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Abstract 
Many Swedish urban neighborhoods have since they were constructed suffered from a bad 
reputation and have had a lack of strong socioeconomic groups settling there. This study is 
about a suburb in a medium-sized Swedish town and the purpose is to find out which social 
problems that exist there. The aim is also to explain the actors who work with adolescents in 
the area, which interventions and activities are offered, and whether they can be characterized 
as pro-social, as well as how the cooperation between the actors looks like. A qualitative 
approach with semi-structured interviews was carried out, involving nine respondents, who 
are active in the public and nonprofit sector. The interview guide used is designed and divided 
into different themes based on the survey questions. The result shows that the social problems 
that mainly distinguishes it selves in the area are unemployment and segregation, and as a 
result of this a certain family and youth problems occur. There exists a large number of actors 
in the residential area and thus a variety of actions and activities targeted to children and 
adolescents exist. Most of these actors cooperate and mainly and foremost, the municipality 
plays a significant role as a coordinator through a so-called community group, where the 
majority of all actors participate. Some of the respondents expressed that more organization 
and commitment are needed. They believe that one of the biggest obstacles to the pro-social 
efforts is that the residential area has an undeserved bad reputation and that it is particularly 
the media's stigmatization of the residents that is a major problem, with focus on the young 
people. 
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Sammanfattning 
Många svenska storstadsförorter har sedan de konstruerades utifrån miljonprogrammets 
ideologier dragits med ett dålig rykte och har haft en brist på inflyttning av socioekonomiskt 
starka samhällsgrupper. Denna studie handlar om en förort till en medelstor svensk stad och 
syftet är att ta reda på vilka sociala problem som existerar där. Syftet är vidare att redogöra 
vilka aktörer som arbetar med ungdomar i bostadsområdet, vilka insatser och aktiviteter som 
finns och om de kan betecknas som prosociala, samt hur samarbetet mellan aktörerna ser ut. 
En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts, involverande nio 
aktörer som är verksamma inom offentlig och ideell sektor. Intervjuguiden som använts är 
utformad och uppdelad i olika teman utifrån studiens frågeställningar. Resultatet som 
framkom visar att de sociala problem som främst utmärker sig i området är arbetslöshet och 
segregation och till följd av detta en viss familje- och ungdomsproblematik. Det existerar ett 
stort antal aktörer i bostadsområdet och därmed även en mängd insatser och aktiviteter som är 
riktade mot barn och ungdomar. De flesta av dessa samarbetar och främst kommunen har en 
betydande roll att agera som koordinator genom en så kallad områdesgrupp, där majoriteten 
av alla aktörer medverkar. Respondenterna uttrycker dock att en mer organisering och 
engagemang behövs. De anser att ett av de största hindren för pro-sociala insatser är att 
bostadsområdet har ett oförtjänt dåligt rykte och att det är särskilt mediernas stigmatisering av 
de boende som är ett stort problem, med fokus på ungdomar. 
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Inledning 
 
Den svenska storstadsförorten har sitt ursprung i det omfattande projekt som kallades 
miljonprogrammet, vilket var ett socialdemokratiskt styrt bostadsprojekt som påbörjades efter 
andra världskrigets slut. Projektets politiska syfte var bland annat att bekämpa bostadsbristen 
och trångboddheten i de svenska hemmen. Det fanns även ytterligare faktorer förutom dessa 
mer praktiska problem och det var att bekämpa fattigdomen (Arnstberg, 2000). Begreppet 
fattigdom innefattar i detta sammanhang fem delbegrepp; ekonomisk-, kulturell-, social-, 
ekologisk- och politisk fattigdom. Detta skulle genomföras med hjälp av ett flertal storbyggen 
där mindre samhällen skulle planeras och byggas från grunden, utifrån ett ideologiskt och 
ekonomiskt praktiskt ändamål. Dock har oftast ekonomiska faktorer satt hinder för de 
ambitioner som fanns under bostadsområdenas konstruktion. När dessa förorter väl stod klara 
så hade de sedan en tid tillbaka dragits med kritik från många håll, och den förväntade 
inflyttningen från en större variation av olika samhällsgrupper uteblev. Det var främst 
arbetarklassen som först bosatte sig i dessa områden och senare även invandrargrupper 
(Arnstberg, 2000).  
 
På 1970-talet började media rapportera negativt om de svenska förorterna, där fokus låg på att 
invånarna i dessa områden främst bestod av arbetslösa, invandrare, missbrukare och 
bidragstagare. Dessa bostadsområden började anses som en direkt farlig miljö där bråk, 
skadegörelse och missbruk ofta existerade och där framförallt ungdomar under slutet av 
sjuttiotalet fick huvudrollen i medias bevakning (Ericsson, 2007). Intressant att påpeka är att 
problemet med dessa ungdomar med arbetarklassbakgrund var att de uppfattades som vilda, 
högljudda och allmänt problematiska. Men under årtiondena efter det så har synen ändrats och 
det är nu främst invandrare som anses normbrytande och resurskrävande. Detta bryter mot 
den svenska föreställningen om att bostadsområden ska vara tysta, lugna och välordnade 
(Arnstberg, 2000). 
 
Eftersom svenska förorter ofta är prioriterade områden för förebyggande och främjande 
socialt arbete och insatser så finns det därmed aktörer bakom detta arbete som arbetar utifrån 
olika perspektiv och med olika inriktningar. Dessa aktörer kan vara verksamma inom 
offentlig, ideell eller eventuellt privat sektor och kan därför ha olika slutgiltiga syften med 
sina insatser (Lahti Edmark, 2004). Denna sektorstillhörighet kan ha inverkan på aktörens 
avgörande fokus på vilken grupp de inriktar sitt arbete på och hur de går till väga, till exempel 
kan deras syften vara att arbeta med insatser på universell-, selektiv- eller indikerad nivå 
(Ander, Andersson, Jordevik & Leisti, 2005). Det innebär att de olika aktörerna kan fokusera 
på olika problem, individer och grupper. De aktiviteter som erbjuds till ungdomar kan vara 
uppbyggda på ett flertal olika sätt. Några av dem kan vara specifikt utformade utefter de 
behov som finns bland vissa målgrupper medan andra kan erbjudas mer generellt till samtliga 
ungdomar i området. I och med den variation av olika gruppsammansättningar som kan finnas 
i en förort så förekommer ofta en multiproblembild där ungdomar utvecklar ett normbrytande 
beteende, något som kan vara viktigt för aktörerna att arbeta mot. En av faktorerna för 
uppkomsten av normbrytande beteende bland ungdomar är i synnerhet bristen på aktiviteter 
under deras fritid (ibid.). 
 
Framförallt under mitten av 1900-talet skedde en stark framväxt av verksamheter och initiativ 
som var riktade till att engagera ungdomar under deras fritid, så som föreningsverksamheter, 
ungdomsklubbar, hemgårdar och fritidsgårdar. Dessa insatser var och är främst ideella 
initiativ. Det var först längre fram som den offentliga sektorn började aktiveras mer och mer i 
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utvecklingen av det prosociala arbetet som riktas till specifika bostadsområden (Ander, m.fl, 
2005). Den offentliga sektorn har haft sina perspektiv och arbetssätt under stadig förändring 
under den senare hälften av nittonhundratalet, när det gäller arbetet med samhällsutveckling 
(Lilja, 1999).  
 
Under sextiotalet fokuserade den offentliga sektorn främst på att samverkan mellan socialvård 
och medicinsk vård skulle ha en främjande effekt på utsatta bostadsområden. 
Samhällsplaneringen under årtiondet efter detta frångick det mera medicinska perspektivet till 
ett arbete med integration i fokus. Det var först när den nya socialtjänstlagen togs i bruk 1982 
som den sociala sektorn fick klara uppgifter att dokumentera och analysera sociala 
förhållanden och belysa sambandet mellan detta och strukturen i samhället (Lilja, 1999). En 
del av de samhällsarbeten som under de senaste årtiondena har varit aktuella i 
områdesutveckling i Sverige har tidigare varit insatser så som grannskapsarbete, där 
kommunalt anställd social- och fritidspersonal placerades i områdena för att stödja 
fritidsaktiviteter och verksamheter samt organisera allt detta. Numera handlar det om socialt 
mobiliseringsarbete i form av olika tekniker som ska samla människor kring gemensamma 
frågor, samt fältarbetesverksamhet där socialarbetare arbetar direkt inom området och 
uppsöker socialt utsatta individer. Gemensamt för samtliga av dessa insatser är att barn och 
ungdomars utveckling i bostadsområdet är och har alltid varit en kritisk aspekt i 
samhällsplaneringen (Lathi Edmark, 2004). 
 
Begreppet prosocialt arbete avser i denna studie insatser som är främjande och/eller socialt 
förbyggande. Förebyggande och främjande arbete innebär att man arbetar för att människor 
inte ska drabbas av sociala problem eller för att minska förekomsten av sådana. Skillnaden 
dem emellan är att främjande arbete innebär att man fokuserar på faktorer som gör att 
människor inte utvecklar ett normbrytande beteende, medan förebyggande arbete innebär att 
man arbetar med de faktorer som gör att förekomsten av dessa normbrytande beteenden 
minskar. Dessa två arbetssätt exkluderar inte varandra. Det går att arbeta både främjande och 
förbyggande inom samma insats (Ander, m.fl, 2005). 
 

Problembeskrivning 

Det bostadsområde som denna studie behandlar har i likhet med många andra svenska förorter 
fått en negativ vinkling i lokal och nationell media. Detta är något som kan ha sin grund i hur 
allmänheten i stort sett betraktar svenska storstadsförorter och hur de ser på de invånare som 
bor där. Ofta målas en mörk bild av verkligheten upp och det är sällan positiva nyheter eller 
medial täckning förekommer när det gäller dessa förorter (Ericsson, 2007). Vad som kan vara 
intressant att beakta är hur uppfattningen av dessa förorter ses i relation till media, 
allmänheten och de boende i förorten. Det aktuella bostadsområdet har en bakgrund med 
varierande invånarsammansättning över olika tidsperioder, likt många andra 
miljonprogramsförorter (Arnstberg, 2000). Centralt att påpeka är att trots att bostadsområdet 
förändrats i och med in- och utflyttningar av olika samhällsgrupper, samt varit mål för 
samhällsarbete, så existerar fortfarande en anmärkningsvärt hög arbetslöshet bland invånarna i 
jämförelse med andra stadsdelar och nationellt. Viktigt är också att påpeka att arbetslösheten 
är så pass hög, trots att bostadsområdet genomgått så många förändringar, strukturmässigt 
som invånarmässigt. Bostadsområdet har i likhet med många andra av miljonprogrammets 
förorter ett invånarantal som är starkt segregerat med fokus på svaga socioekonomiska 
grupper, och har så förblivit under hela sin existens (ibid). Det finns en mängd familjer som 
befinner sig i denna situation och inom dessa kan det existera en otrygg eller socialt 
otillfredsställande hemmiljö som möjligtvis kan leda till att ungdomarna i hemmet hellre 
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vistas på andra platser. Vid brist på socialt trygga miljöer och aktiviteter, där ungdomar kan 
mötas och hålla till, så kan vissa individer hamna i en negativ miljö där kriminalitet, droger 
eller alkohol kan förekomma (Ander, m.fl, 2005). Detta kan i sin tur möjligen bidra till den 
problembild som existerar i bostadsområdet. I och med att det kan finnas en stor mängd olika 
aktörer som arbetar främjande och/eller förebyggande i bostadsområdet, och som även har 
olika syften med sitt arbete, så kan det finnas vissa frågetecken kring hur effektiva dessa 
insatser är om de överlappar varandra och skapar intressekonflikter. Framförallt då de olika 
aktörernas sektorstillhörighet kan innebära vitt skilda intentioner med de förväntade resultaten 
(Lahti Edmark, 2004). Med tanke på att det kan finnas ett flertal olika problembilder i 
bostadsområdet så kan ostrukturerade insatser leda till att vissa problem kan bli 
bortprioriterade, om inte en gemensam strategi existerar mellan aktörerna. Vid ett eventuellt 
samarbete mellan de olika parterna, vilkas intressen möjligen skiljs åt, så skulle detta kunna 
organisera resurserna som finns tillgängliga att distribueras utifrån ett övergripande 
strukturerat mål (ibid). I en ideal situation skulle detta kunna innebära att i stort sett samtliga 
av de gemensamt identifierade problemen sätts i fokus och leder till insatser, samtidigt som 
samtliga intressen och syften tillfredsställs.  
 

Syfte och frågeställningar 

 
Denna studie syftar till att ge en större inblick i det sociala arbetet som riktas mot barn och 
ungdomar i en förort till en medelstor svensk stad. Fokus ligger på att kartlägga vilka aktörer 
som arbetar med prosociala insatser och hur detta arbete ser ut. Vidare är syftet att utifrån 
aktörernas perspektiv försöka klargöra den sociala problembild som existerar, samt att 
beskriva hur de uppfattar att samarbetet med andra aktörer i området fungerar. 
 
Frågeställningar 
 
1. Hur ser befolkningsläget ut i bostadsområdet, samt vilka trender eller mönster av 

psykosociala problem utmärker sig? 
2. Vilka aktörer är framträdande inom det förebyggande arbetet och vad syftar deras arbete 

till? 
3. Vilka förebyggande eller främjande aktiviteter erbjuds till ungdomarna i området och 

vilka ålders- och/eller tillhörighetsgrupper riktar sig dessa till? 
4. Finns det ett samarbete och ett gemensamt övergripande mål sinsemellan dessa aktörer, 

och hur fungerar detta? 
5. Finns det egenskaper och kvaliteter inom de aktiviteter som erbjuds som kan betecknas 

som prosociala, och på vilket sätt? 
 

