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Bakgrunden till studien är att det finns begränsad forskning inom det barn- och 
ungdomsvetenskapliga forskningsfältet om interaktionen mellan ungdomar och professionella i 
det offentliga rummet. Tidigare forskning inom området har varit inriktad på berättelser från 
informanter, men få studier har undersökt fenomenet utifrån en etnografisk utgångspunkt. 
Kunskap om hur interaktionen mellan ungdomar och fältsekreterare utvecklas i det offentliga 
rummet för att uppnå en legitimitet för fältsekreterare till fältet är mycket begränsad. Att belysa 
ungdomars agentskap i interaktionen har varit vägledande eftersom tidigare forskning inom 
fältarbete har varit utifrån de professionellas utgångspunkt.  

Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka hur fältsekreterare 
interagerar med ungdomar i det offentliga rummet. Genom en etnografisk ansats skildras 
(observeras), inte bara det som sägs, utan även det som görs i interaktionen. Följande 
forskningsfrågor har undersökts: Hur skapar fältsekreterare legitimitet till fältet? Vilka strategier 
använder fältsekreterare för att skapa kontakt med ungdomar och samtidigt tillvarata ungas 
agentskap och vilka egenskaper upplever ungdomar är viktiga att ha som fältsekreterare? 

Studien bygger på deltagande observationer, och på informella samtal med 
ungdomar, i en utvald kommun avseende fältsekreterares legitimitet till fältet. Genom deltagande 
observation kan forskaren befinna sig i det offentliga rummet med fältsekreterare och ungdomar 
och observera det som verkligen händer i interaktionen. Genom tolkning kan forskaren lyckas 
fånga den subjektiva innebörden av social handling. Sammantaget gjordes tretton 
fältanteckningar avseende observationerna med två fältsekreterare samt informella samtal med 
åtta ungdomar, tre killar och fem flickor. Omfattningen av dessa fältanteckningar varierade 
mellan några preliminära noteringar såsom stödord och mentala noteringar, för att senare utgöra 
fullständiga fältanteckningar i slutet av dagen. Tolkningsprocessen genom den hermeutiska 
cirkeln har varit till hjälp för en erfarenhetsnära tolkning av fältsekreterares sätt att handla.  

Resultatet visar att legitimitetskapande till fältet förutsätter att professionella 
genom ett socialpedagogiskt förhållningssätt agerar i det offentliga rummet och interagerar med 
ungdomarna i den kontexten dessa befinner sig i. Genom att ha kunskap om ungdomar, förmedlar 
fältsekreterare tillit och trygghet. Genom att synas i det offentliga rummet utövar fältsekreterare 
en form av makt, vilken innefattar såväl kontrollerande som hjälpande dimensioner. 
Fältsekreterarnas strategier för att skapa legitimitet förutsätter ofta förtroendefulla relationer till 
ungdomar. 

Nyckelord: Fältet, offentliga rummet, ungdomar, fältsekreterare, kontext.  



ABSTRACT 

Tiltel:  Outreach worker legitimacy to the field – An etnographic study on public spaces       
negotiation. 

Autor:  Carlos Vales 

Supervisor:  Martin Molin 

Examiner: Elisabet Björquist 
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Credits. 

The background of the study is that there is limited research in the child- and youth research 
field, on the interaction between youth and professionals in the public space. Previous research 
in the field have been focused on stories from informants, but few studies have been based on an 
ethnographic approach. Observing how the interaction between young people and out-reach 
workers develops in public spaces to achieve legitimacy to the field is very limited. Promoting 
youth agency in the interaction has been guiding in this study, as previous fieldwork research 
has been based on the professional's point of view. 

The purpose of the study is to describe, analyze and interpret how out-reach 
workers interact with young people in the public space. Through an ethnographic study show, 
not only what is said but also observe what is happening in the interaction. The relevant issues 
for this study are the following ones: How do out-reach workers create legitimacy in the field? 
What strategies are out-reach workers using to make contact with young people while at the same 
time preserving their agency? And, from a young person’s perspective, which characteristics are 
important to have as an out-reach worker?  

The study is based on participative observations and informal conversations with 
young people and outreach worker in a selected municipality. Through participative observation 
we can find ourselves in public spaces with outreach workers and young people and observe 
what is really happening in the interaction between them. By interpretation, the researcher is able 
to capture the subjective importance of social action. All in all, thirteen field notes were made. 
The scope of these field notes varied between some preliminary notes such as support words and 
mental notes, to later complete full field notes at the end of the day. The interpreting process 
through the hermeneutic circle has been helpful for the experience-near interpretation of the 
individual's way of thinking, but also the way of acting. 

