utsatta 
områdena och “vi” är de människor som delar hans individuella tolkningsvärld i övriga 
områden (jfr Ristilammi, 2006). Gränsdragningen mellan “vi” och “dem” blir en symbol för 
icke-normalitet, där “dem” utgör det icke-normala (Ristilammi, 2006). Detta kan enligt 
Andersson (2006) förstås utifrån en centrum- och periferirelation, där kultur och identitet blir 
kopplat till specifika platser.  
 
Innebörden av att utöva förebyggande socialt arbete kopplas till fältassistenters handlingar och 
egenskaper. Fältassistent blir en kategori som därmed kopplas till särskilda handlingar och 
egenskaper, som definieras av både de själva och andra. I följande citat kan det urskiljas hur 
fältassistenterna tillskriver sig själva kategorier. 
 

43 Per:  Jag kan också tänka mig att fältarbetare är en grupp som är lätt att 
plocka bort, det kanske kommer lite senare men att det är svårt att 
mäta, så om nån skulle vilja bespara så är det en lätt tjänst att ta bort 
för det märks inte av. Ja, men förebyggande överlag…det är ett 
problem. 

44 Adina:  Verkligen! Och också att... en tanke om... asså... vi är ju ändå 
socionomer och vi är professionella och att det kanske inte är så 
många andra som professionella socionomer som jobbar obekväma 
arbetstider, det är ju liksom socialjouren och möjligtvis om man jobbar 
på ett boende då, men annars är det ju liksom kontorstider... 
[Samtalsutdrag 7, vår kursivering] 

 
Kategoriseringar görs för att namnge en grupp personer utifrån egenskaper och handlingar 
(Nordzell, 2007). Kategoriseringar sker undermedvetet och människor kan ingå i olika 
kategorier samtidigt (Börjesson, 2003). I citatet ovan placerar forskningsdeltagarna sig själva i 
kategorierna “fältarbetare”, “socionomer” och “professionella” och tillskriver kategorierna 
handlingen att “jobba obekväma arbetstider”. Forskningsdeltagarna ingår således i kategorierna 
“fältarbetare”, “socionom”, och “professionella” samtidigt, vilka också tillskrivs samma 
handlingar i detta sammanhang. Vid ett observationstillfälle diskuterar två forskningsdeltagare 
att flera i arbetsgruppen är socionomer. Samtliga kategorier tillskrivs även samma egenskaper 
i detta sammanhang. 
 

165 Sara:  Men sen är det ju lite som du säger att vad har dom för uppdrag, att 
vara, att jobba uppsökande med ungdomar, ja det är ju en grej så, men 
vad har man för…befogenhet och vad får man göra och vad kan man 
gå in och jobba med dom…ee… och sen tror jag också lite att vad har 
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dom för bakgrund, dom som jobbar... jag tror inte att en… utan att 
generalisera men att en fritidsledare som är ute… och har såhär 
uppsökande arbete samma ögon som socionomer  när dom går ut och 
tittar, det tror jag också väger in mycket. Jag har förstått det som att... 
eller det kan man ju bara ta till våran fältgrupp att när dom söker hit så 
sållar vi ju bort hälften för att dom inte har behörighet, men att dom 
kan ha erfarenhet och har jobbat uppsökande med ungdomar, bara det 
är ju, men okej då finns det ju vissa kommuner, vissa fältgrupper, eller 
mobila team som har personer som inte, vad jag anser är en adekvat 
utbildning för det jobbet. 

166 Adina:  Men så har det ju varit, vi har ju varit på såhär… studiebesök i andra 
kommuner, där de kanske har haft fältarbetare som är anställda av 
kultur- och fritid och som alltså inte är socionomer och dom har ju 
absolut inte jobba lika som vi gör… ee… så... så det är… aa ganska… 
men stor skillnad… så man gör ju väldigt olika, jag har kompisar som 
har jobbat som… men lite mer mobila team, dom har ju varit 
socionomer men dom har ju kanske jobbat lite annorlunda ändå och att 
man har asså..ändå, jag tror att det här tänkte som du var inne på när 
man är asså, har andra ögon än kanske en fritidsledare eller så... eee, 
det tror jag är viktigt, sen så tror jag att det är bra att kolla på varandra 
så att man ser såhär, jaha, jobbar ni, vad har ni för metoder, har ni nåra 
speciella insatser eller hur  

167 Per:  Vi får ju inte heller slå oss på bröstet och tycka att vi är bäst på jorden. 
[Samtalsutdrag 8, vår kursivering] 

 
Här tillskriver forskningsdeltagarna kategorierna “socionom” och “fältarbetare” med 
egenskapen att “ha samma ögon som socionomer”, vilket innebär att dessa kategorier präglas 
av ett särskilt synsätt i sitt arbete. Vidare tillskrivs egenskapen att ha “en adekvat utbildning för 
det jobbet”, vilket syftar på att fältassistenterna som utbildade socionomer har kunskap om sitt 
specifika område. I samtalet ställs även kategorierna “socionom” och “fältarbetare” i 
motsatsställning till “fritidsledare”. Kategorin “fritidsledare” tillskrivs egenskapen att “inte ha 
samma ögon som socionomer”. Att “inte ha samma ögon som socionomer” syftar i det här 
sammanhanget till att “fritidsledare” inte har det särskilda synsätt som präglar socionomers 
arbete. Kategorierna “fritidsledare” samt “socionom” och “fältarbetare” tillskrivs handlingen 
att “jobba uppsökande med ungdomar”, detta beskrivs vara ett slags uppdrag som således ingår 
i de olika kategoriernas arbetsuppgifter. Det synsätt som präglar kategorin “fältarbetare” blir i 
kommande citat tydliggörande. 
 

188 Sara:  Jag tror att jag på det här året bara har vuxit 10 år känns det som för att 
jag har nånstans ska gå in och vara en trygg vuxen som hjälper en, en 
ungdom ee… vara den trygga där då. Och det har man också tror jag 
lärt sig mycket vem man är vad man själv har för värderingar. Jag 
kanske inte tyckte det var jätteilla med vissa grejer innan jag började 
här, men shit det här är verkligen ett problem… så här såg inte jag på 
det här problemet innan, men det är ju ett stort problem till och med, 
det är ju inte ett litet problem. För jag menar vi är ju också människor, 
jag kanske har gjort mycket av det ungdomarna gör idag och inte fick 
nån skit för det... eller det fanns ingen som såg att jag gjorde det tänker 
jag. Därför har det inte blivit ett, nånting jag reagerar på, jag har ju 
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själv gjort det, tänkte jag. Men okej, då får man ju gå tillbaka för vad 
kunde jag utsatt mig för risker då, lite så. 