Beskrivning av bostadsområdet 

Bostadsområdet är en förort till Örebro där det bor ungefär 6500 invånare, varav 2500 är barn 
och ungdomar (se kommunens hemsida). Bostadsområdet har ett relativt dåligt rykte i media, 
trots att flertalet förebyggande och främjande insatser är riktade till just detta område. 
Människor med olika etnisk bakgrund samt socialt utsatta grupper utgör en majoritet av 
bostadsområdets invånare. Enligt Örebro kommuns statistiskdatabas, så var den 3 mars 2009 
19,7 % av alla i åldern 18-64 år som bor i bostadsområdet arbetslösa eller ingick i ett program 
med aktivitetsstöd. Enligt denna databas var det 895 familjer där som under år 2006 uppbar 
försörjningsstöd. Under år 2008 var antalet invånare i bostadsområdet som är utrikes födda 
48,6 %, vilket kan jämföras med att det i Örebro kommun totalt finns 14 % utrikes födda 
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invånare (se Örebro kommuns statistikdatabas). Samtliga av dessa samhällsgrupper som 
nämns ovan brukar ofta dras med ett flertal gemensamma sociala problem i och med att de 
segregeras till gemensamma områden utanför stadskärnan. När människor med varierande 
former av social problematik samlas på ett gemensamt område så uppstår ofta en otrygg och 
konfliktfylld miljö, och därigenom kan en degenererande utvecklingsspiral uppstå. 
Framförallt utsatta är barn och ungdomar som växer upp i detta område och får ta del av den 
sociala problematik som ständigt finns i deras närmiljö. Dessa ungdomar är nyckeln till att 
vända den negativa utveckling som finns i detta område, om man kan fånga upp dem i tid, 
med förebyggande insatser som visat sig ha effekt (Ander, m.fl, 2005). 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan beskrivs olika teoretiska perspektiv som ligger till grund för analyserna och den 
empiriska undersökningen. 

Samhällsarbete  

Benämningen på detta praktikområde kan vara rätt problematisk då man lätt av misstag kan 
generalisera att alla åtgärder som görs inom ett samhälle är ”samhällsarbete”. Vad detta 
arbetssätt syftar till är inriktade insatser där man samlar personer med samma intressen som 
rör sig inom samma område, och därigenom låter de beskriva gemensamma angelägenheter 
och genom att mobilisera dessa tillsammans kunna åtgärda hinder och uppnå utlagda mål. Det 
är ett arbete som kan äga rum lokalt, regionalt och även på nationell nivå och som har sina 
rötter i den ekonomiska och industriella utvecklingen i västvärlden. Fyra stycken begrepp 
utgör det moderna samhällsarbetets grunder. Socialt kapital; kapaciteten hos individer och 
samhällen att kunna direkt eller indirekt, på ett flertal sätt påverka sin omgivning för att 
förbättra sin egen personliga situation.  Medborgarsamhälle; en alternativ sektor till stat och 
näringsliv där grupper bildar informella intresseorganisationer. Utveckling av människors 
förmågor; strävan efter att utveckla kollektivets olika mänskliga resurser. Social inkludering; 
att stärka marginaliserade gruppers roll i samhället (Payne, 2008). 
 
Det finns en vid dimension till hur man förhåller sig till samhällsarbete, vilka som involveras 
och hur man mobiliserar resurserna inom gruppen eller samhället. Arbetet kan vara generellt 
eller specifikt inriktat, vara av direkt eller indirekt karaktär, fokusera på resurser inom 
gruppen/samhället eller fokuserat på att involvera resurser utanför. De som arbetar med 
samhällsarbete kan även vara obetalda eller anställda. En paradox som en samhällsarbetare 
ibland måste konfronteras med är att för att ett samhällsarbete ska fungera och bli autonomt så 
måste medlemmarna själva ta ansvar för insatsen, men vad samhällsarbetarna tycker att 
medlemmarna ska göra kan vara helt annorlunda än vad de själva anser. Det finns tre val, som 
är oberoende av varandra, som en samhällsarbetare kan välja mellan. Att själv ta en aktiv roll 
som organisatör och ledare för den sociala planeringen, eller att bygga kontakter och långsamt 
arbeta mot att deltagarna blir skyldig arbetaren att göra specifika insatser. Slutligen kan 
arbetare arbeta med problem och prioriteringar som samhället men inte arbetaren själv 
identifierat. Det finns starka bevis för att där det finns starka sociala nätverk och frivilliga 
insatser så existerar det mindre brott, bättre hälsa, bättre välfärd, högre utbildning bland 
invånarna och många andra positiva inslag (Twelvetrees, 2008). 
 
Ett viktigt inslag inom samhällsarbetet är så kallade samhälls- eller områdesgrupper. Poängen 
med detta är att en organisation är ofta en kritisk faktor för att kunna samla makt och 
legitimitet för att kunna genomföra något av en större magnitud. Dessa grupper kan ha sin 
uppkomst i att samhällsarbetaren identifierar ett behov av koordination hos en grupp eller ett 
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område, att en tidigare grupp behöver omorganiseras eller att medlemmarna i samhället själva 
tar kontakt och uttrycker ett behov av samarbete. Själva strukturen på gruppen och identiteten 
på deltagarna kan även variera alltifrån att de involverade parterna är enskilda individer med 
ett specifikt intresse för den aktuella frågan, till representanter för organisationer och 
föreningar som redan driver frågor och insatser i området. Själva samhällsarbetarens roll kan 
vara alltifrån gruppens ledare till mer av en roll av att assistera deltagarna. Vad som är viktigt 
att påpeka är att oavsett hur denna roll ser ut så behöver själva arbetaren arbeta jämsides men 
ändå inte vara direkt involverad i gruppens insatser, då syftet är att kunna åstadkomma 
autonomi. De uppgifter som denne har är att kontakta personer och identifiera behov, samla 
människorna och hjälpa dem identifiera problem. Därefter ligger fokus på att assistera dem i 
att upprätthålla en organisation och identifiera och hjälpa dem att införskaffa resurser och 
planera insatser. Slutligen kunna dela upp arbetet dem emellan och se till att de ger feedback 
av resultatet till samtliga involverade. Det är ofta ingen konfliktlös arbetssituation och det 
kräver en person med starka diplomatiska kunskaper och bra kommunikativ förmåga 
(Twelvetrees, 2008). 

Empowerment 

Det synsätt som föreligger inom empowermentperspektivet är att människor ska stärkas och 
få makt över det egna livet och de val som hör därtill. Empowerment handlar om att hjälp till 
självhjälp, och det innebär att socialarbetare arbetar utifrån en tanke om att individer och 
grupper själva har förmågor att klara av olika typer av problem men inte verktygen att ta sig 
dit själva, och att de ofta behöver hjälp utifrån till en början, för att ta sig ur en problematisk 
situation. Praktisk tillämpning av empowerment syftar därmed till att hjälpa individer och 
grupper att överkomma sociala motstånd eller svårigheter som ligger i vägen för 
självförverkligande. Fokus ligger på att klienter själva ska ha ansvaret för förändring. Ett 
empowermentperspektiv har visat sig applicerbart vid tillämpning av kritiskt socialt arbete 
och hänger ofta samman med ett antidiskriminerande tillvägagångssätt (Payne, 2008).  
 
Empowerment kan även ses som en naturlig kraft i hur vårt samhälle generellt fungerar när 
det gäller att forma den enskilda individen, på vilket sätt denna införskaffar verktyg och hur 
denne förbereds för det vuxna livet och de motgångar och utmaningar som individen kan 
utsättas för. Det kan ses som att varje person går igenom ett enligt samhället skapad 
inlärningsprogram med fyra generella överlappande sektorer. Den omedelbara inlärningen; 
pedagogiska influenser, attityder och uppfattningar som härstammar från familjen, hemmet, 
vänskapskretsen, grannskapet och det närliggande samhället. Den institutionella inlärningen; 
den formella och informella pedagogiska inlärningen som härstammar från institutioner och 
organisationer som är religiösa, professionella, ideella eller som har andra speciella 
inriktningar och syften. Den oavsiktliga inlärningen; inlärning som härstammar utifrån 
individens egna erfarenheter under livet. Den mediala inlärningen; influenser, attityder och 
uppfattningar som den mediala världen avsiktlig och oavsiktlig sänder ut till omgivningen, 
exempelvis genom nyhetstidningar, populärkulturmagasin, film, tv och radio. En person 
formas därför inte bara av familjen eller den direkta omgivningens värderingar. Individens 
självkänsla och kompetens kan även förändras eller försämras över tid utifrån de normer och 
budskap det övriga samhället skickar ut och de erfarenheter han eller hon går igenom (Sleeter, 
1991).  
 
Empowerment som ett mer professionellt syn- och arbetssätt innefattar perspektiv som riktar 
sig på individ- eller gruppnivå. Som tidigare nämnt involverar förhållningssättet att hjälpa en 
människa att ta sig ur en problematisk situation. Notera att individen assisteras att på egen 
hand lösa situationen med tillgängliga resurser, inte att hjälparen ska ta på sig hela ansvaret 
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för problemet. Det är en paradox som hjälparen ständigt måste bearbeta, att både vara aktivt 
deltagande i den utsatta individens problematik och situation men även vara distanserad i den 
direkta problemlösningen. Det gäller att skapa en social förändring, där individens 
uppfattningar om omgivningen, den egna förmågan och framtidsutsikten ändras till det 
positiva. När det gäller individfokuserat arbete handlar det till större grad om att ge insikt och 
förståelse så att individen kan skaffa sig makt över sitt liv (Adams, 2003). I gruppfokuserat 
perspektiv handlar det mer om en överföring av makt mellan olika parter. Detta perspektiv 
kan vara utifrån en grupp med individer som delar en gemensam problematik till en mer 
generellt övergripande synsätt som involverar ett specifikt samhälle. Oftast involverar ett 
sådant fokus ett speciellt synsätt eller förtryck som övriga omgivningen har emot gruppen och 
hur man genom att samla gruppen kan definiera ett mål samt identifiera behov och problem. 
Själva definitionen av överföring av makt handlar om hur man kan förändra dominerande 
uppfattningar och normer gällande en specifik grupp genom att stärka gruppens 
sammanhållning och kompetens och på så vis underminera dessa attityder oppositionen har 
(ibid). 

Nätverks/systemteori 

De teoretiska systemperspektiven har sitt fokus på individen i en kontext av sin omgivning 
och som existerar som en liten, men viktig, del i ett flertal större system. De nätverksbaserade 
teorierna började få stort inflytande över socialt arbete sedan 1970-talet då de utvecklats från 
mer generella teorier till att ha ett mer ekologiskt fokus. Ett ekologiskt synsätt menas med att 
man stödjer ett tänkande att problem uppstår genom att personens omgivning passar dåligt 
ihop med en individs behov, kapacitet, rättigheter och aspirationer (Healy, 2005). Mer 
generella idéer som hör ihop med systemperspektiv är att det ständigt pågår ett utbyte av 
energi mellan olika system. Vanliga termer är slutna och öppna system, inflöde, utflöde, 
återkoppling och entropi. Den grundläggande idén är att all energi måste existera och vara i 
rörelse för att ett system ska fungera och denna rör sig från individ till individ och från system 
till system. Nätverk kan haverera, beroende på hur energin hanteras inom systemen, hur de 
påverkar andra system men också i de fall då de inte kommer någon ny energi alls in i 
systemen (Payne, 2008). 
 
Begreppen och teorin kan ses som abstrakt då man diskuterar energi men ser man det i en 
social kontext med interaktioner mellan levande människor så kan man sätta förståelse på hur 
brister i kommunikation och agerande inom familjer eller andra sociala grupper kan påverka 
individerna inom dessa (Payne, 2008). System brukar kategoriseras efter tre olika sorters 
nivåer. Mikronivån berör system som är närmast individen i sig, såsom familjen i hemmet och 
vänner. På mesonivån ingår lokala system såsom skola, dagis, föreningsliv och liknande. På 
den sista, makronivån, handlar det mer om övergripande samhälleliga system som 
institutioner, myndigheter och liknande. Styrkan med systemperspektiv är att man får en 
förståelse för hur människor interagerar med varandra i deras omgivning. På så sätt täcker 
systemteorin upp individen och dess behov utan att ignorera faktorer och krafter som existerar 
utanför denne. På så sätt översimplifierar man inte eller reducerar den situation en människa 
kan befinna sig i, utan ger ett erkännande till den komplexitet som kan existera (Healy, 2005). 
 
Systemteorin som perspektiv betonar helheter utan att förlora fokus på de enskilda delarna 
men ett viktigt synsätt är att denna helhet är mer än de delar den består av. Människor och hur 
de relaterar till varandra bildar kommunikationssystem där de får bekräftelse och ständig 
återkoppling av hur de agerar och beter sig i sin omgivning. Det är just det här samspelet som 
kan ses som något mer än de människor som existerar inom det. Det är just även i denna 
sociala konstruktion som problem och konflikter uppstår och därmed är det av prioritet att se 
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människan i kontexten men även mobilisera de resurser runtomkring denne för att skapa 
lösningar (Forsberg & Wallmark, 2008). Nätverksarbete i praktiken betonar därmed vikten av 
att ett flerprofessionellt samarbete i lokalsamhället för att kunna bekämpa de problem vi 
gemensamt skapat i samhället och åstadkomma en social förändring, då det är ett 
överväldigande åtagande för en enskild individ att själv kunna göra en skillnad när det gäller 
en problematik som är skapad utifrån kollektiva normer och värderingar (Payne, 2008). 
 