The result shows that the creation of legitimacy in the field requires that 
professionals through a social pedagogical approach act in public space and interact with the 
young people in the context in which they are. By having knowledge of young people, the 
outreach worker convey confidence and security. By appearing in the public space, outreach 
worker exercise a form of power, which includes both controlling and helping dimensions. The 
outreach workers strategies for creating legitimacy often require trustful relationships with 
young people. 

Key words Field, public space, youth, out-reach worker, context 



 

FÖRORD 

 

 

Byta ett ord eller två, gjorde det lätt att gå. 

Alla människors möten, borde vara så. 

                                                                 Hjalmar Gullberg, 1937 

 

 

Med detta korta stycke vill jag tacka alla ungdomar med vilka jag fick byta ett ord eller två. Det 
gjorde min resa genom denna studie lite lättare. Riktar även ett tack till de fältsekreterare som 
dagligen ansträngde sig för att interagera med ungdomar och stod ut i bedrövelsen så att jag fick 
tillfälle att observera deras interaktion men även ibland, deras frustration. 

Jag måste även tacka min enhetschef på stöd och behandlingsenheten. Hon har 
visat framåtanda genom att underlätta för mig så att jag under de två senaste åren har kunnat 
förkovrat mig inom det barn och ungdomsvetenskapliga fältet. Kunskapen har förmedlats, 
reflekterats över och applicerats i verkligheten. Jag är övertygad om att vi alla har blivit bättre 
fältsekreterare efter denna etnografiska studien. 

 

 

                                                                                                          Carlos Vales  

                                                                                                            180522 
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Uppsökande arbete är en kontaktskapande och resursförmedlande social 

verksamhet som riktas till grupper, vilka ofta är svåra att nå med andra medel och som behöver 

ges stöd på ett lättillgängligt sätt i miljöer och sammanhang, vilka uppsökaren själv inte 

organiserar eller kontrollerar” 
                                                                                                                                                                                  

Andersson (2010 s. 68) 

 

1 Inledning 
Kapitlet består av en förklaring om fältsekreterare i det offentliga rummet. Varför denne har en 
viktig roll i samspel med ungdomar som även befinner sig i det offentliga rummet. 

1.1 Fältsekreterare och ungdomar i det offentliga rummet. 
Ofta får fältsekreterare frågan: ”Vad gör ni egentligen?” Det är en fråga som inte med enkelhet 
låter sig besvaras. Ander et al (2005) börjar sitt förord till en bok om förebyggande socialt arbete 
med följande svar: ”vi befinner oss på gator och torg för att söka kontakt och skapa relationer 
med ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem, och vi vill bidra till en positiv 
förändring” (Ander et al 2005 s. 7). Förestående studiens syfte är att lyfta fram nya aspekter ur 
fältsekreterares vardagsliv som inte har lyfts tidigare. Det finns en kunskapslucka i hur 
fältsekreterare faktiskt gör för att skapa kontakt med ungdomar på och därmed bli förmögna att 
arbeta förebyggande 

Fältsekreterare befinner sig således i det offentliga rummet för att arbeta 
förebyggande. Att förebygga definieras som att förhindra uppkomsten av något som inte är 
önskvärt eller att hindra riskfaktorer och förstärka friskfaktorer (Ander et al 2005; 
Ungdomsstyrelsen 2017). Det förebyggande arbetet som fältsekreterare gör pågår i det offentliga 
rummet, där ungdomar och fältsekreterare befinner sig. Här förhandlar fältsekreterare och 
ungdomar om tillgång till platsen där fältsekreterare måste skapa sig en legitimitet till det 
offentliga rummet för att kunna arbeta förebyggande och skapa relationer till ungdomar.    