189 Adina:  men jag håller med dig om det där första, asså såhära att man själv 
har varit ung för det får man också frågor jämt av ungdomarna. Men 
du har väl också vart 16, man bara jaa, men jag förstod inte då, men 
jag förstår nu. Så man har verkligen liksom lärt sig mycket av såhär 
risker ee… men man har också ibland kanske haft mer tur än 
skicklighet när man varit ung. [Samtalsutdrag 9, vår kursivering] 

 
Synsättet som forskningsdeltagarna beskriver sig ha som kategorin “fältarbetare” ställs 
här mot det synsätt som de också beskriver att de hade när de själva var ungdomar. Innan 
forskningsdeltagarna blev fältassistenter såg de inte de problem och risker som de idag 
ser när de är vuxna. Synsättet som ”fältarbetare” och ”socionomer” har, har i den mening 
lärt dem identifiera risker och problem bland ungdomar. Under fokusgruppsintervjun 
beskriver även deltagarna att de tillskrivs kategorier av ungdomar när de interagerar med 
ungdomar, nedan kan det urskiljas vilka kategorier de tillskrivs. 
 

200 Moderator: Hur ser det ut från ungdomarnas håll då, vad tänker dom, tar dom 
er på allvar och så? 

201 Adina:  Jaa men dom 
202 Per:  Det är väl lite högt och lågt kanske,  
203 Adina:  Jaa, men asså där, jag tror att dom tar oss på allvar, sen så får ju vi 

höra såhära amen att vi är golare eller partypoopers eller att vi 
204 Karin:  låtsaspoliser. 
205 Adina:  Är låtsaspoliser.  
206 Per:  “Fuck fältgruppen”.  
207 Adina:  Aa, och jag tror att mycket, det är liksom bara spel, att det liksom ska 

pratas mycket men sen när man såhära pratar mer, men vad gör vi då, 
“jo men jag vet vad ni gör, ni är ute och ni ska liksom ta hand om 
ungdomar och ni ska hjälpa oss”. Då är det ju mer, asså jag tror att 
dom vet men det är också tacksamma att vi ibland är syndabocken för 
olika saker som händer. Såhär “ni tog… min kompis är placerad, det är 
erat fel eller... ni har förstört den här festen, det är erat fel” och det får 
det va. Asså, vi kan gärna vara syndabock [skrattar] när det gäller 
sånna, asså vi tar ju inte…liksom barn men ibland kanske nån behöver 
nån att skylla på... och sen så brukar ju, när man diskuterar ja men tar 
ni barn, “nää det vet vi att ni inte gör”... för att ibland kanske vi får ta 
syndabock-smällen, för alla kanske typ, vuxna som finns i hela 
världen. 

208 Per:  Precis, så är det ju. Det kanske är en grupptrycksgrej det här att man 
kan inte säga hej för att jag tycker om er framför en kompis för vissa, 
utan det kanske är bättre att säga ”fuck you” eller nåt sånt där, asså det 
känns inte... det är en enklare utväg liksom. [Samtalsutdrag 10, vår 
kursivering] 

 
I ovan citat beskriver forskningsdeltagarna att de kategoriseras som “golare” och 
“partypoopers” av ungdomarna. “Golare” kan i sammanhanget innebära att fältassistenterna 
skvallrar till ungdomarnas föräldrar om vad ungdomarna gör. “Partypooper” kan syfta till att 
fältarbetare som kategori tillskrivs handlingen “ni har förstört den här festen” och innebär att 
de är tråkiga festförstörare. När ungdomarna benämner fältassistenterna som “golare” och 
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“partypoopers” skapar ungdomarna ett “vi” och “dem” mellan ungdomarna och 
fältassistenterna. Vidare i citatet tillskriver deltagarna sig själva som kategori med egenskapen 
“syndabock”, då det enligt ungdomarna är fältassistenternas “fel” när “olika saker händer”. Det 
blir enkelt för ungdomarna att lägga skulden på fältassistenterna för olika saker som händer när 
fältassistenterna är närvarande, då de finns nära till hands. Att fältassistenterna får skulden 
många gånger tror deltagarna också är på grund av grupptryck. Forskningsdeltagarna tillskriver 
sig själva med egenskapen “syndabock” för att de tror att ungdomarna ibland “behöver ha 
någon att skylla på”.  
 
7.2 Konstruktion av ungdomskategorin 
Alla människor har ett behov av att kategorisera verkligheten, vilket delvis sker undermedvetet 
(Börjesson, 2003). Olika kategorier jämförs med varandra. I ett samhälle är det vanligt att 
människor delas in i ålderskategorier. Ålderskategorier jämförs främst med andra 
ålderskategorier, till exempel ungdom och vuxen. Innebörden av att kategoriseras som ungdom 
omfattar inte samma egenskaper som att kategoriseras som vuxen och tvärtom (jfr Nordzell, 
2007; Lalander & Johansson, 2017). Kategorin ungdom konstrueras först och främst genom 
fältassisternas arbetsbeskrivning där ungdom för dem faller inom ett särskilt åldersspann, 13–
18 år. Under fokusgruppsintervjun kan det i följande citat urskiljas hur kategorierna ungdom 
och vuxen tillskrivs egenskaper i relation till varandra: 
  

37 Adina:   Jag tänker verkligen att det finns kanske ett behov av att det finns fler 
vuxna på kvällarna. Det säger ju många som man pratar med såhära... 
vuxna och professionella fram till 17 sen är det liksom… 

38 Per:  Vilda västern! 
39 Adina:  Ja, vilda västern! och man liksom influeras av varandra eller man tar 

eller har sina idoler som är typ knarkande rappare kanske. 
[Samtalsutdrag 11, vår kursivering] 

  
Innebörden av ”vilda västern” i citatet kan tänkas bli att ungdomar beter sig hur de vill utan 
regler, således gränslöst. Forskningsdeltagarna väljer här indirekt att konstruera kategorin 
ungdom i form av handlingen gränslöst beteende. I samhället finns det förväntningar på vilka 
egenskaper unga människor ska ha (Lalander & Johansson, 2017; Bohlin, 2018). En av de 
egenskaperna är det gränslösa beteendet som forskningsdeltagarna framför i ovanstående citat 
genom att beskriva ungdomarnas beteende som ”vilda västern” när vuxna människor inte är 
närvarande. Vid observationerna samtalade fältassistenterna mycket med ungdomarna om 
fritidsintressen och att göra saker utanför skoltid med vänner, vilket innebär att egenskapen 
utföra sociala aktiviteter utanför skolan konstruerar kategorin ungdom. Att beskriva ungdomars 
egenskaper på ovanstående sätt är i enlighet med samhälleliga föreställningar, vilket tolkas som 
att ungdomar som inte har ett gränslöst beteende och inte genomför sociala aktiviteter utanför 
skolan inte uppfyller kraven för vad som anses vara normalt för kategorin ungdom. Detta kan 
förstås som att en ungdomskategorisering är skapad av samhället (jfr Lalander & Johansson, 
2017). I citatet ovan väljer forskningsdeltagarna även att konstruera kategorin vuxen utifrån 
egenskaper i form av kontroll och att sätta regler, eftersom de beskriver att det blir “vilda 
västern” så fort vuxna och professionella inte är närvarande under kvällstid. Detta skapar en 
föreställning om att det är de vuxna som står för regler och ordning gällande ungdomar och 
deras beteende. I följande citat kan det urskiljas att vuxna även tillskrivs andra egenskaper samt 
att ingå i en till kategori: 
  

142 Adina:  Vissa fältgrupper kanske har mer som nån slags taxiservice att man 
hjälper ungdomar att komma hem och liksom skjutsa mycket... medan 
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vi kanske jobbar mer med att få föräldrar att komma och hämta, såklart 
vi också vill att ungdomar ska komma hem säkra… men vi lägger det 
ansvaret på föräldrar…alltså ett föräldraansvar. 