Tidigare forskning 
Förortsområdena som har sin uppkomst i Miljonprogrammets enorma bostadssatsning har 
från att de stod klara bestått av en befolkning som lider av stor arbetslöshet i jämförelse med 
andra stadsdelar i staden där förorten tillhör samt med Sverige i stort. De första invånarna som 
flyttade in när projekten stod klara var oftast socioekonomiskt svaga grupper varav en del stod 
utan arbete (Ericsson, 2007). Alltefter tiden har gått så har områdena förändrats då grupper av 
invandrare flyttat in och övertagit majoriteten som samhällsgrupp, men trots detta så har 
graden av arbetslöshet fortfarande varit en bra bit över det nationella genomsnittet (Arnstberg, 
2000). Fong, Magee och Wilkes (2007) har i sin studie om segregerade kinesiska grupper i 
Toronto bland annat försökt att utröna vad etniskt koncentrerade bostadsområden har för 
inverkan på den omgivande arbetsmarknaden. En av slutsatserna i denna studie var att kineser 
som var bosatta i områden med hög koncentration av andra kineser i mindre utsträckning än 
kineser bosatta i övriga stadsdelar i Toronto hade fasta arbeten. De avfärdar därmed till viss 
del att fördomar och främlingsfientlighet skulle ha en övergripande påverkan på hur 
arbetsgivare beslutar sig för vilka personer de bestämmer sig för att anställa. De menar att 
dessa gruppers egna uppfattningar om förmågan att skaffa arbeten i jämförelse med det 
omgivande samhället ses som starkt begränsade. Denna uppfattning hos etniskt koncentrerade 
grupper kan i kombination med segregation påverka hur de sociala nätverken filtrerar 
information om arbetssituationer och hur dessa uppfattas av individen däri. Detta kan därmed 
praktiskt ge en uppkomst av starkt begränsade arbetstillfällen riktade mot den aktuella 
gruppen vilket i sig återkopplar och förstärker uppfattningen om gruppens begränsade 
förmåga att ta sig ut på arbetsmarknaden. Kompetensen för individen att leta arbeten utanför 
den etniskt-ekonomiska tillvaron blir därmed låg genom att dess nätverk har låg kompetens att 
hjälpa individen att söka sysselsättning utanför den socialt sammansatta gruppen (ibid.). 
 
När det gäller invandrares arbetssituation så finns det ny forskning från Tyskland som påvisar 
starka samband på hur länders integrationspolitik påverkar deras socioekonomiska situation i 
nuläget. Koopmans (2010) studie pekar på hur ett flertal faktorer som skiljer sig åt i åtta 
europeiska länders integrationspolitik påverkar segregation och arbetslöshet bland de 
invandrar- och flyktinggrupper som bor där. Länder med mer restriktiv integrationspolitik 
med fokus på assimilation och högre språkkrav för medborgarskap, såsom Tyskland, 
Österrike, Schweiz och Frankrike, hade mindre förekomster av segregation, mindre 
arbetslöshet och kriminallitet bland invandrare än länder med multikulturellt fokus såsom 
Sverige, Belgien och Nederländerna. Bland annat diskuteras det att en stark välfärdsstat, med 
lätt tillgång till lika rättigheter och ett lågt prestationskrav när det gäller att sätta 
invandrargrupper i arbete, har resulterat i en passivisering av invandrare som samhällelig 
resurs, dålig socioekonomisk status och hög segregation mellan dessa grupper och den 
inhemska befolkningen. Koopmans menar sammanfattningsvis att en politik med fokus på 
jämlika rättigheter, utan att det ställs höga krav för medborgarskap, inte alltid är praktiskt 
genomförbar trots de goda intentionerna (ibid). 
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Ett bostadsområdes socioekonomiska status har självfallet en direkt påverkan på de barn och 
ungdomar som växer upp under de förutsättningar deras familjer existerar inom. Australiensk 
forskning om bostadsområdets inflytande, visar att barn som lever under negativa 
socioekonomiska förhållanden uppvisar i större grad sociala, emotionella och 
beteenderelaterade problem än barn som växer upp i mer ekonomiskt rika bostadsområden 
(Bromfields & Edwards 2009). Direkta riskfaktorer som en sådan familjesituation kan 
medföra är relaterade till föräldrarnas perspektiv och agerande mot barnen. Bristande tillsyn, 
intresse och anknytning samt allvarliga konflikter har en stark påverkan på barnens 
utveckling. Många av dessa kan ha sina grunder i ekonomiska bekymmer vilka har en 
koppling till föräldrarnas arbetssituation (Ander, m.fl, 2005). I direkt motsats så är starka 
skyddsfaktorer mot framtida beteendeproblem engagerade föräldrar som följer och stöttar 
barnen under deras utveckling. Detta stöds i forskning om invandrarfamiljer i New York, där 
bland annat föräldrars förmåga att övervaka och kommunicera med sina barn, till exempel 
genom gemensamma middagar, gav stor inverkan på att motverka utveckling av 
beteendeproblem. Förutom engagerade föräldrar så spelar även vad barnen gör på fritiden stor 
roll. Deltagande i extra aktiviteter både inom och utanför skolan på fritiden bidrog i stark mån 
till deras förmåga att skapa meningsfulla sociala relationer och även i vilken utsträckning de 
sökte sig till akademiska karriärer i framtiden (Han, 2008). Vidare spelar även uppfattningen 
om området i sig stor roll som skyddande faktor för ungdomar. En stark känsla av tillhörighet 
och samhörighet hos de boende i området samt uppfattningen att omgivningen känns säker 
från faror visade sig även vara en betydelsefull faktor för att motverka att ungdomarna som 
vistas där utvecklar beteende relaterade problem (Bromfields & Edwards 2009). 
 
Förekomsten av föreningsliv och aktivt deltagande i organiserade prosociala aktiviteter har 
visat sig enligt tidigare forskning om barn och ungdomar som växer upp i låginkomstområden 
i USA, vara en stark faktor för att motarbeta utveckling av normbrytande beteenden. 
Samhällen med hög arbetslöshet och familjer med låg socioekonomisk status kan skapa 
barriärer för ungdomars deltagande i dessa aktiviteter. Dock pekar resultatet i forskningen på 
att föräldrars deltagande och engagemang i samhället och bostadsområdet direkt påverkar om 
deras barn deltar i större utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter. Bostadsområdets 
säkerhet och känslan av trygghet har även inverkan på deltagandet (Coulton & Irwin, 2009). 
 
Konstruktionen av den bild som finns om förorter i vår tid har en stark förankring i hur främst 
media rapporterat om dessa bostadsområden och dess invånare. En generellt negativ 
illustration har sedan förorternas planering förekommit i medias övervakning av dessa 
områden, där fokus har legat på miljonprogrammets misslyckande och hur dess ambitioner 
inte har levt upp till samhällets förväntningar av projektet (Ericsson, 2007). Ericsson, Molina 
& Ristilammi (2000) reflekterar i sin rapport Miljonprogram och media om massmediernas 
roll i förhållande till en stigmatisering av förorter. De menar att media kan ha bidragit till att 
samhället i stort sett betraktar förorter som problem. Detta har pågått under en så lång period 
att omgivningens kollektiva uppfattning har utvecklats till en negativt standardiserad 
inställning gentemot allt som berör svenska förorter och dess invånare. Samhället har en mörk 
bild av förorterna, som i viss mån målar upp en extrem samhällssituation som ligger till grund 
för offentliga myndigheters insatser och samhällsarbeten. Detta negativa perspektiv har lett 
till en uppfattning om att dessa insatser i princip är nödvändiga för områdets överlevnad 
(Lahti Edmark, 2004). Dock pekar samhällsforskning på att denna bild av förorter inte 
stämmer överens med inställningen hos de invånare som faktiskt bor där. I dessa studier 
skildrar invånarna ett bostadsområde som inger trygghet och gemenskap och där de boende 
anser att närmiljön tillfredsställer de behov som finns. Denna bild är en stor kontrast gentemot 
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den som media ofta målar upp och de boende känner sig ofta orättvist behandlade, uthängda 
och stigmatiserade (Alfredsson, Is, Maraoge & Träqvist, 2008).  
 

Metod 

Val av metod 

I denna kvalitativa studie är syftet att insamla subjektiva data, då forskningsobjektens egna 
perspektiv och åsikter är viktiga för att utröna hur de uppfattar den sociala situationen i 
bostadsområdet, de egna erfarenheterna av hur arbetet med ungdomar ser ut, samt hur 
potentiella samarbeten har fungerat. Intervjuer har valts som arbetsmetod då det är viktigt att 
som ovan nämnt att få ta del av respondenternas subjektiva uppfattning av situationen. En 
kvalitativ forskningsmetod baseras på perspektivet att verkligheten definieras och tolkas 
genom människors olika erfarenheter och uppfattningar. Det innebär i motsats till det 
positivistiska förhållningssättet att det inte finns någon objektiv sanning att observera 
(Marlow, 2005). 

Litteraturanskaffning och källkritik 

För att finna relevant litteratur samt tidigare forskning inom området för denna studie så 
gjorde sökningar via Örebro Universitets bibliotekskatalog och LIBRIS som är en gemensam 
katalog för litteratur, avhandlingar och rapporter som finns på universitets- och 
högskolebibliotek runt om i landet, med sökorden; förort, miljonprogram, prosocialt arbete, 
förebyggande socialt arbete, främjande socialt arbete, ungdomar. Författarna har även sökt 
efter internationell forskning via ämnesdatabasen Social Services Abstracts med sökorden; 
segregation, urban, neighborhood, youth, interventions, activities, pro-social. 
 
Det är i forskningssammanhang viktigt att ifrågasätta äktheten hos det material som används, 
såväl elektroniska som tryckta dokument. Primärkällor bör helst användas, även om det i vissa 
fall inte finns möjlighet att använda annat är sekundärkällor. Nya utgåvor snarare än äldre bör 
i möjligaste mån användas (Ejvegård, 2009). Något som funnits i åtanke är att exempelvis 
Örebro kommuns statistikdatabas kan ha brister i tillförlitlighet, då bakgrunden till denna 
statistisk inte beskrivs på Örebro kommuns hemsida, mer än att de haft kontakt med 
Statistiska Centralbyrån. Dock anses denna statistik intressant och relevant för beskrivningen 
av bostadsområdet, och denna information är svår erhålla på annat sätt än via just denna 
databas. I denna studie har litteratur av de senaste upplagorna använts, och i de fall där den 
senaste upplagan inte varit tillgänglig så har den upplaga som ligger närmast i tid använts. I 
möjligaste mån har källor som utgivits eller publicerats under de senaste tio åren valts ut.   

Urval  

De intervjuobjekt som undersökningen involverar kontaktades genom ett så kallat 
”snöbollsurval”. Detta innebär att några nyckelpersoner ur en population identifieras och 
sedan att genom dessa individer få kontakt med andra personer inom samma population som 
de känner till och tycker är relevanta för undersökningens syften (Marlow 2005). Dessa 
nyckelpersoner, som arbetar inom offentlig sektor med socialt arbete, valdes ut på basis av att 
en av uppsatsförfattarna tidigare arbetat tillsammans med bägge och därmed haft förkunskap 
att deras arbete är relevant för undersökningens syfte. Därefter bestämdes ett kortare enskilt 
möte med dessa socialarbetare där diskussionen kretsade kring vilka personer och 
organisationer de tyckte var relevanta för författarna att ta kontakt med. Utifrån dessa två 
möten skapades en lista på olika föreningar, arbetsplatser och personer som dykt upp i 
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diskussionen. Femton olika aktörer identifierades och av dessa valdes nio ut för intervju. Ett 
urval gjordes utifrån främst kontakter som bägge socialarbetare rekommenderat samt de som 
verkar inom områden som identifierats som relevanta vid rapportens planeringsstadie 
(Marlow, 2005). För att få en jämn spridning av representanter från lokalsamhällets olika 
sektorer och med tanke på tidsaspekten så valdes dessa nio intervjuobjekt ut, baserat på de 
aktörer som framträtt mest i de rekommendationer som socialarbetarna gav. Därefter 
kontaktades sonika de olika identifierade medlemmarna ur den gemensamma populationen för 
att planera in tider för intervju. Intervjuobjekten har informerats om inspelningsutrustning 
kommer att användas vid intervjun. 

Konstruktion av intervjuguide 

I denna undersökning valdes ett semistrukturerat tillvägagångssätt för intervjuerna och detta 
innebär att ett antal frågor skapas utifrån olika teman som har sin grund i studiens syfte och 
frågeställningar. Dock så ger denna stuktur större frihet för intervjuarna att ställa följdfrågor 
och liknande, vid behov, formade efter svaren som intervjuobjektet ger (Kvale, 1997, Marlow, 
2005). De övergripande teman som skapades till intervjuguiden (se bilaga 1.) är följande;   
 
Bakgrund – I början av intervjun ges utrymme för intervjuobjektet att presentera sig själv, 
sina erfarenheter och hur denna kom i kontakt med sin nuvarande arbetsgivare. Det är relevant 
för att se hur personens bakgrund och egenskaper kan ha för inverkan på det praktiska arbetet. 
Bostadsområdet och de sociala problem som existerar där – Detta tema syftar till att ge en 
bild över vilka sociala problem som aktörerna själva har identifierat i bostadsområdet. Detta 
kan vara intressant för att visa att perspektivet mellan olika aktörer och vad de anser som 
sociala problem kan skilja sig åt. 
Aktörer som arbetar aktivt med ungdomar i bostadsområdet – Detta tema handlar mer konkret 
om att intervjuobjektet ges utrymme att presentera sin organisation/förening, vad de gör, hur 
personalstyrkan ser ut samt berätta om bakgrund och målsättningar. 
Aktiviteter som erbjuds till ungdomarna i bostadsområdet – Inom detta tema ställs frågor om 
den/de specifika insatser eller aktiviteter som riktas till ungdomar i bostadsområdet, vilken 
målgrupp de är inriktade på, vilka resultat detta gett och eventuell uppföljning. Detta kan ge 
en bild av vilka insatser som finns och vilka av dem som faktiskt har visat sig ha effekt. 
Samarbete mellan de olika aktörerna som arbetar med ungdomar i bostadsområdet – Det 
avslutande temat i intervjuguiden syftar till att klargöra om det finns ett samarbete mellan de 
olika aktörerna i bostadsområdet och hur detta samarbete i sådana fall ser ut och om det finns 
någon ”spindel i nätet”, en koordinator. 