Den förestående studien fokuserar på fältarbete som en förebyggande insats från 
socialtjänsten.  Insatsen syftar till att identifiera ungdomar som befinner sig i riskzonen för att 
utveckla psykisk ohälsa, missbruk, utanförskap eller ungdomar som har ett normbrytande 
beteende eller är på väg att utveckla ett sådant beteende. Inom socialt preventivt arbete är målet 
att intervenera så tidigt som möjligt, därför har forskningen under de senare åren påvisat vikten 
av riskfaktorer och skyddsfaktorer, ett av målen med att arbeta med människor är att stärka 
skyddsfaktorerna och hindra riskfaktorerna (Ungdomsstyrelsen 2017). En utgångspunkt som 
studien utgår från när det gäller fältarbete är att prova en rumslig utgångspunkt. Fältsekreterare 
finns i flera olika rumsliga miljöer så som i centrum av staden, i grannskapet, utanför stan och 
inne i stan, på kulturhus, fritidsgårdar eller i skolan. Varje rumslig miljö har sin egen karaktär 
men den är även offentlig. När vi pratar om det offentliga rummet brukar vi ge det två innebörder, 
den ena öppen och tillgänglig och det andra gemensam och kollektiv (Andersson 2002; Fornäs 
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et.al 1993). De öppna och tillgängliga platserna är till för alla oavsett samhällsklass, klädstil. 
Detta är vid alla tidpunkter och de är gemensamma för alla. Kollektivet i det offentliga rummet 
står för kulturell identitet av en grupp t.ex. en grupp ungdomar.  

Ungdomars inträde i vuxenlivet genom det offentliga rummet har varit ett 
forskningsområde som har varit åsidosatt. Forskare inom ungdomsforskning som Lieberg 
(1994), Andersson 2002, 2010, 2013), Fornäs (1993) bringar ljus i hur ungdomar använder det 
offentliga rummet för att skapa en identitet, göra motstånd mot vuxnas makt eller mot strukturer 
som kopplas till klass, kön och etnicitet.  

Ungdomstiden förknippas oftat med en ambivalent känsla. Å ena sida är ungdomen 
framtiden och å andra sidan kännetecknas ungdomstiden med risktagande, självständighet, 
oberoende och emancipation från föregående generation (Andersson 2002; Lieberg 1994). 
Många av dessa processer sker i det offentliga rummet, där generationerna möts, och ibland 
uppstår konflikter mellan ungdomar sinsemellan eller mellan vuxenvärlden och ungdomar, i 
strävan att få en plats i det offentliga rummet (Sparks, Griling & Loader 2001).  

Övergången från barndomen till tonåren kan innebära en stor omställning för såväl 
föräldrar som tonåringar (Andersson 2002). Idag har övergången blivit mer komplicerad för både 
ungdomar och föräldrar. De traditionella strukturerna i samhället har förändrats. 
Socialisationsprocesserna är inte längre exklusiva företeelser som sker i hemmet eller i skolan, 
utan ungdomar får influenser från många olika håll såsom sociala medier. Detta lämnar den unge 
åt sig själv som inte längre har klass eller familjens gränser för att orientera sig i samhället utan 
det blir till slut ideologiska värderingar eller livsstil som orienterar individen socialt. Livsstilen 
blir till slut ett skapande av identitet (Olofsson & Öhman 2011). Tonårstiden innebär autonomi 
men även reflexivitet i utformande av identitet. Andersson (2002) menar att dagens ungdomar 
har en betydande frihet och ett yttre tvång att utforma det egna livsloppet. Andersson menar 
vidare att reflexivitet ofta tillsammans med ”individualisering” och ”avtraditionalisering” är ett 
begrepp som ofta används för att beskriva situationen i det nuvarande samhället (Andersson 
2002)  

Fältsekreterare interagerar med ungdomar i relation till de kontexter som ungdomar 
befinner sig. I sin strävan att skapa sin egen identitet söker ungdomar efter ”att räknas med” i det 
offentliga rummet och inte framstå som en andra klassens medborgare (Sernhede 2009), utan 
som en individ som vill forma sin egen sfär av relationer och identitetsskapande genom 
interaktionen i kontexten (Sorbring, Andersson & Molin 2014). Konflikter kan uppstå på visa 
platser mellan vuxna och unga. Konflikterna handlar mest om att unga tar platsen i besittning 
och ibland kan vuxna känna sig obekväma och även till och med rädda. Detta leder till att vuxna 
ofta undviker att uppehålla sig i dessa platser. Dessa offentliga platser får plötsligt ett eget liv, 
och i vuxnas medvetande uppfattas plasterna som farliga, stökiga och, i värsta fall, en plats för 
förfall (Sparks, Girling & Loader 2001).  