143 Sara:  I första hand 
144 Adina:  I första hand, precis, sen får man ju såklart hjälpa till så att dom 

kommer hem ändå. [Samtalsutdrag 12, vår kursivering] 
  
Här konstruerar forskningsdeltagarna kategorin vuxna utifrån att de även tillhör kategorin 
föräldrar. Båda kategorierna, vuxna och föräldrar, kopplas således till handlingarna att hämta 
ungdomar och egenskapen ansvar. Egenskapen ansvar syftar i detta citat på det specifika 
föräldraansvaret, som innebär att den vuxna är en förälder som har ett ansvar för en ungdoms 
säkerhet. Likt beskrivningarna av ungdomars egenskaper är beskrivningarna av vuxnas 
egenskaper i enlighet med samhälleliga föreställningar (jfr Lalander & Johansson, 2017). 
Vuxna och föräldrar som inte tar ett ansvar genom att hämta sina ungdomar kan därmed 
innebära att de inte uppfyller kraven för vad som anses vara normalt för kategorierna vuxna 
och föräldrar.  
 
Vidare konstruerar forskningsdeltagarna underkategorier inom kategorin ungdom, där det 
genom både observation och fokusgruppsintervju framkommit underkategorierna kön samt de 
livliga och lugna. Underkategorin kön omfattar kategoriseringen kille och tjej. Gällande 
underkategorin kön finns en bild av hur könen förväntas handla samt vilka olika egenskaper 
som de anses ha: 
  

370 Per:  På fritidsgårdarna är det alltid  
371 Adina:  Ah, men också i sånahär sammanhang, skulle jag säga, när man spelar 

pingis på rasterna och så... Det är såklart att det finns tjejer men eh, 
majoriteten är ju killar. 

372 Karin:  Mmh. 
373 Moderator: Varför tror ni att det är så? 
374 Adina:  Mmh. 
375 Sara:  Men jag tror att eh, utan att generalisera så mycket så tror jag att det är 

lite mer, eh killigt [gör citationstecken med händer] att kanske eh, ta ett 
pingisrack och springa till pingisbordet, medan tjejerna kanske sätter 
sig i en grupp och bah: Kolla den här bilden, typ på sociala medier. 
Ehm, men sen tror jag att tjejerna kanske vill spela pingis men att de 
också inte vågar riktigt för att de är ganska dominerande, dom 
killarna som jag har mött kring ett pingisbord i alla fall. 
[Samtalsutdrag 13, vår kursivering] 

  
Forskningsdeltagarna väljer här att konstruera underkategorin kön utifrån handlingar som 
skiljer sig åt mellan könen. Det finns föreställningar om att killar förväntas utföra sporter, i 
detta fall pingis, medan tjejer förväntas att sitta i grupp och prata och titta på sociala medier. 
Dessa aktiviteter ses som adekvata till åldersspannet i relation till kategorin ungdom (jfr Bohlin, 
2018). I citatet ovan väljer deltagarna att tillskriva underkategorin kön dessa handlingar i 
sammanhangen raster och fritidsgårdar, således medför dessa sammanhang föreställningar om 
handlingar som kategorierna ungdomskillar och ungdomstjejer förväntas att utöva.  
Forskningsdeltagarna väljer i ovanstående citat att konstruera underkategorierna kille och tjej 
egenskaper som skiljer sig åt mellan de två könen. I samhället finns det förväntningar på vilka 
egenskaper killar och tjejer ska ha (Lalander & Johansson, 2017; Bohlin, 2018).  I citatet ovan 
förs en diskussion kring kön och det framkommer av deltagarna att killar anses vara mer 
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”dominerande” i sitt förhållningssätt medan tjejer ”inte vågar” ta för sig. Skillnaden mellan 
könen tydliggörs även i samband med hur fältassistenterna samtalar med ungdomarna. Vid flera 
observationstillfällen tenderar fältassistenterna att prata om skola, framtid och utbildning med 
tjejer och med killar pratas det mer om datorspel och fritidsintressen, snarare än skola och 
framtid. Sammanfattningsvis tillskrivs kategorin tjejer egenskaper som att de “inte vågar”, ska 
fokusera på skola och utbildning samt framtiden.  Kategorin killar tillskrivs egenskaper som att 
vara “dominerande”, intresserade av datorspel och fritidsintressen. Fältassistenternas olika 
handlande leder således till att konstruktionen av vilka egenskaper de olika könen förväntas att 
ha. Utifrån flera observationer framkommer det att det är mest killar på fritidsgårdarna som 
fältassistenterna interagerar med. Även underkategorierna de livliga och lugna tillskrivs olika 
egenskaper av forskningsdeltagarna, med utgångspunkt i samhälleliga förväntningar av 
egenskaper en ungdom förväntas ha. I följande citat för deltagarna en diskussion kring rubriken 
“De ungdomar som inte syns lider mest” från stimulimaterialet under fokusgruppsintervjun, i 
citatet kan underkategorierna de livliga och lugna urskiljas: 
  

118 Adina:  Det här tycker jag är svårt, för att jag tycker absolut att det är såhär 
asså att det finns dom som inte syns och som lider jättemycket, det är 
jättejobbigt. Men som det står här också vanligtvis möter vi de mer 
livliga barnen, asså så blir det ju också, man får ju kanske leta mer för 
att hitta dom som sitter tysta mmh… 

119 Sara:  Och jag tänker att också det sker lite av en slentrian att man går fram 
till dom som är mest livliga, man kanske själv ibland också glömmer 
dom som sitter där själva och spelar datorspel i ett hörn på sin rast, 
för att då tänker vi att nej men den gör inget som vi anser är ett 
riskbeteende eller så fast, då ha vi ju kanske inte, då har vi bara gått 
utifrån det vi observerat tänker jag och inte gått in och pratat med 
ungdomen. 

120 Per:  Verkligen! [Samtalsutdrag 14, vår kursivering] 
  
Forskningsdeltagarna tillskriver här underkategorin de lugna handlingarna att sitta själv och 
spela datorspel, således innebär det att kategorin de lugna tillskrivs i ovanstående sammanhang 
egenskaper som att sitta själva och utföra aktiviteter via datorn. Under fler observationstillfällen 
observerar vi att fältassistenterna inte väljer att ta kontakt med dessa ungdomar som utför dessa 
handlingar eller har dessa egenskaper. Fältassistenterna tar i första hand kontakt med de 
ungdomar som syns och hörs mycket.  I ett samhälle finns det föreställningar om att ungdomar 
förväntas ha ett normbrytande beteende (Bohlin, 2018). Fältassistenternas handlande leder till 
konstruktionen av vilka egenskaper kategorin livliga ungdomarna förväntas att ha utifrån 
samhälleliga föreställningar om ungdomars beteende. De egenskaper kategorin lugna 
ungdomar tillskrivs uppfyller därmed inte kraven för vad som anses vara normalt för 
ungdomskategorin. Vidare kan kategoriseringen av de livliga och lugna kopplas till 
kategoriseringen av könen, eftersom killar tillskrivs egenskaper och handlingar som kopplas 
till de livliga och tjejer tillskrivs egenskaper och handlingar som kopplas till de lugna.  
 