Tillvägagångssätt 

Representanter för de nio aktörer som ansetts mest relevanta av de femton som identifierats, 
kontaktades per telefon samt under ett områdesgruppsmöte som författarna blev inbjudna att 
delta i. Dessa informerades kort om uppsatsens syfte och vad för information som de 
förhoppningsvis skulle kunna bidra med. Därefter tillfrågades de personer som tackat ja till att 
medverka i studien vilken dag och tid de var anträffbara för max en timmes intervjutid. De 
flesta av respondenterna tillfrågades redan vid den inledande kontakten om de accepterade en 
inspelning av intervjun, de resterande tillfrågades i samband med intervjutillfället, vilket 
samtliga samtyckte till. Vid intervjutillfällets start beskrevs återigen studiens syfte, en 
genomgång av de olika teman som intervjuformuläret bestod av och vad det insamlade 
materialet skulle användas till. Respondenten informerades om att denne skulle förbli anonym 
i resultatet av studien, att medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas, samt att 
uttalanden i efterhand kunde tas tillbaka om denne så önskade (Kvale, 1997). Intervjuobjekten 
valde själva vart intervjuerna skulle äga rum, och vid åtta av dessa nio intervjutillfällen 
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skedde detta i avskilda miljöer där enbart författarna samt respondenten var närvarande. Båda 
författarna medverkade vid sju av nio intervjuer och turades om med att ställa frågor, samt på 
eget initiativ ställdes följdfrågor när så tillfälle gavs. Vid två tillfällen var det enbart en av 
författarna som utförde intervjun, på grund av dubbelbokning av intervjuer och föreläsning. 
Intervjuernas längd har varierat mellan 29 till 56 minuter. En inspelningsbar mp3utrustning 
användes för att motverka risken för minnesfel eller att relevant information vid 
resultatredovisningen skulle falla bort, samt på grund av att författarna på ett bättre sätt kunde 
koncentrera sig på ämnet då inga anteckningar behövde göras. Vid intervjuns avslutande 
skede gavs författarnas kontaktuppgifter till respondenten för att ge denne möjlighet att i 
efterhand kunna komplettera med ytterligare information eller ta tillbaka uttalanden om så 
skulle önskas (Kvale, 1997). 

Databearbetning och analysförfarande 

Efter att samtliga intervjuer i denna studie utförts så transkriberades dessa, uppdelat på de två 
författarna. Det finns en meningsskiljaktighet mellan de som anser att analyser ska ske under 
själva intervjun, direkt efter, eller när allt material är insamlat och alla intervjuer är utförda 
(Trost, 1997). Trost menar att dock att när analysen sker är inte relevant, utan vad som är 
intressant är att notera när idéerna för analysarbetet dyker upp, då intervjuaren vanligtvis 
bearbetar materialet utan att denne själv märker av det, i andra sammanhang (ibid). 
Utskrifterna som gjordes i efterhand innefattar i stort sett ordagrant vad respondenten sagt vid 
intervjutillfället, bortsett från upprepning av ord. Resultatet av de nio intervjuer som gjorts för 
denna studie presenteras utifrån de olika teman som bygger på frågeställningarna och som 
presenterats i intervjuguiden.  
 
Studiens resultat har analyserats genom en metod av meningskoncentrering. Eftersom 
intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och en del av dem väldigt långdragna 
tidsmässigt, så kunde respondenternas svar bli väldigt utförliga. Kvale (1997) menar att 
meningskoncentrering är bra att utnyttja som analysmetod av omfattande och ofta komplexa 
intervjutexter, genom att sammanfatta svaren i teman. En sammanfattning av innebörden av 
långa uttalanden och innehållet har kategoriserats i de relevanta teman som studien söker att 
fördjupa sig i. Detta utförs i fyra olika steg där utskriften av intervjun först läses igenom i sin 
helhet för att ge en övergripande bild av respondentens uttalanden. Sedan fastställs konkret 
vad respondenten sagt och menat. Efter detta formuleras genomgående teman i vilket centrala 
och intressanta aspekter tas upp. Dessa centrala aspekter kopplas sedan samman med teori och 
tidigare forskningsresultat för att kunna ge svar och sammanhang till de frågor som dykt 
under bearbetningen av meningsenheterna och teman från respondenten och det som är 
relevant i förhållande till den aktuella studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997). Dessa 
sammanfattningar av resultat har senare utmynnat i ett antal specifika citat för att få fram 
relevanta aspekter inom temat. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet är utsträckningen av hur tillförlitlig en studie är med tanke på hur mätningarna 
utförts och hur noggrant man hanterat databearbetningen efter detta (Marlow, 2005). Idealet 
är att en senare mätning ska ge lika resultat som en tidigare mätning, om det föreligger samma 
förutsättningar. Det är dock svårt att återskapa exakt samma resultat vid intervjustudier i 
jämförelse med kvantitativa arbetsmetoder, då intervjuarens förkunskaper kan förändras 
mellan mätningstillfällena, vilket påverkar följdfrågor och tolkning av respondenten svar. Vid 
en situation att en helt annan intervjuare skulle utföra en intervju med exakt samma 
intervjuguide och med samma respondenter så skulle fortfarande resultatet skifta, i och med 
den nya intervjuarens följdfrågor skapas genom personlig kunskap och kan även bero på 
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respondentens öppenhet gentemot intervjuaren som person. I kvalitativa studier förekommer 
därmed inte samma uppsättning regler eller konventioner som vid kvantitativa studier. Istället 
håller man sig till de etiska principerna, korrekt hantering av litterära källor och har en ärlig 
inställning i arbetsförfarandet (Trost, 1997). Med tanke på att arbetsmetoden i denna studie är 
kvalitativ med semistrukturerade intervjuer så kan reliabiliteten ha minskats av att olika 
sorters följdfrågor ställts, beroende på respondentens svar, som man inte frågar de andra 
respondenterna om. Dock kan reliabiliteten ses som stärkt av att författarna hållit sig till den 
intervjuguide som utformats och inte gett respondenterna så stort utrymme för utsvävningar 
som inte håller sig till ämnet, något som dock inte alla gånger varit lätt. 
 
Validitet avser om de mätinstrument man använder sig av under undersökningens gång 
återspeglar vad du faktiskt tror att du mäter. Mätinstrumentets reliabilitet, det vill säga att den 
verkligen är tillförlitlig att mäta det den är skapad att mäta, kan vara hög men själva 
validiteten låg om det visar sig att man använt denna till att mäta fel variabler. Det är viktigt 
att rätt redskap har använts för de variabler man bestämts sig för att analysera (Marlow, 
2005). Intervjuguiden som utformats för denna studie har sina grunder skapade utifrån teman 
som direkt berör de frågeställningar som studien har i sitt syfte att försöka besvara. 
Med tanke på att bägge av författarna till denna studie varit närvarande vid sju av de nio 
intervjutillfällena så stärks validiteten på grund av att det finns en samstämmighet om hur 
svaren som respondenterna vid dessa intervjuer uppfattas. Dock med tanke på 
transkriberingen av intervjuerna, på grund av tidsbrist och antalet intervjuer delades upp 
mellan de bägge uppsatsförfattarna så kan validiteten ha minskats, då de kan ha olika 
arbetssätt när det gäller detaljbearbetning av utskrifterna. Och med tanke på att författarna inte 
var delaktiga vid varandras transkribering så kan en gemensam tolkningsdiskussion ha 
uteblivit. Den gemensamma diskussion som äger rum efteråt är då beroende av de resultat 
författarna enskilt lyckats få fram genom transkriberingen. Vid de två intervjutillfällen där 
enbar en av författarna medverkat så har valet varit att låta den andra författaren transkribera 
just de intervjuerna, för att bägge ska ta del av intervjuerna innan de blivit utskrivna. Eftersom 
ett stort antal intervjuer i förhållande till denna studies utsträckning, närmare bestämt nio 
stycken respondenter, så kan detta stärka validiteten i resultatredovisningen, framförallt i de 
fall där respondenterna ger likartade beskrivningar. 
 
Generaliserbarhet innebär till vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till en 
större population utifrån urvalet som gjorts för undersökningen. För att man ska kunna göra 
en god generalisering så bör urvalsgruppens egenskaper vara representativ för hela den större 
populationen (Marlow, 2005). Då de olika intervjuobjekten inte valts ut slumpmässigt, utan 
istället genom rekommendationer så kan inte en större generalisering göras, resultatet bör 
istället ses som en allmän bild av hur de olika representanterna i området uppfattar sin 
situation. 

Etiska överväganden och metoddiskussion 
Vid forskning är det av vikt att följa ett antal krav för att säkerställa att forskningsprocessen 
gått rätt till och håller en god standard. Ingen enskild individ ska ta skada, varken fysiskt eller 
psykiskt. Det handlar om etiska överväganden, om det föreligger risker för att individer eller 
grupper tar skada av denna studie och vilka konsekvenser som kan uppstå. Det är viktigt att ta 
hänsyn till etik, och humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (1999) har 
framarbetat fyra grundkrav som ryms inom det som kallas individskyddet. Dessa krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskningsobjektet, i detta fall intervjurespondenten, ska 
informeras om den aktuella forskningsstudiens syfte och vilken roll denne kommer att ha i 
processen, hur studien kommer att gå till och så vidare, muntligt eller skriftligt (HSFR, 1999). 
Samtliga respondenter i denna studie blev innan intervjuns start informerade om syfte, 
intervjuns upplägg vilka teman som kommer att beröras och hur respondentens svar kommer 
behandlas och användas. Efter intervjun fick respondenten författarnas kontaktinformation. 
Samtyckeskravet handlar om att forskningsobjektet själv ska få besluta över sin delaktighet 
och medverkan ska kunna avbrytas när som helst utan några krav eller förpliktigelser (ibid).  I 
denna studie blev respektive respondent informerad om att denne när som helst kan avbryta 
sin medverkan, ta tillbaka ett påstående eller ändra sig angående det som sagts inom ramen 
för intervjun. Respondenten tillfrågades även om det var okej att använda en 
inspelningsutrustning. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om forskningsobjektet ska 
ges största möjliga konfidentialitet och ej föras vidare (ibid). Respondenterna blev 
underrättade om detta och om att namn på enskilda individer ej kommer att finnas med i 
presentationen av aktörer som arbetar i bostadsområdet. Nyttjandekravet handlar om att 
insamlade forskningsdata enbart får användas för forskningsändamål (ibid). I denna studie 
informerades respondenterna om hur resultatet kommer användas och att den inspelade filen 
kommer att förstöras efter analysförfarandet. 
 
Med tanke på att intervjuer valts som metod så fanns inte tidsresurser nog att kunna intervjua 
samtliga identifierade aktörer i bostadsområdet, inom ramen för denna studie. Det kan tänkas 
att en enkätstudie eller en kombination av intervjuer och enkäter hade gett ett annat resultat, 
dock är det svårt att få fram respondenternas subjektiva uppfattning vid enkäter. På så sätt 
anses nio intervjuer som en bra grund inför tolkning av hur verkligheten ser ut. 
 
I denna studie kan ifrågasättas varför frågor som har med resurser och främjande arbete att 
göra inte ställts i lika hög grad som problemfokuserade frågor. Det kan vara så att författarna 
kan ha haft förkunskaper eller tankar kring att aktörerna arbetar förebyggande och utformat 
frågor som inte varit helt och hållet objektiva, trots att det förekommer både och. Vid ett 
redan bestämt fokus och förkunskaper så kan det hända att det påverkar objektiviteten i 
intervjuförfarandet (Kvale, 1997). Dock har det i resultatredovisningen framkommit att det är 
på så vis, att en del av respondenterna har ett främjande fokus, medan andra arbetar rent 
förebyggande med ungdomar. Detta är något som författarna tagit hänsyn till och försökt få 
med i analysförfarandet, även om intervjuguiden inte var utformad med ett lika stort fokus på 
frågor om vilka resurser och bra sidor som faktiskt finns. 

Resultat och analys 
Resultat och analys kommer att inledas med en kort presentation av samtliga aktörer som 
identifierats inom ramen för denna studie. Vidare kommer resultat och analys presenteras i 
sex olika kategorier. De fem första kategorierna bakgrund, bostadsområdet och de sociala 
problem som existerar där, aktörer som arbetar aktivt med ungdomar i bostadsområdet, 
aktiviteter som erbjuds till ungdomarna i bostadsområdet samt samarbete mellan de olika 
aktörerna som arbetar med ungdomar i bostadsområdet utformades utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Efter genomgång av resultat har ytterligare en för syftet relevant kategori 
identifierats utifrån ett återkommande tema i respondenternas svar. Detta har sammanfattats 
som ett tema kallat den negativa bilden av förorten i samhället och media. 
 
Presentation av aktörer  
Följande presentation innefattar samtliga av de tolv olika aktörer som förslagits av de två 
nyckelpersoner som först kontaktades. Vissa av dessa aktörer har författarna senare valt att 
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inte kontakta, på grund av tidsåtgången och den begränsade omfattningen av denna studie. 
Vilka aktörer det handlar om framgår i följande presentation. Prioritet har lagts på att ge en 
jämn spridning av ideella och offentliga aktörer, vilket resulterade i nio utförda intervjuer. 

Kulturcentret Afrikas Horn. Afrikas Horn en förening för somalier som existerat sedan 1992 
och har ungefär sjuhundra medlemmar. Föreningen anordnar bland annat aktiviteter för barn 
och ungdomar i bostadsområdet, såsom fotboll och basket samt läxhjälp på helger. De har 
träffar och utbildningar för föräldrar och arbetar väldigt aktivt förebyggande mot alkohol och 
droger.  
 

Studieförbundet Bilda. Bilda är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar inom ett antal 
olika ämnen, riktat till olika åldersgrupper. De har två anställda som arbetar i Vivalla sedan 
2005. De driver sin verksamhet i Vivallaskolans lokaler där de har en dans- och musikstudio 
samt filmverksamhet, och dessa aktiviteter är riktade till ungdomar i grundskoleålder.  
 