Att studera hur ungdomar agerar och interagerar med fältsekreterare i det offentliga 
rummet har relevans för det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsfältet. Barn och ungas 
agentskap, agentskap syftar till att barnet ses som aktiv i sin egen socialiseringsprocess och inte 
som passivt. Barn som en aktiv agent som påverkar både sin egen utveckling och sin omgivning 
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problematiseras när unga tar staden i besittning, i synnerhet om det görs på ett utåtagerande sätt 
och om unga ”privatiserar” en del av det offentliga rummet. Ungdomars konfliktlösningsförmåga 
lyfts fram i Sorbring (2009) The child as an active agent in conflct situations. Sorbring kommer 
fram till att ungdomar hittar strategier för att hantera konflikter med föräldrarna, genom t.ex. 
målorienterat beteende för att uppnå fördelar eller genom att spela ut föräldrarna mot varandra. 
I Sorbring & Bolin (2014) lyfter författarna fram barn och ungas erfarenheter av mötet med 
socialtjänsten. Författarna belyser – som ett exempel på hur agentskap kommer till uttryck – hur 
unga kan byta ut professionella som inte upplevs hjälpa till. Genom att välja vilka som skall vara 
med på olika möten eller genom att inte tala till eller svara dem som anses inte har makten att 
hjälpa till.  

Den förestående studien avser att undersöka interaktionen mellan fältsekreterare 
och ungdomar. Genom att iaktta hur fältsekreterare skapar legitimitet till fältet, fältet i denna 
studie syftar till det offentliga rummet där ungdomar och fältsekreterare befinner sig i, kan vi 
även iaktta hur interaktionen mellan unga och professionella utspelas.  

2 Problemformulering 
Fältsekreterare företräder socialförvaltningen och är oftast första utposten mellan allmänheten 
och myndigheten. Hur fältsekreterare agerar och förmedlar sig kan ha stor betydelse för hur 
allmänheten – här åsyftas alla kommuninvånare och i synnerhet ungdomar – ser på 
socialförvaltningen och dess förmåga att hjälpa om det skulle behövas nu eller i framtiden. 
Fältarbetet sker i det offentliga rummet, som fältsekreterare inte har kontroll över eller 
organiserar t. Det fältet jag intresserar mig för är det som omfattar kollektivet ungdomar dessa 
ungdomar är mellan 12 till 18 år och uppehåller sig i det offentliga rummet. Ofta har denna 
kollektivet ungdomar ett normbrytande beteende,vilket kan leda till ett utanförskap, 
skolmisslyckande och missbruk (El-Khouri, Sundell, Strandberg 2005).  Offentligheten står för 
en ambivalens, å ena sidan är det bra att ungdomar är ute och har roligt men å andra sidan är 
offentligheten en potentiell faktor för att ungdomar råkar illa ut. Därför måste det offentliga 
rummet kontrolleras och begränsas. För att kunna utöva social kontroll och utöva ett 
förebyggande arbete i det offentliga rummet, bör fältsekreterare få en legitimitet till att vistas 
bland gruppen ungdomar. Denna legitimitet syftar till att initiera processen till social förändring.  

3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka hur fältsekreterare interagerar med 
ungdomar i det offentliga rummet.  

4 Frågeställningar 
 

• Hur skapar fältsekreterare legitimitet till fältet? 
• Vilka strategier använder fältsekreterare för att skapa kontakt med ungdomar och 

samtidigt tillvarata ungas agentskap. 
• Vilka egenskaper upplever ungdomar är viktiga att ha som fältsekreterare?  
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5 Avgränsning 
Det finns många infallsvinklar som skulle kunna undersökas i en fältsekreterares vardag. Sådana 
infallsvinklar kan vara att intressera sig för fältarbete i glesbygden, storstaden eller skillnaden 
mellan dessa. Att ha fokus på genus- eller ett etnicitetsprespektiv eller att studera fenomenet med 
andra metoder och utifrån andra teoretiska ramverk kan vara en annan utgångspunkt. I denna 
studie har författaren valt att avgränsa undersökningen av problemområdet till att med 
etnografiska metoder och utifrån en interaktionistisk förståelseram studera fältsekreterares 
vardag i det offentliga rummet. Studien avgränsas även till att studera det initiala skedet av en 
process, det vill säga den del som handlar om legitimitetsskapande och förhandling om roller på 
fältet. Senare delen av denna process handlar om att arbeta med förändringsprocessen hos 
ungdomen. Detta är emellertid något som ligger utanför studiens syfte. Studien begränsas till en 
mindre kommun med fyrtiotusen invånare där tre fältsekreterare är anställda av social 
förvaltningen.  