Kultur och identitet är kopplat till specifika platser inom ett samhälle, således innebär det att 
människor anses har en platstillhörighet som skapar en centrum- och periferirelation 
(Andersson, 2006). Enligt Sernhede och Johansson (2006) skapas en tydlig uppdelning mellan 
vi och dem när kultur och identitet kopplas till specifika platser. Uppdelningen bidrar till ”en 
symbolisk gränsdragning i samhället mellan vi och dem, de som är innanför och de som är 
utanför” (Sernhede och Johansson, 2006, s. 22). Bostadsområdena betraktas därmed som en 
icke-normalitet (Ristilammi, 2006). I fokusgruppsintervjun användes två bilder som 
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stimulimaterial. Den ena bilden (bild 1) föreställde en grupp ungdomar med mörk hudfärg och 
mörkt hår som spelar pingis och den andra (bild 2) ungdomar med ljus hudfärg och ljust hår 
som står vid ett pingisbord med pingisrack i handen. Utifrån dessa skillnader tillskriver 
deltagarna ungdomarna olika kategorier.  
 

241 Sara:  Jag tänker att dom, emh eh [ser bekymrat på bilderna], har en annan 
bakgrund än svensk, tänker jag. Säkert invandrarbakgrund eller 
utländskt påbrå i alla fall. Typ eh, men lite. En blandning i alla fall, av 
olika nationaliteter. 

242 Karin:  Mmh. 
243 Adina:  Jag tänker att dom står väldigt prydligt och tittar, asså det brukar 

kanske inte va att man står still sådär. 
244 Karin:  Mmh 
245 Adina:  Jag blir imponerad [skratt]. [Samtalsutdrag 15, vår kursivering] 

 
I bild 1 “ser” Sara “en annan bakgrund än svensk”. Detta medför att det skapas ett vi och dem, 
där “vi” är den “svenska” bakgrunden och “dem” är “annan bakgrund än svensk”. När 
deltagarna benämner att människor tillhör “en annan bakgrund än svensk” gör de en 
kategorisering, som skapar kategorin icke-svensk och svensk. Hur deltagarna pratar om 
kategorin icke-svensk som en enhetlig grupp gör att de skapar en homogen kategorisering av 
olika etniciteter som inte anses vara svenska. Kategorin icke-svensk skapas i jämförelse med 
kategorin svensk, utifrån observerbara skillnader som fältassistenterna identifierar. Adina 
påpekar även att de på bild 1 står prydligt, vilket hon menar inte passar ihop med hur det brukar 
se ut. Hennes föreställning om icke-svenska ungdomar ses i relation till de livliga ungdomarna 
som att det kan finnas en koppling mellan kategorin livliga ungdomar och att vara icke-svensk. 
I fokusgruppsintervjun beskriver forskningsdeltagarna underkategorin de livliga utifrån 
områden och platser i den aktuella staden samt tillskrivs egenskaper utifrån dessa.  
 

328 Adina:  Men också kanske beror det på att dom inte är svenska, dom har, ser ut 
att ha en annan bakgrund än helsvensk och att det då, jag upplever att 
det kanske är mer såhär nyfiket då. Eh, än här har vi, här luktar vi 
diesel, det är liksom eh, pratar bilar lite eh och så. Här känns det lite 
som att dom är sin lilla grupp och att där blir det lite konstigare när 
någon annan kommer. 

329 Per:  Verkligen 
330 Karin:  Mmh 
331 Adina:  Aah  
332 Sara:  Jag tror också att det, eh asså bild 1 hade blivit lite mer. Jag får en 

känsla av att dom hade varit lite mer inbjudande till att spela. 
333 Adina:  Ja med det är de jag menar. Det är precis det jag menar, ah. 
334 Sara:  Medans dom här är lite mer [pekar fram och tillbaka på bilderna]; vad 

kör du för bil om du har en Volvo [alla deltagare skrattar], asså lite den 
känslan. 

335 Karin:  Mmh. 
336 Per:  Funny cause it's true. 
337 Sara:  Asså, det hade ändå inte varit ett problem. Vi hade fått varit med 

oavsett. 
338 Adina:  Nej, mmh. 
339 Sara:  Men jag tror att den ena gruppen hade varit lite mer öppna och 

inbjudande än. Och där tror jag att det är en kulturell skillnad. 
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340 Adina:  Ja det tror jag också. 
341 Karin:  Mmh. 
342 Sara:  Eh så... Sen tror jag att det skulle vara lite med högljutt också kanske i 

bild ett, inte ur en negativ aspekt utan mer; ah kom igen, spring, släng 
en hög [härmar hur ungdomar kan låta]. Ja spännande. 

343 Adina:  Ja. Men jag tänker också att det här blir ju lite vart vi är vana och 
jobba i, för jag som jobbar på *del av stad där bostadsområde A, B 
och C ligger* hade ju känt mig mycket mer bekväm att gå in i bild 
nummer ett och spela pingis här [skrattar] än här [pekar på bild 2]. 

344 Sara:  Mmh 
345 Adina:  Eh, och det kanske är liksom vart man. Kanske vad man är själv, har 

för såhära erfarenheter och vad man, var man jobba i vilket område. 
Var skulle du känna dig mest bekväm Per? Dieselgruppen? [alla 
deltagare skrattar]. 

346 Per:  Nej, men jag tänker väl. Men om man tänker generellt, de mest 
givande kvällarna på fritidsgård jag har haft har ju varit på de, eller i 
de områden fritidsgårdar ligger i era områden *del av stad där 
bostadsområde A, B och C ligger*. Så är det ju, det är mycket mer 
öppet och trevligt på många sätt.  