Enheten för förebyggande arbete Väster (EFFA). EFFA:s kontor är beläget i Baronbackarna 
som ligger nära intill bostadsområdet Vivalla. De är en kommunal verksamhet och en del av 
socialtjänsten, och har existerat sedan 2003. Sedan 2004 har de en aktivt anställd kurator med 
målområde Vivalla. Det är fokus på förebyggande arbete på grupp och strukturell nivå och 
arbetet styrs av individuella behov som framkommit genom kontakter med barn och 
ungdomar i högstadie- och gymnasieålder och deras föräldrar. De arbetar bland annat med att 
förebygga kriminalitet och droganvändande genom att sysselsätta ungdomar med sommarjobb 
och övningskörning. De har även ett städprojekt i samarbete med Hgf, Öbo och 
fritidsgårdarna som kallas Vivallas ungdomsambassadörer, där de engagerar vissa ungdomar 
att städa och ta hand om bostadsområdet. 
 

Fältgruppen. Fältgruppen består av tio fältassistenter som arbetar uppsökande i Örebro 
kommun med ungdomar i åldern 13-16 år. De samarbetar nära med skola, fritidsgårdar, polis 
och andra aktörer som har ett ungdomsfokus. Deras arbetsuppgifter är att kontakta föräldrar i 
ett tidigt skede om de känner oro för enskilda ungdomars personliga utveckling, framförallt 
när det gäller skolk. De har även enskilda motiverande samtal med specifika ungdomar när 
det gäller skolk, för att försöka motverka ett normbrytande beteende. För närvarande har de en 
aktivt arbetande fältassistent i Vivalla. 

 

Hyresgästföreningen (Hgf). Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som arbetar med 
områdesrelaterad verksamhet såsom planering och utveckling men även individuellt riktade 
insatser såsom hyresförhandlingar och juridiska beslut. De har bland annat ansvar för ett antal 
områdeslokaler som de hyr ut till andra föreningar. De har även tidigare haft aktiviteter för 
ungdomar i området men har på senare tid fått nedprioritera på grund av resursbrist. 
 

Örebro multibasketklubb. Örebro multibasketklubb har existerat sedan 2002 och erbjuder 
basketaktiviteter riktade mot tjejer 9-16 år, som bor i området, men även tjejer från andra 
stadsdelar är välkomna. Föreningen har runt 100 aktiva medlemmar. Ledarna arbetar mot att 
stärka unga tjejers vilja att våga komma till träningen på egen hand. 
 

Kultur och medborgarförvaltningen. Inom denna kommunalt drivna organisation jobbar ett 
antal processledare med inriktning på demokrati och kulturutvecklingsfrågor ute i 
lokalsamhällena. Uppdraget är att stödja och stimulera de enskilda medborgarna, grupper, 
föreningar och organisationer på olika sätt. Hela samhället är en viktig part och 
organisationen ger stöd till deras sätt att utveckla bostadsområdet. Detta sker bland annat 
genom en så kallad organiserad områdesgrupp, där samtliga aktörer i bostadsområdet är 
välkomna att delta. 
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SIMON Viva. SIMON står för Svenska Invandrare Mot Narkotika och den lokala föreningen 
SIMON Viva är en religiöst- och politiskt obunden organisation som har funnits i 
bostadsområdet sedan 1997 och har ett hundratal medlemmar. De sysslar med aktiviteter för 
ungdomar som riktas mot både killar och tjejer, så som dans, fotboll och basket. Det är öppet 
för alla i samhället, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
 

Vivallagården. Vivallagården är en kommunal verksamhet som har existerat en lång tid i 
bostadsområdet och arbetar främjande med ungdomar i 10-16 års ålder, främst de som går på 
grundskolan i bostadsområdet. Under dagtid används ungdomsgårdens lokaler som café för 
Vivallaskolans elever och på eftermiddagarna och kvällstid kan ungdomarna sysselsätta sig 
med fritidsaktiviteter som bland annat biljard, pingis eller olika gruppaktiviteter.  
 

Vivalla Star IF. Vivalla Star är en delförening av Örebros Somaliska Kulturcenter och 
skapades 2004 efter att de anordnat en fotbollsturnering vilket visade att det fanns ett stort 
intresse för fotboll i Vivalla. Föreningen har runt 120-talet aktiva medlemmar. Det är riktat till 
unga och äldre pojkar, i åldrarna 8-24 år, uppdelade på 6 lag. De arbetar enligt egen utsago 
brottsförebyggande, bland annat genom att de lånar Vivallagårdens lokaler under helger för 
att anordna aktiviteter och erbjuda en plats för ungdomar att vara under kvällen och till 
exempel har hand om läxläsning för ungdomarna. De tar emot alla ungdomar som dyker upp 
och inte bara medlemmar. 
 

ÖrebroBostäder (Öbo). Öbo äger runt 2400 bostäder i Vivalla vilket gör det till företagets 
största distrikt med 20-talet anställda. Öbo äger byggnaderna i Vivalla centrum, skolans 
lokaler och har på skolans mark byggt ett aktivitetsområde. De äger även Vivallabadet som 
sköts av entreprenörer som anordnar en mängd olika aktiviteter. De möter oftast boende i 
Vivalla och lyssnar på synpunkter i deras arbete med ombyggnationer av lägenheter och 
lokaler i bostadsområdet.  
 

Islamska kulturcentret/Örebro Moské. Örebro moské är en församling som funnits i Örebro 
sedan 70-talet, men bytte till större lokaler i Vivalla januari 2008. Moskén är en samlingsplats 
för muslimer i Örebro stad där det är fem gudstjänster per dag, men även andra aktiviteter 
försiggår, så som bland annat barn och ungdomsverksamhet, i form av läxläsning, utflykter 
och ett kommande ungdomscafé. Barn och ungdomsverksamheten är öppen för alla, oavsett 
religiös tillhörighet. 

Bakgrund 

Enligt principerna för samhällsarbete som arbetssätt så finns det en vid dimension i hur 
arbetarna är kopplade till sin arbetsplats och vilken roll de har. Yrkesrollerna kan bland annat 
variera mellan avlönat heltidsarbete till frivilliga initiativ från enskilda individer (Twelvetrees, 
2008). Resultatet i denna studie visar att arbetslivserfarenheten hos de respondenter som 
intervjuades varierar allt ifrån människor som har arbetat inom kommunal social verksamhet i 
trettio år, till personer som enbart varit aktiva inom ideell verksamhet i ett och ett halvt år. 
Oavsett sektorstillhörighet har åtta av de nio respondenterna någon form av akademisk 
utbildning med social-, pedagogisk- eller ekonomisk inriktning. Inom den ideella sektorn är 
det väldigt få som är avlönade, de flesta arbetar helt och hållet utifrån sitt eget engagemang på 
sin fritid. Deras specifika ideologiska intresse var även kärnan till att de blev erbjudna 
positionen från första början eller att de tog själva initiativet till skapande av verksamheten. 
Många av dem har styrelseuppdrag och/eller har en ledarroll inom verksamheten, men de 
konkreta befattningarna och arbetsuppgifter skiljer sig åt, det är allt ifrån musikkonsulenter till 
idrottsledare, beroende på verksamhetens syfte och målgrupp.  
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Samhällsarbete kan kopplas ihop med de grunder som finns i system- och nätverksinriktade 
teoretiska perspektiv. Dessa bygger på en syn om att människan existerar i en kontext av 
sociala kontakter med andra människor på olika nivåer, som alla hänger ihop och påverkar 
den enskilde individen. En aktör inom socialt arbete måste i princip fokusera sina insatser på 
en mikro-, meso- eller makronivå, utifrån de mål och vilka individer insatserna är riktade 
emot, eftersom individen själv är en aktör i ett större sammanhang, det vill säga samhället 
(Payne, 2008). Och även när det gäller samtliga aktörer i denna studie, så skiljer sig 
arbetsfokus åt. Vissa aktörer arbetar på en övergripande, strukturell nivå medan andra arbetar 
mer riktat mot specifika individer. Respondenterna inom offentlig sektor började arbeta med 
de aktuella arbetsuppgifterna antingen genom omorganisationer inom kommunen, eller 
genom ett eget intresse och erbjudande om tjänst. Gemensamt för respondenterna, bortsett 
från sektorstillhörighet, arbetslivserfarenhet och befattning, är att majoriteten av dessa har 
börjat arbetat i just detta bostadsområde med aktiviteter eller insatser först under 2000-talet. 
Verksamheter inom offentlig sektor har funnits i bostadsområdet sedan en lång tid tillbaka, 
medan samtliga ideella initiativ har uppkommit under de senaste sex åren.  

Bostadsområdet och existerande sociala problem 

Tidigare forskning om förorter där det existerar en hög koncentration av etniska folkgrupper 
brukar peka ut arbetslöshet som det mest omfattande sociala problemet (Fong, Magee och 
Wilkes, 2007; Arnstberg, 2000). Fong, Magee och Wilkes (2007) nämner även att det är 
själva segregationen i dessa områden som ligger bakom arbetslösheten hos dess invånare, och 
skapar stagnation i individernas socioekonomiska utveckling. De hävdar att den höga 
koncentrationen av kulturella och etniska grupper skapar en hög samhörighet, men med 
negativa konsekvenser i och med att de inte kan ge individerna däri de sociala verktyg som 
krävs för att integreras i det övriga samhället där arbetstillfällena ofta finns (ibid). Den syn 
som respondenterna som intervjuades för denna studie har på bostadsområdet och de sociala 
problem som existerar däri är relativt samstämmigt. De flesta av dem pekar ut, precis som 
tidigare forskning säger, den höga arbetslösheten som det främsta bekymret som existerar och 
skapar problem. När det gäller segregationens inverkan på arbetslöshet så styrker även ny 
forskning att själva integrationspolitiken flera decennier tillbaka har haft en direkt inverkan på 
arbetsläget hos invandrare idag (Koopmanns, 2010). De länder som inte haft en allt för 
homogen befolkning, men med höga krav på invandrare när det gäller kunskaper och förmåga 
att sättas i arbete för att få medborgarskap, har haft stor framgång när det gäller integration. 
Däremot har de länder, bland annat Sverige, med en mer uttalad human och mindre 
prestationsfokuserad integrationspolitik fått motsatt effekt med hög segregation och med att 
invandrare snarare gått arbetslösa och att deras kunskaper och resurser inte utnyttjas (ibid). 
Det finns bland respondenterna återkommande tankar kring att många högutbildade 
invandrare som bor i bostadsområdet går arbetslösa och de anser dessa som outnyttjade 
resurser. Segregation är även något som majoriteten av respondenterna pratar om som ett 
problem. Dock finns skilda åsikter bland dem om det är konsekvenser av Sveriges 
integrations- och/eller bostadspolitik eller om det är samhällets negativa bild om det aktuella 
bostadsområdet som skapat denna höga koncentration av invandrare och anledningen till att 
etniskt svenska familjer flyttar därifrån.  
 
Enligt tidigare forskning (Bromfields & Edwards, 2009; Ander, m.fl, 2005) så löper barn och 
ungdomar som växer upp i socioekonomiskt svaga familjer och samhällen större risk att 
utveckla sociala, emotionella och beteenderelaterade problem. Detta kan vara på grund av 
brister i föräldrarnas stöd och engagemang som kan vara en följd av den ansträngda 
ekonomiska situation som de befinner sig i. Vissa av respondenterna som arbetar inom 
verksamheter med ett främjande eller resurstänkande perspektiv har svårt att definiera 
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problembilden av det aktuella bostadsområdet, men även i dessa fall anses arbetslöshet och 
utanförskap som orsaker till social ohälsa med en följd av en familje- och 
ungdomsproblematik. Detta kan enligt ett flertal av respondenterna ha med och göra att det är 
en hög koncentration av barn och ungdomar i bostadsområdet, på gott och ont. En av 
respondenterna nämner att en risk kan finnas att ett unikt problem kan existera i ett 
invandrartätt område och det är konflikter inom familjen som har med Sveriges kulturella 
värderingar och normer att göra, som krockar med det som familjen har med sig från sin egen 
kultur, vilket illustreras av följande citat:  
 

... sociala problem, det är svårt att peka ut det, men en sak som kan vara tydligt om man är som 
flykting, det är ju det här med att barnen kommer lättare integreras i samhället än föräldrarna. /…/ 
fadern då som accepterar att det har skett någon förändring, har ju lättare att kunna hålla ihop i sin 
familj, medan fadern som har kanske lite svårt att acceptera hur det är, de är familjens huvudman 
och allt det här, då kan det falla sönder. (Respondent 9) 

 
Förekomsten av ungdomsproblematik inom bostadsområden i Sverige brukar oftast kunna 
häröras från samhällets förmåga att engagera ungdomen i organiserade prosociala aktiviteter 
under deras fritid. Forskning visar framförallt att rastlöshet är en stark bidragande faktor till 
utvecklande och förekomsten av normbrytande beteende hos tonåringar (Ander, m.fl, 2005). I 
motsvarighet till detta anser även respondenterna att det främst är rastlöshet bland ungdomar 
som inte deltar i föreningsaktiviteter eller har några andra kreativa fritidssysselsättningar, som 
kan leda till att de börjar utveckla ett normbrytande beteende, i form av bråk, skadegörelse 
och annan typ av kriminalitet. Vissa av respondenternas inställning till den sociala 
problembilden och ungdomsproblematik är att det förekommer, men är inte unikt för det 
specifika bostadsområdet, utan är något som existerar överallt i det svenska samhället. 
 