6 Bakgrund 
Socialtjänstens arbete med ungdomar regleras främst av Socialtjänstlagen, SoL (2001:453). I 
SoL kap. 5 framhålls särskilda bestämmelser för olika grupper och här regleras det förebyggande 
arbetet med barn och unga. I första paragrafen tredje stycket säger lagen att socialnämnden skall 
bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och 
unga far illa (SFS 2001:453 5 kap). 

Förebyggande arbete kallas även för preventivt arbete och Folkhälsomyndigheten 
delar in det preventiva arbetet i tre olika nivåer: 

 Universell prevention som syftar till att lägga in förebyggande insatser till alla i samhället 
utan att ta hänsyn till hög eller lågriskgrupper. 

  Selektiv prevention riktar sig till grupper som utsätter sig för en eller flera riskfaktorer 
och till sist 

 Indikerad prevention som riktar sig till individer med identifierade problem. 

                                                                                   (Folkhälsomyndigheten 2016) 

Fältsekreterare arbetar utifrån samtliga tre preventiva nivåer och träffar ungdomar 
i det offentliga fältet. Genom nära samarbete med andra yrkesgrupper gynnas ungdomar vars 
behov bättre kan tillgodoses när flera professionella samarbetar genom att dela kunskap och 
kompetens som kompletterar varandra. Fältsekreterare delger beslutfattarna kunskap som det 
uppsökande arbetet ger, denna kunskap är ett viktigt underlag för planering och beslut. Dessa 
insatser sker på en strukturell nivå. På gruppnivå kan fältsekreterares arbete bestå av att arbeta 
med olika grupper. Dessa insatser kan vara i en klass med en specifik problematik, eller med en 
grupp ungdomar som uppvisar ett specifikt normbrytande beteende och där fältsekreterare 
arbetar utifrån olika normgivande metoder. Till slut på individnivå arbetar fältsekreterare med 
att skapa relationer med enskilda individer. Dessa insatser är förebyggande och består oftast av 
jag-stödjande samtal eller aktiviteter som syftar till att skapa tillit till vuxenvärlden 
(Riksförbundet för Fältarbete 2010) men även förmedla social kompetens. 
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Med offentligt rum menas i denna studie ute på stan, där ramarna för interaktionen 
mellan vuxna och barn inte är givna men även i skolan, fritidsgårdarna, kulturhuset etc. 
Interaktionsmiljöer mellan vuxna och barn är ofta kontextuella. Med kontextuella menas att ofta 
interagerar ungdomar och vuxna i miljöer såsom skolan, fritidsgårdar, idrottsföreningar, 
hemmet, kyrkan, där de sociala koderna är givna för den specifika kontexten. Staden, däremot, 
har som en kontextuell miljö för interaktionen mellan ungdomar och vuxna inte helt klart och 
tydligt givna ramar om hur vuxna och unga skall interagera. Det finns en skillnad mellan vuxna 
och ungdomar när de intar det offentliga rummet. Ungdomar intar ofta det offentliga rummet på 
ett iögonfallande sätt som skapar oro eller ger en känsla av otrygghet hos vuxenvärlden, som 
kräver att ordningen återskapas (Lieberg 1994; Sparks, Girding & Loader 2001). Det är dock 
inte alltid som det offentliga rummet används för att visa upp sig, inom det offentliga rummet 
finns även plats för att dra sig undan från vuxna men även från andra ungdomar. Ungdomar 
använder med andra ord staden på olika sätt beroende på vilket syfte individen har. 

6.1 Framväxten av förebyggande socialt arbete  
Inom litteraturen kan vi se att det uppsökande arbetet har haft en tendens att bedrivas antingen 
på frivillig basis eller genom att socialarbetaren fick en symbolisk summa pengar som ersättning. 
Uppsökande arbete har alltid varit kopplat till välfärdsystemet, samhällsutvecklingen och 
klassindelning. Under 1800-talet hade det germanska imperiet genom industrialismen blivit 
rikare och därmed skapat klasskillnader, mellan rika och fattiga. Elberfeld var en av de första 
städerna i Europa som anammat industrialismen, med detta får staden en växande 
klasstratifiering mellan arbetare, arbetsgivare och företagsledare samtidigt som Elberfeld hade 
en stark protestanttradition. Dessa faktorer influerade till att skapa en fattigvård, genom ett 
Elberfeld-system, där den uppsökande verksamheten var en del av systemet, kunde fattiga och 
behövande få hjälp av kyrkan. Systemet var även då inom en kontextuell ram av ekonomiskt 
välstånd (Willis 2016). Systemet anammades även i England under namnet friendly visitors men 
här avlönades socialarbetaren (Andersson 2013).  