347 Per:  Ah, Det är bostadsområde C och bostadsområde A, de gårdarna som 
det är liksom, det är lite mer intresse. 

348 Karin:  Bostadsområde B också! [Samtalsutdrag 16, vår kursivering] 
 
Den homogena kategoriseringen som görs av olika etniciteter kopplas sedan till särskilda 
områden i staden som anses vara utsatta. Den kopplingen ingår i kategorin “icke-svensk” och 
kommer framledes benämnas utifrån de utsatta områdena. När Sara och Adina pratar om bild 2 
jämför de den mot bild 1 och skapar två olika kategorier av ungdomar som skiljer sig åt via 
olika egenskaper. Deltagarna beskriver ungdomarna på bild 1 i ovanstående diskussion med 
egenskaperna “nyfikna”, “inbjudande”, “öppna”, “högljudda” och de kopplar ihop ungdomarna 
med utsatta områden i staden. Deltagarna upplever även att ungdomarna på bild 1 är uppradade, 
vilket de menar inte hör till det vanliga. Beskrivningen av bild 1 skiljer sig från bild 2 där de 
beskriver ungdomarna som “sin lilla grupp”, “pratar om bilar” och de kopplar ihop ungdomarna 
på bild 2 med landsort E utanför staden. Ungdomarna på bild 1 associeras med den del av staden 
som de utsatta områdena finns och fältassistenterna tar även upp exempel på områden med 
fritidsgårdar som de anser att det är mer “öppet”, “trevligt” och “mer intresse” på. Utifrån 
centrum- och periferirelationen står beskrivningen av de utsatta områdena i relation till 
resterande områden i staden, där det också framhävs att de utsatta områdena är mer nyfikna och 
öppna. De utsatta områdena betraktas som en icke-normalitet, likt det Ristilammi (2006) 
belyser om att det icke-normativa innebär ett “dem” och de normativa innebär ett “vi”. Att 
ungdomarna kopplas och betraktas ur deras platstillhörighet blir problematiskt, då det kan 
tänkas att de automatiskt också kopplas ihop med icke-normalitet. Ungdomarna på bild 1 blir 
indirekt de livliga ungdomarna, utifrån tidigare resonemang om platstillhörighet och dessutom 
på grund av att det är de som syns och hörs mycket. Medan ungdomarna på bild 2 blir i relation 
till bild 1 de lugna ungdomarna, då de i motsats till det icke-normala ingår i normaliteten som 
också är lätt att förbise. I citatet ovan berättar Adina och Sara att de baserar det de säger om 
bild 1 och 2 under intervjun på sina erfarenheter av att möta kategorin ungdomar i deras arbete. 
Deltagarna för ett hypotetiskt resonemang om hur det skulle reagera på att träffa ungdomarna 
på de olika bilderna. De uppger att de skulle känna sig mer bekväma att möta ungdomarna på 
bild 1 än bild 2. Den ungdomskategorin som fältassistenter främst arbetar med utgörs av de 
livliga ungdomarna, som har sin platstillhörlighet i de utsatta områdena och som utgörs av fler 
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killar än tjejer. Gränsdragningen som fältassistenterna gör mellan de ungdomar som anses vara 
livliga och lugna, är att de livliga bland annat anses vara högljudda, mer öppna och inbjudande 
samt från bostadsområde A, B och C. Medan de lugna är en mer sluten grupp som kommer från 
landsort E utanför staden, då de i citatet nämner att de ser ut som “de är sin lilla grupp” och 
deltagarna pekar på denna bild när de pratar om bilar och dieselgrupp. Att fältassistenterna då 
känner sig mer bekväma att möta ungdomarna i bild 1 än i bild 2 har att göra med att 
ungdomarna i bild 1 motsvarar en grupp ungdomar som fältassistenterna främst arbetar med. 
När fältassistenterna gör denna gränsdragning gör de en individuell bedömning som visar sig 
genom handlingar, i och med att de aktivt tar kontakt med de livliga ungdomarna och inte med 
de lugna ungdomarna.  
 
7.3 Konstruktion av ungdomsriksbeteende  
Utifrån vår teoretiska utgångspunkt tenderar ungdomar att utsätta sig för olika risker och kan 
därmed anses ha ett riskbeteende. Riskbeteende kan ha både negativa och positiva 
konsekvenser, vilka konsekvenserna blir konstrueras utifrån handlingen. Vad som definieras 
som ett riskbeteende varierar mellan tid, kultur, sociala och individuella faktorer (Bohlin, 
2018). Forskningsdeltagarna beskriver i fokusgruppsintervjun att de arbetar utifrån risk- och 
skyddsfaktorer, där de ersätter riskfaktorerna mot skyddsfaktorer.  
 

69 Adina:  Med också såhär att det här med skydds, risk- och skyddsfaktorer att 
man erbjuder, alltså byter ut riskfaktorer mot skyddsfaktorer, det är lite 
så vi jobbar, att man såhär, okej nu är det mycket riskfaktorer, du är i 
fel umgänge, du är på fel plats, vad gör vi, okej vi lämnar över den här 
oron till föräldrarna och kanske hjälper till att stärka upp vad det finns 
för skyddsfaktorer och så kolla på fritidssysselsättningar och sådär”. 

70 Per:  Hjälpa till med skolan kanske och… 
71 Karin:  Jaa! [Samtalsutdrag 17, vår kursivering] 

 
Här konstruerar forskningsdeltagarna risk utifrån handlingarna att vara i “fel umgänge” och “på 
fel plats”. Forskningsdeltagarna konstruerar skyddsfaktorerna genom handlingarna att ha en 
fritidssysselsättning och att gå i skolan. Handlingarna som beskrivs i relation till risk- och 
skyddsfaktorer står i motsats till varandra. Utifrån samtalsutdraget kan således riskerna av att 
vara i “fel umgänge” och “på fel plats” skapa motsatsen att rätt umgänge är exempelvis 
fotbollslaget och rätt plats är skolan. Utifrån att forskningsdeltagarna benämner riskerna som 
“fel” tyder det på att riskerna har negativa konsekvenser. Innebörden av riskbeteende bland 
ungdomar konstrueras av fältassistenterna genom deras arbete och hur de pratar om och med 
ungdomar. Riskbeteende definierades av forskningsdeltagarna upprepade gånger och på olika 
sätt. Under fokusgruppsintervjun förs en diskussion kring fältarbetets betydelse utifrån 
rubrikerna i stimulimaterialet där Sara säger att “problemen försvinner ju inte” bland kategorin 
ungdom om fältassistenternas tjänst tas bort. Deltagarna berättar att en fältassistents arbete inte 
kan ses under en kort period, utan måste sättas in i ett längre perspektiv. Se samtalsutdrag 1 
under temat konstruktion av fältarbete och fältassistent för att läsa ett längre utdrag ur 
diskussionen. För att få klarhet i de problem Sara syftar på, ställs frågan:  
 

50 Moderator: Vad är det för problem man vill förhindra, förutom missbruk då 
men utöver det? Som fältarbetare då. 

51 Adina:  eem, ja… tänker du konkret, jag tänker att det finns ganska mycket 
såhär konkreta saker som kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa, 
familjeproblematik. Skadegörelse i viss, asså det är ju en del av, en 
form av kriminalitet men ska man tänka såhär kostnadsmässigt 
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52 Karin:  skolk 
53 Adina:  ah men precis. 
54 Karin:  Skolk, skolgång [Samtalsutdrag 18, vår kursivering] 

 
Här konstruerar forskningsdeltagarna risk som handlingarna kriminalitet, missbruk, 
skadegörelse och skolk samt egenskaperna psykisk ohälsa och familjeproblematik, vilket 
innebär att även riskbeteende konstrueras utifrån dessa handlingar. Detta kan förstås som att 
riskbeteendet är skapat av samhället i relation till att det finns samhälleliga föreställningar om 
att ungdomar förväntas ha ett normbrytande beteende (jfr Bohlin, 2018). Risk ses ofta som 
någonting som kan ge eller resultera i konsekvenser i framtiden när ungdomen är vuxen. Det 
går inte heller att fastställa att det som en person anser vara en risk, ses som en risk för någon 
annan (Bohlin, 2018). Riskbeteende pratas om som ett problem som sträcker sig till framtiden. 
 