Jag har bott i samma lägenhet i nitton år, kan jag säga, jag har aldrig varit med om problem. Men 
det som man hör, att till exempel ungdomar från sexton och upp, det är dom som har ingenting att 
göra här i området och då börjar dom bli kanske problem. De säger jämt att vi har ingen som tar 
hand om oss. Och då förstår jag, och jag har sett själv, med att de är bara i centrum på kvällar och 
sitter och hänger här och där, och det blir att de har ingen fritid och det blir att det skaffar dom 
problem. /…/ det blir det här att kanske det blir inbrott, bråk, och såna saker. (Respondent 6) 
Det är hög arbetslöshet som medför några andra problem. Och jag tycker att ungdomar inte alltid 
har samma förutsättningar. Vilket också bidrar till sociala problem. Och sen när det gäller om det 
håller på med alkohol och droger då tycker jag det generellt, ja ser likadant ut över hela stan, jag 
kan inte påstå att det är mer här, med tanke på att det är det största bostadsområdet så ser 
statistiken när det gäller kriminalitet och droger så är den lika hög. (Respondent 7) 
Sociala problem, det är ju mycket, precis som vilka problem som helst i samhället. De här 
problemen finns ju överallt. Man kan inte bara specifikt säga vilka som finns i Vivalla. 
Familjeproblem finns överallt. Narkotika finns överallt. Våld finns överallt. (Respondent 5) 

 
När det gäller bostadsområdet och de sociala problem som respondenterna identifierat så finns 
det motsägelser dem emellan huruvida problembilden har förändrats över tid. Vissa av dem 
anser att det för ett antal år sedan varit värre med alkohol, droger och kriminalitet i området, 
medan andra påstår motsatsen. Övriga menar att detta går i vågor och att de sociala problem 
som finns i området inte går att sätta något specifikt hög- eller lågvattenmärke på.  
 

Mycket värre än för 10-20 år sedan. Större mängd ungdomar med problem. (Respondent 2) 
Det går i vågor, vanligt förekommande sociala problem så som alkohol, droger och våld bland 
ungdomar. Bättre nu än förr. (Respondent 1) 
Det är som en berg och dalbana, så har det varit hela tiden. (Respondent 7) 
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Förorter i Sverige har ofta delat en gemensam utveckling i hur den sociala 
sammansättningen av olika folkgrupper sett ut och förändrats över tid. Till en början bosatte 
sig etniskt svenska, socioekonomiskt svaga grupper, så som arbetslösa, missbrukare och 
psykiskt sjuka, i dessa områden. Från och med 80-talet och framåt så började de större 
invandrar- och flyktinggrupperna att placeras alltmer i dessa områden, främst med tanke på 
att det där fanns tillgång till bostäder. Detta ledde till en stor utflyttning av de etniskt 
svenska grupperna och invånarbilden blev allt mer segregerad från den svenska kulturen (se 
Ericsson, 2007; Arnstberg, 2000). En av respondenterna som själv bott länge i området har, 
likt det som kan utrönas av tidigare forskning, upplevt att det skett en förändring i 
invånarnas etniska sammansättning under de senaste trettio åren. Respondenten menar att 
det från början förekom en stor grupp etniskt svenskar med alkoholproblem och psykiska 
funktionshinder, som sedan lämnat området. Vanliga svenska familjer flyttade ut och allt 
mer invandrare flyttade in. En annan respondent menar att alkoholkonsumtionen minskat i 
området sedan svenskar och finskar flyttat ut. I kontrast till detta är det intressant att påpeka 
att en respondent anser att ungdomars integration till den svenska kulturen kan ha ett 
negativt inflytande på de traditioner som en del etniska folkgrupper har gällande alkohol. 
Bostadsområdet har enligt respondenten i snitt haft en låg förekomst av alkoholkonsumtion 
bland ungdomar, men har på senare tid ökat något. Respondenten nämner detta som en utav 
integrationens negativa aspekter.  

 
Så det är inte bara att man väljer smörgåstårta, utan man tar ju liksom det som alla andra tar. 
(Respondent 9) 

Aktörer som arbetar aktivt med ungdomar i bostadsområdet 

De krafter som mobiliseras inom samhällsarbete och som resulterar i skapandet av 
organisationer och föreningar gör så på initiativ som är politiskt- eller ideologiskt drivna. 
Detta brukar resultera i en gränssättning mellan offentliga och ideella insatser. En prioritering 
görs redan från början, vid initiativet, om vilket fokus och vilken roll aktören kommer att ha i 
samhällsarbetet och om resurserna ska mobiliseras inifrån eller utanför bostadsområdets 
gränser (Twelvetrees, 2008). Aktörerna som är aktuella i denna studie och som är involverade 
i arbetet med ungdomar i bostadsområdet har uppkommit genom initiativ utifrån de behov 
som identifierats där. När det gäller den offentliga sektorn så är det företrädesvis utifrån ett 
politiskt drivet perspektiv medans de ideella initiativen främst kommer från bosatta i området. 
De generella mål och syften som respondenterna nämnt är sådana som påverkas av huruvida 
verksamheten är skapad utifrån dessa över- eller underifrånperspektiv, det vill säga om 
behoven identifieras av samhällsarbetaren eller brukarna själva. Insatserna kan påverka 
ungdomarna som grupp direkt eller indirekt, beroende på vilken nivå som insatserna är 
planerade utifrån (Twelvetrees, 2008). Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv så förekommer 
och arbetar aktörer i bostadsområdet inom samtliga av de tre nivåer av den sociala 
konstruktion som samhället består utav. Aktörerna kan arbeta med aktiviteter som berör 
ungdomars omedelbara fritidssysselsättning, det vill säga på en mesonivå. På en makronivå 
kan arbetet handla om samhällsplanering och insatser som påverkar bostadsområdet i stort 
och på så sätt influerar ungdomarnas närmiljö. Aktörer kan även arbeta med uppsökande 
arbete som inkluderar samtal och insatser för en specifik individ, till exempel för att 
motarbeta skolk. Aktören agerar därmed på en mikronivå (Healy, 2005). Huruvida aktören 
drivs av ett främjande eller förebyggande arbetssätt behöver inte påverkas av ett över- eller 
underifrånperspektiv, då båda perspektiven och arbetssätten kan sammanflätas, oavsett om det 
sker på mikro-, meso- eller makronivå, vilket man kan se genom att jämföra de olika 
aktörerna och vad de har för fokus. Som ett exempel så finns två aktörer som har strukturellt 
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fokus, men med olika inriktning på sina insatser, det vill säga att den ena arbetar strukturellt 
främjande utifrån ett politiskt initiativ, medan den andra arbetar strukturellt förebyggande 
utifrån identifierade individuella behov i samhället.  
 

Har man ett förebyggande perspektiv då har man ju ett problemfokus i mitt perspektiv, även om man 
är socionom eller socialarbetare. När jag jobbar så har jag inte det. /…/ Det handlar om 
medborgarperspektiv så att säga, att utveckla i stöd ett lokalt utvecklingsarbete. (Respondent 1) 
Ja, det är det här med att förebygga. Generellt förebyggande, inte i första hand med individ, där det 
förekommer utan ett generellt anslag. Och det beror ju på att det visar sig, det ska ju vara med stöd 
till just ungdomar /…/ Och se problemen hos den enskilde, det är inte, det är strukturella problem 
alltihopa. (Respondent 8) 

Aktiviteter som erbjuds till ungdomarna i bostadsområdet 

Själva initiativet till idéerna som format aktiviteter och insatser inom föreningarna och 
organisationerna har identifierats att komma från fyra olika kategorier. De är följande; 
politiskt initiativ, initiativ från själva personalgruppen inom organisationen/föreningen, 
utifrån identifierat behov hos ungdomar och/eller föräldrar till dem, samt ungdomar själva 
som föreslagit aktiviteter. De aktiviteter eller insatser som riktas till ungdomar i 
bostadsområdet kan klassificeras som indirekta eller direkta i sin ansats. Payne (2008) 
definierar fyra stycken grunder i det moderna samhällsarbetet. En utav dessa poängterar 
vikten av en alternativ sektor till stat och näringsliv ska kunna existera och en annan 
grundtanke är att utveckla människors resurser, då främst kollektivt. Ett par av aktörerna inom 
bostadsområdet jobbar som tidigare nämnt på en mer övergripande strukturell- eller gruppnivå 
där de ger resurser eller strukturmässigt stöd, i form av ekonomiskt bidrag eller koordination 
av samarbete. Främst då till ideella föreningar och deras verksamheter, precis i enlighet med 
dessa två grundtankar. Den tredje grunden i samhällsarbete är att utveckla ett socialt kapital, 
det vill säga stärka kapaciteten hos individer och grupper för att förbättra sin situation (ibid). 
De aktörer som jobbar med mer direkta insatser i form av specifika aktiviteter eller erhållande 
av sociala samlingsplatser för ungdomarna i bostadsområdet stärker på så sätt ungdomarnas 
utveckling av social kompetens. Enligt Twelvetrees (2008) så är förekomsten av starka sociala 
nätverk och ideella initiativ en viktig faktor för att motarbeta normbrytande beteende hos 
ungdomar i samhället. Detta kan direkt kopplas till den höga föreningstäthet som finns i just 
detta bostadsområde. Det är många aktörer som är verksamma och det finns ett stort utbud av 
fritidssysselsättning. Dessa föreningar eller verksamheter erbjuder aktiviteter så som idrott, 
musik, spel, café, övningskörning, läxhjälp och liknande. De insatser som inte klassas som 
ungdomsrelaterade aktiviteter, men som riktas till specifika individer inom denna målgrupp är 
det som kallas motiverande intervjuer (MI), som handlar om att minska förekomsten av skolk 
bland bostadsområdets ungdomar genom att motivera dem till beteendeförändring. Detta kan 
enligt en respondent indirekt leda till att förhindra skadegörelse, eftersom det kan hänga ihop 
med att ungdomar skolkar och under den tiden hittar på ”bus”. 
 

Det finns ju forskning som visar på just det här att skolk har ju inte bara med att man skolkar från 
lektionerna, utan det har ju massa andra riskbeteenden. Är man inte i skolan, då har man undersökt 
och det visar sig att man, just när man inte är i skolan så har man gjort massa andra brott sådär då. 
Så om man, vi, kämpar, vi tror att om vi lyckas med att få dem vara kvar i skolan, då kan man ju 
minska det andra. Så det är indirekt, kan ju minska skadegörelse. (Respondent 9) 

 
Samtliga av de direkta aktiviteter och insatser som finns tillgängliga har företrädesvis ett 
fokus riktat mot barn och ungdomar mellan 10-17 år. Förutom att åldern är en avgörande 
faktor för vissa insatser, så finns det även aktiviteter som specifikt inriktar sig enbart till 
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flickor eller pojkar, dock mest på grund av ointresse från det motsatta könet, för den specifika 
sysselsättningen.  
 
Ett flertal syften har identifierats hos de olika aktörerna och är väldigt olika, beroende på 
målgrupp och sektorstillhörighet. De inbegriper intentioner som innefattar allt ifrån 
förbättring av samarbete och stöd, inom och emellan civilsamhället och kommun, till att 
motverka sysslolöshet bland ungdomar. Den fjärde och sista av grundtankarna inom 
samhällsarbete berör social inkludering, och det innebär att motarbeta utanförskap inom 
grupper i samhället (Payne, 2008). Bland annat ger vissa aktörer i denna studie speciellt stöd 
åt socioekonomiskt utsatta familjer för att deras barn ska kunna delta i föreningslivet. Det 
handlar om en känsla av tillhörighet, där ingen blir utelämnad, i enlighet med att motverka 
social exkludering. Det har även visat sig att föräldrar som är aktivt deltagande och 
engagerade i lokalsamhället och de aktiviteter som finns där har barn som i större utsträckning 
deltar i prosociala fritidsaktiviteter (Coulton & Irwin, 2009). Sett ur ett 
empowermentperspektiv, då man har som avsikt att stärka och forma individerna i samhället, 
så har enligt Sleeter (1991) det ideella föreningslivet stor kompetens att erbjuda sociala 
verktyg som ungdomen kanhända inte kan erhålla på annat sätt. Respondenterna i denna 
studie uttrycker att de arbetar med detta perspektiv i åtanke. Även om syftet med 
aktiviteterna/insatserna skiljer sig en aning mellan de olika aktörerna i denna studie så har 
deras målsättningar en strävan mot ett snarlikt resultat. Detta är framförallt att genom 
samverkan bidra till ett attraktivare bostadsområde som invånarna kan känna sig stolta över, 
och som erbjuder en meningsfull uppväxtmiljö och fritid till de barn och ungdomar som bor 
där. Det anses av respondenterna som ett mycket viktigt mål att stärka ungdomarna som 
individer och skapa förutsättningar att klara sig väl i vuxenlivet.  
 

...det jag förväntar mig, är att stärka deras självkänsla. Det är liksom nummer ett /…/ Och sedan är 
det att de inte ska hålla på med kriminalitet och droger, och att de ska hitta sig själva.. kunna se in i 
framtiden. (Respondent 8) 

 
Bromfields & Edwards (2009) menar att uppfattningen av det egna bostadsområdet och hur 
pass individerna trivs där påverkar förekomsten av normbrytande beteende bland ungdomar. 
Sådana företeelser som kan förekomma, så som skadegörelse och liknande, förväntas av 
aktörerna i denna studie minska i samband med att de kan erbjuda meningsfulla aktiviteter 
och/eller mötesplatser för ungdomar i bostadsområdet. Ungdomar som deltar aktivt i 
fritidssysselsättning har påvisats i större utsträckning utveckla positiva sociala förhållanden i 
vuxen ålder samt högre akademisk karriär (Han, 2008). Ett för aktörerna annat gemensamt 
förväntat resultat är likaledes att minska segregering och utanförskap.  
 

Det som förväntas är ju förstås en större mängd bra fritidsaktiviteter än annars. /…/ På lång sikt 
hoppas man ju att det ska leda till att man är mer mån om sitt område, kanske förstör mindre och 
sådana saker. Men framförallt handlar det om att bidra med goda uppväxtvillkor. En bra 
boendemiljö. För de barn och ungdomar som bor där. (Respondent 4) 

 
När det gäller att utvärdera arbetssätt och följa upp resultat av insatser/aktiviteter så är 
förhållningssättet väldigt olika mellan offentlig och ideell sektor. Inom kommunalt drivna 
verksamheter förekommer bland de flesta aktörer kontinuerlig utvärdering av insatser, dock är 
de oftast inte empiriskt förankrade. När det gäller ideell verksamhet så görs inga omfattande 
utvärderingar, utan sker istället genom att aktörerna med egna ögon kan se förändring hos de 
individer och grupper som de arbetat med. Men det kan inte uteslutas att det kan finnas andra 
bakomliggande faktorer till varför dessa förändringar sker. 
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Till och från har vi gjort olika typer av utvärderingar. Det gör vi med viss regelbundenhet. Stämmer 
av vilka förväntningar och bland annat. (Respondent 1) 
Det är ingen som har undersökt någonting. /…/ man kan ju se då på hur det går för de ungdomar 
som varit ungdomsambassadörer och sådär, men ingen sån uppföljning, nej. Så det finns ingen 
evidens på det här. (Respondent 8) 
Att se resultat behövs för att orka. Utifrån min egen erfarenhet, jag kan ju ta en unge mellan 13-17 
år, där är ju risken hög, har du kommit över 17-18 år, då är det väldigt sällan som nån far illa, eller 
blir missbrukare eller kan hamna. Jag är övertygad om att de här ungarna, om de inte hade något 
att göra, då hade det gått illa, för länge sen. (Respondent 2) 

 
Samtliga respondenter har fått frågan om de anser att det saknas aktiviteter för ungdomar i 
bostadsområdet och alla respondenter svarar att det inte finns någon avsaknad av specifika 
aktiviteter, utan det handlar mer om andra brister. Ett par exempel kan vara brist på resurser 
så som ideella arbetare eller lokaler att utföra aktiviteter i, samt brist på att nå ut med 
information till ungdomarna om vilka föreningar och aktiviteter som existerar. Det finns även 
en del av respondenterna som uttrycker att kulturella aspekter kan skapa oförståelse för hur 
det svenska föreningslivet fungerar och hur man förhåller sig till organiserade aktiviteter.  
 

Det saknas mycket men bristen har ju inte varit att tillgängligheten på verksamhet utan bristen är 
tillgängligheten på lokaler. /…/ vi vill jättegärna skapa nya förutsättningar utifrån deras behov och 
önskemål såsom vi bara lyssnar av behovet. Men det funkar inte vi har inte tillgång till lokaler. 
(Respondent 7) 
Många utav invandrare, framförallt de, vi pratar om föräldrarna, är inte vana med organiserad 
idrott, som det är i Sverige. Där här att barnen går ut och sedan spelar de en kvartersfotboll med 
andra, sedan kommer de hem, det är inte mer med det. (Respondent 2) 
… jag tror inte att aktiviteterna är bekymret, utan det är själva organisationen, att en del av de 
ungdomarna som är här, har varit med i en del /.../ men problemet har ju varit då att en del 
ungdomar lämnar ju det där, härifrån. Och jag tror det beror på just det här på nåt sätt att där är 
organiserat och man måste ha disciplin. /.../ det finns två aktiviteter, det är organiserade och det är 
icke-organiserade. De icke-organiserade där kan man ju komma och spela alltid här, men jag tror 
att det är farligt för att där får man ju inte den här socialisering som jag pratade om.  För att 
socialisering är för mig inget annat än, om man bortser från det man får hemifrån, det är lika viktigt 
eller viktigast vad föräldrarna ger sina barn, men det som är utanför huset är också lika viktigt /.../ 
de skrivna reglerna är viktiga, men de oskrivna är ju lika viktigt, ibland ännu viktigare. (Respondent 
9)  

 
Inom det ekologiska systemperspektivet så uppstår problem i de fall där en individs 
omgivning har svag kapacitet att tillfredsställa dennes behov och förhoppningar (Healy, 
2005). Fong, Magee och Wilkes (2007) har påvisat att starkt etniskt koncentrerade grupper 
skapar en miljö som inte alltid har de resurser och kunskaper att ge individen förmågan att 
bättre kunna delta i samhället utanför. Respondenterna i denna studie har urskiljt att det 
saknas aktiviteter för äldre ungdomar i bostadsområdet, det vill säga efter grundskolans slut. 
De flesta insatser, både ideellt och kommunalt brukar riktas till grundskoleungdomar och 
därmed lämnas de äldre ungdomarna utanför. Det finns idéer om att starta upp riktade 
aktiviteter mot just denna målgrupp, dock diskuterar respondenterna om att ungdomar i denna 
ålder är nog så kapabla att sysselsätta sig på egen hand. De menar även att allt för stor tillgång 
till behovstäckande fritidsaktiviteter för äldre ungdomar inom bostadsområdets gränser kan 
resultera i att de inte söker sig utanför stadsdelen och därmed inte integreras i samhället 
utanför.  
 

Alltså det man pekar på mycket är väl hur man ska förhålla sig till de lite äldre ungdomarna. Om de 
ska ha en plats där de kan samlas och träffas och men sen är ju frågan hur mycket vi ska organisera 
åt det. Man är ju faktiskt ganska kapabel när man är i 17-18års åldern. (Respondent 1) 
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Jag vet att det har funnits vissa åsikter om att man vill att det ska finnas verksamheter för ungdomar 
som är äldre, som har börjat gymnasiet. Samtidigt som man kan tycka att när man börjat på 
gymnasieskola så kan man tänka att då träffar man nya kompisar och kan få kompisar från andra 
områden, då kanske det är bra att man integreras med ungdomar i andra områden i stan. Man har 
snackat om att man kanske ska starta en fritidsgård eller nåt liknande för äldre tonåringar, och jag 
är inte 100 % säker på om det bara är positivt eller negativt, för då finns ju en risk att man knyter 
ungdomarna ännu mer till området och kanske på så vis också kanske bidrar till en ökad 
segregation också... (Respondent 3) 
Det ungdomarna själva uttrycker är ju att det finns behov av aktiviteter för äldre ungdomar, de som 
går på gymnasiet. Sen kan jag tycka personligen att det kan vara vikigt att inte låsa fast sig alltför 
mycket. Jag tycker inte att ett bostadsområde ska innehålla alla element av aktiviteter det finns 
också en viktigt fråga som handlar om rörelse i staden och att ungdomarna från Vivalla ska känna 
att de tillhör en stad. Att det ska kännas helt okej att åka in till city och ta del av de aktiviteter som 
finns där. (Respondent 4) 

 
De flesta av respondenterna uttrycker att det existerar en hel del hinder som står i vägen för 
det arbete som de utför. De mest övergripande svårigheterna är ekonomiskt eller tidsmässigt 
relaterade, samt de kommunala organisationernas återkommande omstruktureringar. Det finns 
även lagar och förordningar som begränsar de offentliga verksamheternas möjligheter. En del 
av respondenterna anser att den negativa bild och de fördomar som existerar om 
bostadsområdet kan ge direkta hinder i deras tillvägagångssätt och påverkar möjligheterna till 
samarbete över gränserna, något som redogörs vidare i denna studies sista tema om medias 
och samhällets bild av bostadsområdet. 

Samarbete mellan de olika aktörerna som arbetar med ungdomar i 
bostadsområdet 

Forsberg & Wallmark (2008) menar att de flesta sociala problem uppstår i en kontext av 
mänskligt samspel och därmed måste man mobilisera resurser utifrån ett nätverksperspektiv 
för att bekämpa dessa. Även Payne (2008) menar att det är viktigt med ett flerprofessionellt 
samspel för att bekämpa de problem som uppstår i samhället, framförallt då det är svårt för en 
enskild individ att ensam lösa dessa, och mer kan åstadkommas i ett samarbete mellan olika 
aktörer. Det vill säga helheten är större än delarna den består av. Samtliga respondenter i 
denna studie uttrycker att det är mycket viktigt med kooperation och de verksamheter som de 
representerar har ett aktivt samarbete med många andra aktörer i bostadsområdet. Alla 
respondenter nämner även att det viktigaste forumet för samverkan, där det finns en möjlighet 
att möta de andra aktörerna i bostadsområdet, är den så kallade Områdesgruppen som drivs av 
Kultur och medborgarförvaltningen. Områdesgrupper är enligt Twelvetrees (2008) ett viktigt 
inslag i utförande av samhällsarbete för att kunna strukturera upp gemensamma intressen och 
för att ansamla makt för att kunna åstadkomma större förändringar. Stor vikt ligger på 
kompetenser hos gruppledaren och att denne har en administrativ, kommunikativ och 
diplomatisk förmåga (ibid). Samtliga som anser sig aktörer i bostadsområdet är välkomna att 
delta i denna grupp. Där kan de både byta erfarenheter men också göra saker tillsammans, 
vilket är essentiellt om man ser till ett systemteoretiskt tänkande. Den ansvarige 
processledaren för områdesgruppen anser dock att detta forum borde få en större respekt, så 
att den kan utnyttjas i större utsträckning av politiker och andra verksamhetsföreträdare. 
Målsättningen är att kunna arbeta utifrån en fastare arbetsstruktur för att kunna få fler 
involverade i en diskussion om olika frågor relaterade till utvecklingen av bostadsområdet. De 
flesta av respondenterna uppfattar att andra aktörer i bostadsområdet är oerhört 
samarbetsvilliga, dock kan det vara svårt att få en överblick om vilka föreningar och 
organisationer som existerar där. Något som kan vara problemartat vid samverkan är att det 
kan förekomma konkurrens mellan olika föreningar om likartade insatser, men att detta oftast 
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beror på denna okunskap om vad för aktiviteter som faktiskt finns i området. En syn på 
samarbete är även att det ofta inte fungerar under längre perioder, då engagemanget sinar. En 
del av respondenterna nämner att de har höga förväntningar på ett initiativ om ett 
föreningshus där många aktörer ska samlas på ett och samma ställe, och på så sätt få en 
överblick om vilka aktiviteter som faktiskt finns, mobilisera sina resurser och förhoppningsvis 
stärka samarbetet dem emellan för att på ett bättre sätt kunna göra insatser för ungdomar i 
bostadsområdet.  
 

Jag skulle säga att det är väldigt lätt att komma i kontakt med andra aktörer, det svåra är att hitta 
aktörer som är villiga att vara långsiktiga, och som är villiga att göra ett seriöst engagemang. Så 
jag skulle nog säga att ja, det är lätt att hitta samarbetspartners, men det svåra kan vara att hitta 
folk som är villiga att göra ett seriöst och långsiktigt engagemang. (Respondent 3) 
Föreningar finns det ju många. Det kanske finns 30 stycken. Det är det vi försöker nu med det här 
föreningarnas hus. Det är inte klart. Vi försöker för att uppnå det här samarbetet. Det har kommit 
den här idén att kanske utnyttja den som föreningshus och samla alla föreningar i samma hus. 
Varsin har sitt eget kontor. Delar man med varandra så kan man öppna en dialog med varandra och 
tala med varandra. Det kanske blir att man umgås mer och mer. Och hittar lösningar på 
samarbete... (Respondent 5) 

Den negativa bilden av förorten i samhället och media 

Ett tema som dök upp i de flesta av intervjuerna var hur bilden av bostadsområdet ser ut och 
uppfattas av andra i samhället och media. Framförallt är det medias negativa utmålningar av 
förorten som väckte starka känslor hos respondenterna. Ericsson, m.fl (2000) diskuterar om 
medias roll i stigmatiseringen av förorter och att det pågått så pass länge, ibland ända från 
områdets konstruktion, att en generellt negativ bild växt fram om både områdena och dess 
invånare. Alfredsson, m.fl (2008) har i sin forskning om ett antal svenska förorter kommit 
fram till att invånarna som bor där inte alls delar denna negativa utmålning som finns hos 
media och resten av samhället. Detta stämmer överens med vad respondenterna i denna studie 
tar upp om samhällets fördomar om bostadsområdet. Vissa av dem uppfattar det enbart som 
ett irritationsmoment, medan andra såg det som ett direkt problem som hindrar dem från att 
utföra sina insatser till fullo. En av konsekvenserna av medias och samhällets negativa bild av 
förorten anser ett par av respondenterna vara att bostadsområdet anses mycket farligare och 
hotfullare än det faktiskt är, detta i sin tur leder till att segregationen stärks genom att etniskt 
svenska grupper undviker att bosätta sig där. De uppfattar även att människor ifrån andra 
delar av staden inte ens vågar vistas i bostadsområdet, med en rädsla för att bli utsatta för 
brott eller liknande.  
 

Namnet är förknippat med problem. Så det är ju det som är mest, största hindret är ju då den här 
bilden av Vivalla. Den negativa bilden. Vad är det som är orsaken till, det är svårt att säga. Jag tror 
att massmedia, jag har ju haft diskussioner med Nerikes Allehanda, Örebroarn’, har ju en skuld i det 
hela. Om det sker ett brott i Adolfsberg, man skriver inte Adolfsberg, det gör man inte. Men händer 
nåt, då skriver man Vivalla och visst, jag säger inte vad man ska göra, som journalist, de får ju 
skriva vad de är utbildade för, men då måste man vara konsekvent. (Respondent 2) 

 
En av de delar av samhällelig inlärning enligt de empowermentprinciper som Sleeter (1991) 
tar upp är den mediala inlärningen. Det handlar om att attityder och uppfattningar inte bara 
kommer ifrån hemmet och den direkta omgivningen, utan även att individens självkänsla och 
värderingar kan förbättras eller försämras utifrån den inverkan som media har. På det sätt som 
det övriga samhället undviker och har fördomar om förorten så kan detta ha en inverkan på 
hur förortsborna uppfattar sig själva och hur det påverkar deras självkänsla. Även om medias 
fokus ligger på förorten så är det inte bara förortsborna som påverkas av de värderingar som 
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finns, utan även de som inte rör sig i bostadsområdet. Detta kan leda till att människor 
undviker att vistas där och får på så sätt ingen kontrast i de uppfattningar som finns om 
förorten (ibid). En del av respondenterna i denna studie anser att speciellt ungdomar hängs ut i 
media och detta leder till att samtliga ungdomar i bostadsområdet anses som problematiska, 
även om det enbart är en väldigt liten skara som ställer till med problem. Detta är något som 
de anser direkt påverkar de ungdomar som bor där. Respondenterna menar att denna grupp 
blir stämplade på grund av det dåliga ryktet som uppstått och blir utstötta i sammanhang där 
de beblandas med ungdomar från andra stadsdelar. Det kan vara såväl på gymnasieskolan som 
när de utför fritidsaktiviteter utanför det egna bostadsområdet. Detta kan i sin tur leda till 
sämre självkänsla och svår förmåga att integrera sig i samhället utanför bostadsområdet. 
 