23 Adina:  I ett ungdomsteam, att man dricker sig berusade eller att man testar 
droger. Så absolut det är viktigt med förebyggande arbete och att 
upptäcka... men ungdomar som har testat, men som vi också gör då 
sen att vi har uppföljning med personer som vi träffar och då tänker 
jag verkligen att det behövs.  

24 Per:  Forskning säger ju att har man testat alkohol hemma och dricka 
alkohol tidigt så risken större att du hamnar i ett alkoholmissbruk 
sen… så det finns inget som säger att om du dricker hemma… så det 
finns inget som säger att om du dricker hemma så… många säger att 
testar dom hemma så är det lite bättre... så utan det är ju precis tvärtom 
liksom. Då har dom fått testa och fått en trygghet i att det är okej att 
dricka. 

25 Karin:  Ja, jag tänker att oavsett vad så behövs det fältare, mer eller mindre… 
26 Sara:  Vem är ute och jobbar med den här gruppen, tänker jag när man är… 

Jag tänker att... aa man har väl, om man... det kan ju ha vart hemma 
också, men jag tror inte att det finns närvarande föräldrar eller 
vårdnadshavare som skulle i alla fall låta sina barn dricka sig berusade 
och prova droger i en stor utsträckning. 

27 Karin:  Mmh precis. 
28 Per:  Speciellt på en allmän plats med kompisar liksom… [Samtalsutdrag 

19, vår kursivering] 
 
I citatet ovan konstruerar forskningsdeltagarna risk med att ungdomar utvecklar “ett 
alkoholmissbruk sen”, där ordet “sen” kan innebära i framtiden när ungdomarna är vuxna. Det 
kan förstås som att nuvarande problem, i det här fallet med alkoholkonsumtion, ger 
konsekvenser i framtiden. Ett riskbeteende bland ungdomar kan därmed beskrivas få negativa 
konsekvenser i framtiden när ungdomen är vuxen, i form av alkoholmissbruk. Ur ett 
framtidsperspektiv kan det i följande citat urskiljas hur riskbeteende kopplas till underkategorin 
kön. 
 

402 Adina:  Asså jag tänker att det är skillnad när man närmar sig. Asså alla olika, 
liksom personer, individer, men det tror jag absolut att det kanske är 
skillnad hur man närmar sig tjejer och killar. Och det har ju också, eh 
liksom visat i forskning att tjejer kanske ofta eh, nej men i 
drogsammanhang till exempel att dom, mer sällan misstänks ha 
använt droger än killar, för att man har en förutfattad mening att det 
är mest killar som pysslar med sånt kanske. Eh men och det är ju 
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också någonting som man får jobba på men jag tänker också att man 
eh, men jag vet inte, får, att man är medveten också, att man är lite 
olika gör ju också att man kan tänka på att inte, vad det är för syfte, 
varför är man olika? Asså varför bemöter jag de här två personerna 
olika? 

403 Karin och Adina: Mmh... 
404 Adina:  Eh ja nej, men jag försöker också tänka då mer på att jag måste se 

tjejer mer, eh och just utifrån det här, eh med droger och tjejer då att, 
om det är polis som stoppar ett gäng så kanske det är, alla ger alla 
droger till tjejerna för det är ingen som kommer kolla dom. Eh och sen 
så kanske dom efter några år har liksom ett, långvarigt missbruk då 
för att dom har, ingen har sett dom. 

405 Karin:  Mmh [Samtalsutdrag 20, vår kursivering] 
 
Utifrån samtalsutdraget ovan framkommer det att det är främst underkategorin killar som har 
ett riskbeteende gällande att bruka droger. Detta blir problematiskt menar deltagarna ur ett 
framtidsperspektiv, då underkategorin tjejerna inte misstänks för att bruka droger och då i 
framtiden riskerar att hamna i ett långvarigt missbruk, då ingen sett tjejerna. Handlingen att 
bruka droger anses vara ett normbrytande beteende och tillskrivs oftast kategorin killar enligt 
fältassistenterna. Tjejer som ofta tillhör den lugna kategorin, har således inte ett riskbeteende i 
detta sammanhang. I och med att tjejer oftast hamnar i kategorin lugna, förbises de också i den 
här typen av sammanhang.  

8. Slutsatser  
I vår studie kan vissa slutsatser dras där det först går att konstatera att när fältassistenterna 
tillskriver kategorin fältarbetare egenskaper och handlingar skapas det en föreställning om 
fältassistenter som professionella. Kategorin fältarbetare konstrueras även utifrån de 
föreställningar som finns om det förebyggande sociala arbetet fältarbete. Föreställningen om 
kategorin fältarbetare omfattar att fältarbetare som kategori präglas av ett särskilt synsätt som 
skiljer sig från andra kategorier, till exempel andra professionella och vuxna. På det sätt 
fältassistenterna väljer att konstruera verkligheten resulterar i en sorts sanning, exempelvis 
framställs fältassistenter ha specifika “ögon” som leder till att de ser egenskaper och handlingar 
som andra kategorier inte ser. Synsättet blir en slags sanning som fältassistenter utgår från, där 
också andra som inte tillhör kategorin fältarbetare har ett annat synsätt som blir en sanning för 
dem. Sanningen skiljer sig åt mellan olika kategorier, det finns därmed inte en enda sanning (jfr 
Nilsson, 2011). Exempelvis beskriver fältassistenter att de ser saker som personalen på 
fritidsgården inte ser. När konstruktionen görs bidrar det till föreställningen om att 
fältassistenter har betydelse och att de ser specifika problem.  
 
Det går även att konstatera att när fältassistenterna tillskriver kategorin ungdom egenskaper och 
handlingar skapas det en föreställning om ungdomskategorin som behöver kontrolleras. De 
egenskaper och handlingar som tillskrivs ungdomarna gör också att kategorin ungdomar delas 
upp i underkategorierna kille och tjej samt livlig och lugn. Underkategorierna tillskrivs 
egenskaper som står i motsats till varandra. De livliga som underkategori kopplas ofta till 
specifika områden i den aktuella staden. På det sätt som fältassistenterna väljer att tilldela de 
livliga specifika områden resulterar i att etnicitet och kultur blir ett utfall av flera kategorier 
som definieras i utifrån platser i enlighet med centrum- och periferirelationen. 
 
Vidare går det att konstatera att det finns en samhällelig föreställning om att kategorin 
ungdomar har ett normbrytande beteende (jfr Bohlin, 2018). Fältassistenterna konstruerar 
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riskbeteende utifrån samhälleliga föreställningar, men även utifrån det synsätt som 
fältassistenterna präglas av. Synsättet som fältassistenterna präglas av har en utgångspunkt i att 
risker leder till konsekvenser i framtiden. Konstruktionen av riskbeteende förstås utifrån 
fältassistenternas kulturella omgivning, det blir således fältassistenternas verklighet. 
Exempelvis definieras riskbeteende genom att kopplas samman med specifika egenskaper och 
handlingar. Enligt Foucault kan sanning bara förstås i sin kulturella omgivning (jfr Nilsson, 
2011). Den kulturella omgivning i fältassistenternas fall är dels deras arbetsplats med dess 
arbetsbeskrivning, men också deras profession som socionom. Den sanning som 
fältassistenterna skapar har således sin grund i den kulturella omgivningen. Fältassistenterna 
beskriver att riskbeteende bland ungdomar har liknande egenskaper och handlingar som de 
tillskriver underkategorierna killar och de livliga. De ungdomar som inte har ett riskbeteende 
blir underkategorierna tjejer och de lugna. Underkategorierna de livliga och killar tilldelas 
dessutom specifika områden och platser i den aktuella staden i enlighet med centrum- och 
periferirelation. En ytterligare konsekvens av att fältassistenterna tillskriver kategorierna olika 
egenskaper och handlingar som kopplas till att ha respektive inte ha ett riskbeteende blir att 
vissa ungdomar glöms bort som kanske egentligen omfattas av vad som anses vara 
fältassistenternas arbetsbeskrivning. Exempelvis har fältassistenterna beskrivit att de inte går 
fram till de ungdomar som sitter själva i ett hörn och spelar datorspel, då dessa handlingar inte 
anses omstrukturera av ett riskbeteende.  

9. Diskussion 
I den tidigare forskningen framgår att uppsökande arbete främst handlar om att vägleda och 
stödja socialt utsatta personer (Henningsen & Gotaas, 2008). Uppsökande arbete handlar ofta 
om att tidigt upptäcka ungdomar som dricker alkohol och festar och detta görs i samarbete med 
polis och föräldrar (Ander, Abrahamsson & Gerdner, 2015). Den tidigare forskningens 
beskrivning av uppsökande arbete liknar det vi i vårt empiriska material sett att den grupp 
fältassistenter som iv har undersökt utför. Fältassistenterna s arbetsbeskrivning har även sin 
utgångspunkt i SoL (SFS 2001:453) 5 kap. 1§, då det handlar om att förhindra att barn och unga 
far illa, och därmed se risker för att kunna förhindra detta. Vi har i slutsatsen kommit fram till 
att riskerna och sålunda riskbeteende konstrueras och tillskrivs särskilda kategorier och detta 
leder till att kategorien lugna glöms bort, då det inte är fältassistenternas huvudsakliga fokus i 
deras “arbetsuppgifter” att fokusera på dessa ungdomar. 
 
I tidigare forskning framkommer att etniska minoriteter många gånger blir bemötta ur en 
majoritetskultur, där det förväntas att endast de ska göra en kulturell anpassning till majoriteten. 
Forskning pekar på att en kulturell anpassning bör göras från båda håll, för att främja etniska 
minoriteters integration (Veliquette, 2018; Fylkesnes, Iversen & Nygren, 2017). Utifrån vår 
slutsats konstateras att kategoriseringar görs utifrån områden i den aktuella staden. Utifrån vårt 
resultat kopplas ofta de etniska minoriteterna ihop med områden som i kommunen anses vara 
utsatta. Det kan förstås som att fältassistenterna har en förväntning att ungdomarna ska vara på 
ett särskilt sätt och att människor i de utsatta områdena bör göra en kulturell anpassning till 
övriga områden i staden. Det leder återigen till centrum- och periferirelationen, där ett “vi och 
dem” skapas. Det styrker den tidigare forskningens slutsats om att den etniska majoriteten i ett 
samhälle förväntar sig att endast etniska minoriteter ska göra en kulturell anpassning, där “dem” 
måste anpassa sig till “vi” (jfr Veliquette, 2018). Den kategorisering som görs av 
fältassistenterna gör att fokus många gånger ligger på särskilda områden och förväntningar på 
hur de ska och bör vara. Vidare menar Anis (2005) att socialarbetare ställer sig hierarkiskt 
ovanför klienterna när de kategoriserar dem och att kulturella skillnader kan skapa svårigheter 
mellan socialarbetaren och klienten. Kategoriseringen som fältassistenterna gör kan i linje med 
vad Anis (2005) skriver, göra att de ställer sig hierarkiskt ovanför de olika kategorierna. I och 
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med hierarkin skapas det ett vi och dem. Kulturella skillnader kan utifrån vår studie vara både 
kultur, men också ålder. Den hierarkiska ordningen kan således bli att fältassistenterna är 
överordnade på grund av kategorin “annan bakgrund än svensk” och att de är äldre än kategorin 
ungdomar. De kulturella skillnaderna skapar svårigheter som studien visar i form av att 
kategorierna tillskrivs särskilda handlingar och egenskaper som skapar en föreställning. 
Fältassistenterna kategoriserar även sig själva som socionom och fältarbetare och ställer den 
mot kategorin fritidsledare. Den hierarkiska ordningen tydliggörs gällande dessa kategorier när 
fältassistenterna understryker vikten av en adekvat utbildning. Att vara socionom och 
fältarbetare anses vara högre i den hierarkiska ordningen än att vara fritidsledare i det 
föreliggande sammanhanget. 
 
De kategoriseringar som gjordes av fältassistenterna under insamlingen av empirin skapade 
ingen reaktion hos oss under datainsamlingsperioden. Det är först under bearbetningen av 
materialet med en utgångspunkt i teorin som dessa har uppmärksammats av oss. Det tyder på 
att det hör till vanligheten att människan kategoriserar sin verklighet och att dessa 
kategoriseringar kan förstås i sitt sammanhang och gör också att sammanhanget blir förståeligt. 
Vi vill därför vara tydliga med att kategorisering sker automatiskt och förstås främst i sitt 
sammanhang. Utifrån kategoriseringen tillskrivs inte motsatskategorin att vara svensk med 
särskilda handlingar och egenskaper, möjligtvis för att beskrivningar av det som anses vara 
normalt sällan görs.  

10. Förslag till vidare forskning  
Det finns begränsat med forskning inom det valda området. Vår studie visar att det med fördel 
skulle kunna forskas mer om fältarbete. Det skulle vara intressant att genomföra en mer 
omfattande etnografisk studie där forskaren kan följa fältassistenter under en längre tid för att 
få en djupare förståelse för fältassistenters beskrivningar och handlande. Eftersom denna 
undersökning är en kvalitativ studie genomförd i en enda stad skulle det vara intressant att 
utifrån denna studie utföra en kvantitativ undersökning i flera städer, såldes för att kunna göra 
jämförelser mellan städer. För vidare forskning är det viktigt att ha i åtanken att samhället 
ständigt förändras och att människors synsätt och förhållningssätt präglas av denna förändring. 
Även ungdomars röster kring fältarbete skulle kunna lyftas fram i vidare forskning. Det skulle 
kunna göras via exempelvis en fokusgruppsintervju, observationer eller enkäter. Vidare skulle 
det vara intressant att undersöka om de finns fältassistenter som riktar sitt arbete mer mot de 
lugna ungdomarna. Att utveckla uppsökande och förebyggande arbete som är inriktat på 
ungdomar är av betydelse för folkhälsan.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

 
Inledning:  

- Syfte med fokusgruppsintervjun.  
- Cirka 2 timmar inklusive rast.  
- Våra roller.  
- Material – rubriker/ingressen från artiklar och bilder på ungdomar.  
- Anonyma. 