Det finns väl en viss förmåga att man vill blåsa upp vissa saker. Media i allmänhet kan ibland leta 
reda på saker ibland som är dåligt att skriva om här och tycker att det är väldigt spännande. De få 
ungdomar som skapar problem hängs ut och ger alla andra ungdomar i området dåligt rykte. 
(Respondent 3) 
… det kanske är 10 ungdomar som beter sig väldigt illa och det kanske bor 1500 i området, och de 
10 skapar ett rykte som gör att alla de andra, 1500, ja, så om någon Vivallaungdom åker ut till 
Kumla och är med på ett disco så hör de att det är en ungdom från Vivalla, så kan det skapa liksom 
oro bara det. Sedan är det Kalle som går i nian och har Mvg i alla ämnen, det är inte så väsentligt, 
utan det blir väl lite stämplat så kanske. (Respondent 2) 
Man måste ge en bild av att inte alla ungdomar är problematiska. De är precis som vilka som helst. 
Det är precis som vilket ställe som helst i världen. Problem finns överallt. (Respondent 5) 
 

Bilden som målas upp av respondenterna är om ett helt normalt svenskt bostadsområde, med 
ungdomsproblematik som inte är unik, utan som generellt förekommer överallt i samhället. 
Framförallt de som bor där målas av respondenterna upp som resursstarka individer med 
mycket intresse för området de bor i. De menar att det är dessa man bör fokusera på vid 
samhällsarbete och stadsutveckling, snarare än resurssvaga och utsatta, för att undvika att man 
ser på samtliga individer som bor i området som offer och att främst arbeta problemfokuserat. 
Här menas att ett främjande arbete, där möjligheter och resurser framhävs är lika viktigt. Det 
är en stark kontrast gentemot de uppfattningar och fördomar som finns hos dem som inte bor 
eller arbetar i området, och framförallt den bild som media framställer. 
 

Jag tror att det handlar väldigt mycket om synsättet att inte se människor i området som har det 
bekymmersamt som första hand offer eller något annat. Utan det finns en väldig kapacitet under 
förutsättning att man är beredd att prata med folk, att lyssna och diskutera och vara ärlig och kunna 
ställa krav från offentligheten att det här är en aktiv människa som kan förändra sin situation. 
(Respondent 1) 
Jag tror att de flesta som kommer till Vivalla upptäcker att det inte är så farligt som man får höra. 
Jag hade, och det tror jag de flesta har som kommer, det är väldigt många som vill engagera sig i 
Vivalla just av den anledningen, för att man hör att det är mycket problem. Och den åsikten hade 
nog jag också litegrann, såhär att man tänker att man ska ut till Vivalla och göra någonting bra. 
Och sen så inser man att man lär sig mer än vad man hjälper till. (Respondent 3) 
Vivalla är inte farligt, som de brukar säga. Det är ett jättefint område. Sociala liv här och vi umgås 
bra med våra grannar och det är ett grönt och fin område, kan man säga. Så att folk behöver inte 
vara rädda… (Respondent 6) 
 
 

Slutdiskussion 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att problembilden som existerar i bostadsområdet 
främst har sina grunder i den höga arbetslösheten och segregationen bland invånarna. Denna 
situation har visat sig kunna leda till förekomsten av normbrytande beteende bland en liten 
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grupp ungdomar samt att området anses som oattraktivt att bo och vistas i. Framförallt media 
har visat sig spela en avgörande roll i att upprätthålla den negativa uppfattning som finns om 
bostadsområdet, i samhället utanför. Det existerar dock en stor mängd initiativ, både från 
offentlig som ideell sektor, som arbetar med förebyggande och främjande insatser och 
aktiviteter som riktas till barn och ungdomar. Det anses även viktigt att arbeta för att området 
ska bli mer attraktivt att bo i. Dessa aktörer strävar efter ett starkt samarbete mellan alla 
intressen som finns i bostadsområdet. Det finns ett forum för koordination av samarbete, som 
anses mycket viktigt, men som enligt de involverade inte utnyttjas i den utsträckning som den 
borde.  
 
Barn och ungdomar som växer upp i socioekonomiska svaga familjer och samhällen har visat 
sig löpa större risk att utveckla normbrytande beteenden. Därför anses det viktigt att det ska 
finnas god tillgång till aktiviteter och insatser som kan motarbeta en sådan utveckling. 
Fritidsaktiviteter och annan organiserad verksamhet riktad mot barn och ungdomar har 
påvisats ha ett positivt inflytande på deras utveckling och kan motarbeta riskfaktorer i deras 
närmiljö. Det existerar dock en paradox i att de ekonomiskt svaga familjer som ungdomar 
växer upp i inte kan ge dem det ekonomiska och sociala stöd som behövs för att aktivera dem 
i organiserat föreningsliv. Forskning visar på att barn och ungdomar till föräldrar som är 
engagerade i lokalsamhället och har starka sociala nätverk, deltar i mycket större utsträckning 
i organiserade fritidsaktiviteter. Resultatet i denna studie har visat att det finns ett bristande 
engagemang hos vissa föräldrar att delta och engagera sig i de aktiviteter som ungdomarna 
sysslar med utanför hemmet. Om detta har att göra med den socioekonomiska statusen, 
oförståelse om den svenska kulturen och dess föreningsliv fungerar eller att organisationerna 
inte når ut med tillräcklig information kan diskuteras. Intressant att påpeka är att det kan vara 
av stor betydelse att försöka skifta fokus en aning och involvera ungdomarnas föräldrar i 
större utsträckning än vad som sker för närvarande.    
 
Det bristande engagemanget existerar inte enbart bland föräldrar till barn och ungdomar i 
bostadsområdet, utan även bland en del aktörer. Verksamheter inom offentlig sektor har 
funnits i bostadsområdet sedan en lång tid tillbaka, medan samtliga ideella initiativ har 
uppkommit under de senaste åren. Det framkommer att just ideella verksamheter verkar ha ett 
stort brinnande intresse till en början, men att det inte handlar om långsiktiga och stabila 
satsningar. Det kan diskuteras om det saknas resurser och förståelse för organiserade och 
planerade insatser, att dessa inte täcker ungdomarnas intressen och behov, eller om det 
existerar en konkurrens mellan aktörer med liknande intressen och mål. Den senare kan anses 
som direkt skadlig för en positiv utveckling av lokalsamhället, då en konflikt om resurser och 
intressegrupper kan leda till att samtliga aktörer förlorar sitt fokus och engagemang. För att 
motverka detta är det värt att diskutera om inte den offentliga sektorn kan gå in mer och styra 
upp ideella initiativ och därmed bidra med en organisatorisk planering som samtliga aktörer 
bör delta i. Å ena sidan minskar man på detta sätt de ideella aktörernas egen makt, men å 
andra sidan så skulle det kunna leda till bättre planering, mindre slöseri med resurser och 
möjligtvis mer direkta resultat. Det finns dock ett forum som drivs på offentligt initiativ som 
syftar till att koordinera och informera samtliga aktörer i bostadsområdet. Många av dem som 
deltar anser att detta är det viktigaste verktyget för samverkan, men att det borde utnyttjas av 
flera, både uppifrån och ner, med andra ord både på politisk nivå och bland föreningar. 
 
De finns aktörer i bostadsområdet som uttalat arbetar efter en agenda som är förebyggande, 
främjande eller både och. Huruvida dessa aktiviteter och insatser som förekommer kan 
betecknas som prosociala är svårt att utröna, då det finns brister i uppföljning och utvärdering 
av såväl verksamheterna som deras insatser. När det gäller den offentliga sektorns arbete med 
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ungdomar så följs resultaten ofta upp och organiseringen inför framtida insatser influeras 
delvis av detta. Flera av de ideella aktörerna uppger att de ser en förändring hos ungdomarna 
som de arbetar med och menar därmed att deras insatser gett ett positivt socialt resultat. Men 
man kan inte säga med säkerhet att det inte existerar andra faktorer i ungdomarnas liv som 
påverkat denna förändring och den positiva utveckling som uppstått. Dock är, enligt tidigare 
forskning, organiserade fritidsaktiviteter som engagerar ungdomar och vuxna en skyddsfaktor 
mot en negativ social utveckling. Det kan tänkas vara viktigt att försöka involvera neutrala 
parter utanför området för att utvärdera de olika insatsernas följder, för att kunna säkerställa 
att resurser och arbetskraft utnyttjas till fullo och inte visar sig ha kontraproduktiva effekter. 
 
Invånarna själva har en väldigt positiv uppfattning om sitt bostadsområde och anser att det är 
en trygg, social plats med goda uppväxtvillkor, så som vilken stadsdel som helst. 
Problematiken som finns, menar de förekommer generellt över hela Sverige. Detta skiljer sig i 
stark kontrast i vad många övriga invånare i staden anser och tror om området, och som ofta 
undviker att bosätta sig eller vistas där. Framförallt anses ungdomar från området som 
hotfulla och problematiska. Den bild som respondenterna ger om dessa ungdomar är dock att 
de flesta av dem är artiga, sociala och välfungerande individer som aktivt deltar i 
fritidsaktiviteter och sköter sig i skolan. Trots att de har sämre förutsättningar än vad 
eventuellt andra ungdomar i staden har, så är förekomsten av kriminalitet, alkohol och droger 
ändå inte större. Det kan diskuteras om ungdomarna har utvecklat någon slags motståndskraft 
i och med deras uppväxtvillkor eller om insatserna som görs i bostadsområdet faktiskt haft en 
stor effekt. Respondenterna menar att det enbart är en liten grupp rastlösa ungdomar som 
ställer till problem, men som hängs ut i media och skapar ett dåligt rykte. Framförallt anser de 
att media spelar en stor roll i stigmatiseringen av bostadsområdet och dess ungdomar. Detta 
påverkar direkt aktörernas möjligheter att arbeta över gränserna och sätter hinder för den 
kommunikation till vissa andra stadsdelar som skulle behövas, vilket kan bidra till en ökad 
segregation. Det kan anses att media borde ta ett större socialt ansvar och fokusera mer på 
konsekvenstänkande i deras lokala rapportering, då de har en central maktposition att påverka 
normer och värderingar i samhället.  

Förslag på vidare forskning 

Den forskning och de resultat som presenteras i denna studie visar hur mycket samhällets 
negativa uppfattningar och fördomar kan påverka ett helt bostadsområde och dess invånare. 
Det kan vara intressant att fördjupa sig vidare om vilken roll media har spelat i konstruktionen 
av de svenska förorterna, då deras rapportering troligen har haft en direkt effekt på områdenas 
utveckling, i och med att människor redan från början undvikit att flytta dit. Det kan dock 
anses som kontroversiellt, eftersom det innebär att man försöker lämna över ett socialt ansvar 
till media, som egentligen är politikernas skyldighet i samhället. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

1. Vilken organisation/förening arbetar du inom? 
2. Hur länge har du arbetat inom denna organisation/förening? 
3. Vad har du för befattning/arbetsuppgifter? 
4. Vad har du för utbildning? 
5. Hur kommer det sig att du började arbeta inom organisationen/föreningen? Hur kom 

du i kontakt med dem?  
 
Bostadsområdet och existerande sociala problem 
 

6. Kan du berätta om vilka sociala problem som du anser utmärker sig i bostadsområdet? 
7. Under din arbetstid inom organisationen/föreningen, anser du att problembilden har 

förändrats? På vilket sätt? 
 
Aktörer som arbetar aktivt med ungdomar i bostadsområdet 

 
8. Berätta om organisationen/föreningen du arbetar inom. Kortfattat om bakgrund, 

initiativ till uppkomsten, vad ni arbetar med. 
9. Övergripande generella mål som organisationen/föreningen har? 
10. Vilken sektorstillhörighet? (Ideell, privat eller offentlig.) 
11. Vilka olika utbildningar förekommer hos personalgruppen?  
12. Hur länge har organisationen/föreningen varit verksam i bostadsområdet? 

 
Aktiviteter som erbjuds till ungdomarna i bostadsområdet 
 

13. Vad finns det för aktiviteter som er organisation/förening erbjuder till ungdomar i 
bostadsområdet? 

14. Vilken målgrupp riktas dessa aktiviteter till? T.ex. ålder, kön, etnicitet? 
15. Varifrån kommer uppdraget/idén? 
16. Vad har aktiviteterna för syfte och målsättningar? 
17. Hur länge har den aktuella insatsen pågått? 
18. Hur många är involverade i arbetet med denna? 
19. Finns det några förväntade resultat? 
20. Känner du till om någon uppföljning har skett eller kommer att ske? Om så, vad 

visade denna uppföljning? 
21. Känner du att det saknas någon aktivitet för ungdomar i bostadsområdet? 
22. Ser du några hinder i ditt arbete för att kunna genomföra aktiviteterna? 

 
Samarbete mellan de olika aktörerna som arbetar med ungdomar i bostadsområdet 
 

23. Samarbetar ni med andra organisationer/föreningar/företag som också arbetar med 
ungdomar i bostadsområdet? 

24. Uppfattar du det lätt eller svårt att komma i kontakt med andra aktörer i 
bostadsområdet? 

25. Finns det någon koordinator för samarbete mellan olika föreningar/organisationer, 
eller anser du att det finns ett behov av en sådan? 



 

 

26. Känner du till om det finns andra liknande samarbeten mellan aktörer i 
bostadsområdet? 
 

27. Är det något du vill tillägga? 