 
 
Fältarbetarnas arbete (rubriker/ingress): 

- Vad tänker ni på när ni läser rubrikerna/ingressen?  
- Vad innebär det att vara fältarbetare? Beskriv!  

- Förväntningar?  
- Svårigheter? 
- Lärdomar? 

- Varför är det viktigt med fältarbetare? 
- Värdegrund?  

- Vad vill ni skicka med oss som socionomstudenter?  
 
Ungdomar, föräldrar och kultur (bilder):  

- Vad tänker ni på när ni ser bilderna? 
- Skillnader och likheter?  

- Vad är viktigt i mötet med ungdomar?  
- Skiljer sig bemötandet av ungdomar åt mellan olika områden och hur? 
- Kan det vara enklare att närma sig en viss typ av ungdom? (intresse, kön osv.) 

- Är det skillnader att jobba med tjejer och killar?  
- Vad är viktigt i mötet med föräldrar?  

- Skiljer sig bemötandet av föräldrar åt mellan olika områden och hur? 
- Hur arbetar ni med olika kulturer?   

- Vad tänker ni på när vi säger ordet kulturkrock? 
- Är det skillnad på att jobba med ungdomar som kommer från olika 

länder/kulturer? 
- Är det något ni vill tillägga.  
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Bilaga 2  
 

Stimulimaterial - Rubriker och ingress från artiklar 
 

1. Fler fältarbetare bland ungdomar behövs: I Närpes har man lagt in en högre växel 
på insatser för ungdomarna, efter att institutet för hälsa och välfärd presenterade sin 
enkät Hälsa i skolan i våras. Enkätsvaren visade att ungdomarna i Närpes oftare än 
andra dricker sig berusade och även har testat droger i stor utsträckning.  
– Svenska Yle. 
 

2. Unga behöver fältarbetare: Det är nu snart tre år sedan den politiska majoriteten i 
Östersunds kommun beslutade att avveckla Fältarbetsgruppen för att göra en 
ekonomisk besparing på två miljoner kronor (fyra tjänster som fältarbetare). Det 
beslutet har fått förödande konsekvenser vad gäller uteblivet förebyggande och 
uppsökande arbete bland våra barn och unga.  
– Länstidningen Östersund, LTZ. 

 
3. Vad kan en helt vanlig fältassistent göra mot att unga radikaliseras? Väldigt 

mycket faktiskt: När experter på nationell och internationell nivå pratar om sätt att 
nå radikaliserade unga är det en yrkesgrupp som lyfts fram: fältassistenterna. Men 
fältarna är få – och deras ansvar är tungt.  
– KIT. 

 
4. Efter ofredanden - Vill ha tillbaka fältassistenterna: Det handlar om vuxna som 

känner de unga på stan, som vet vilka grupperingar som finns, och som vet om det 
förekommer droger. Det är en trygghet, säger Märit Strindberg som sitter i 
kommunfullmäktige för Miljöpartiet. 
 – Sveriges Radio, P4 Jönköping.   

 
5. “De ungdomar som inte syns lider mest”: Charlies hjärtefråga är framför allt att 

försöka se dem som inte syns. Hon berättar bland annat om mötet med en flicka för 
länge sedan: – Den här personen hade inga vänner, ingen var elak mot henne men 
ingen såg henne heller, ingen pratade med henne skolan. Men så hade det hänt en sak 
som gjorde henne ledsen och då fanns jag där, berättar Charlie. Det här var en helt 
annan problematik än vad Charlie var van vid. Vanligtvis möter hon de mer "livliga" 
barnen.  
– Sveriges Radio, P5 Stockholm.  

 
6. Många saknar fältarbetare: Många kommuner har inga fältarbetare anställda, som 

är ute på stan och till exempel kollar folk som riskerar att råka illa ut. Av de 201 
kommuner som svarat på vår enkät hade 40 procent inga fältarbetare anställda.  
– Sveriges Radio, P3 Nyheter.  
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Bilaga 3 

 
Informationsblankett 

 
Hej! 
      
Vi är två̊ socionomstudenter, Julia Hildingsson och Sandra Carlberg, som läser termin 6 vid 
Örebro Universitet. Under höstterminen 2018 skriver vi ett självständigt arbete i form av en 
uppsats inom ramen för socialt arbete. Vi är intresserade av att undersöka hur fältarbetare 
jobbar med ungdomar och familjer från olika kulturer.  
      
SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur fältarbetare jobbar med ungdomar och familjer med 
olika kulturer, med fokus på fältarbetarnas upplevelser. Det är av vikt att undersöka detta, då 
det finns mycket lite forskning kring just fältarbete.  
     
UNDERSÖKNING 
Uppsatsen kommer bygga på kvalitativa observationer och fokusgruppsintervju med 
informanter från fältgruppen. Observationerna innebär att vi som forskare kommer att följa 
fältgruppens arbete under totalt två arbetsdagar. Under observationerna kommer anteckningar 
föras diskret, och när tillfälle ges kommer vi att ställa frågor om arbetet under 
observationerna. Fokusgruppsintervjun kommer att ske vid ett enstaka tillfälle där diskussion i 
grupp kommer föras kring fältgruppen arbete. Fokusgruppsintervju kommer att spelas in, och 
både muntligt och skriftligt material kommer att raderas efter studien är avslutad. 
Observationer samt intervjupersonernas svar kommer inte kunna härledas till någon specifik 
person eller plats, personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta 
del av dem. Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke och för att utföra 
en uppgift av allmänt intresse. Det är helt frivilligt att deltaga och du kan när som helst 
återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett 
innan återkallandet. För att dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du oss på nedanstående 
mailadresser, i mailet ska det tydligt framgå att du dra tillbaka ditt samtycke samt ditt namn. 
  
     
Finns frågor/funderingar om aktuell undersökning går det bra att maila: 
      
julia.hildingsson@hotmail.com  
s-carlberg@hotmail.com 
          
Handledare: Kjerstin Andersson Bruck, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 
Örebro Universitet. kjerstin.bruck@oru.se    
     
     

Tack på förhand! / Julia Hildingsson & Sandra Carlberg 
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Samtyckesblankett 

   
 
Detta dokument kommer att förvaras inlåst under studiens tid, och det kommer att 
förstöras när studien är färdig.      
      
 
 
      
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
behandlas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när jag vill 
kan avbryta min medverkan i undersökningen utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till 
att medverka i denna undersökning som handlar om fältarbetare som jobbar med ungdomar 
och familjer med olika kulturer.   
      
  
Ort/Datum 
 
      
Namnunderskrift 
 
      
Namnförtydligande 
 
 
 
       
 
 
Forskarens underskrift  
 
 
Namnförtydligande  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