             Enligt International Federation of Social Workers (IFSW) är definitionen 
av socialt arbete följande: Allt socialt arbete skall verka för en social förändring, utveckling, 
social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors 
resurser (IFSW 2014). IFSW använder ord som legitimitet, makt och orättvisor, dessa ord står 
för individens förmåga att kunna ta plats i samhället, där socialarbetare skall verka för att 
förstärka och frigöra individens fulla potential för att delta i samhället på egna villkor, utan att 
falla för förtryckande maktordningar och strukturella orättvisor.  

           I slutet av 1800-talet kom settlementrörelsen som blev en föregångare till 
socialt arbete, där kvinnorna dominerade området. En annan föregångare inom det sociala arbete 
var hjälporganisationer som verkade för att hjälpa människor som hade det svårt oavsett 
anledning men där fattigdomen var problematiken som skulle bekämpas. Dessa rörelser hade två 
olika utgångspunkter som problemet var baserad på. Settlementrörelsen utgick från en mer 
sociologisk utgångspunkt där problemet var en konsekvens av samhället. Det var samhället som 
var sjukt och inte individen, hjälpinsatsen riktades mot både samhällsförändring och mot 
individen. Hjälporganisationens utgångspunkt, med Mary Richmond i spetsen, var mer riktad 
mot människan där hennes tankar var att hjälpa människan att anpassa sig till samhället och där 
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hjälpen skall ges av en socialarbetare (Trost & Levin 2010). Men alla människor som behöver 
hjälp kommer inte per automatik till socialförvaltningen. Det finns en grupp individer som måste 
sökas upp och den uppsökande verksamheten blir i dessa fall en förutsättning för att grupper som 
inte nås på annat sätt blir sedda och får en möjlighet att få del av den sociala välfärden.  

       International Society for Mobile Youth Work (ISMO) jobbar för att förbättra 
situationen för barn och unga runt om i världen. Det stora symposiet 2008 lyfte fram 
socialarbetarens kvalifikationer för att arbeta med barn och unga i nöd där kunskap och 
engagemang var viktiga ledord som symposiet vilade på. ISMO poängterar att arbetet i skolan 
måste förstärkas för att ge unga en social kompetens för att motverka socialt utanförskap. Walter 
Specht menar att det är genom stigmatiseringsprocesser som dessa unga hamnar i socialt 
utanförskap och skolan måste därför arbeta för en av-stigmatiseringsprocess. ISMO arbetar 
också utifrån att ungdomar frivilligt vill interagera med fältsekreterare.  

           I början på 1900-talet konstaterade Mary Richmond, som då var direktör för 
Charity Organisation Society, att avgörande för en lyckad behandling var socialarbetarens 
personlighet. För att hjälpa människor att förändra sina handlingsmönster krävs således både 
färdigheter i att skapa relationer och kunskap inom fältet (Trost & Levin 2010).  

          I Sverige har fältarbete haft en framträdande roll inom socialt arbete 
alltsedan 1800-talet och under 1980-talet var fältarbete som mest förekommande med flest antal 
fältarbetande socialsekreterare. Fältarbete är ingen ny företeelse. Under hela 1900-talet har det 
funnits verksamheter som såg till att ha kunskap om grupper eller individer som de sociala 
myndigheterna inte nådde. Redan på 50-talet hade Göteborg tillsatt en kuratorstjänst som hade 
som uppgift att leta upp efterspanade, förrymda och ”lösdrivare”. Stockholm fanns även en 
uppsökande verksamhet som bedrevs vid fritidsgårdar eller ungdomsklubbar (Andersson 2005). 
Ungdomsstyrelse (2007) påpekar att när kommunernas ekonomi försämras drabbar detta i stor 
utsträckning fältarbetet.  

6.2 Det förebyggande sociala arbetet idag 
Det uppsökande arbetet som metod är till stor hjälp för att förebygga att det oönskade inte skall 
ske. Det förebyggande arbetet inom socialtjänsten i Sverige sker i praktiken utifrån ett lagstöd. 
Arbetet med barn och unga som far illa regleras av framför allt Socialtjänstlagen (SoL) 
(2001:453), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (1990:52), men också av 
Föräldrabalken (FB) och Förvaltningslagen (FL). Socialstyrelsen ger ut olika dokument som 
syftar till att ge råd och vägledning för socialtjänstens arbete, men sedan kan kommunerna ha 
egna styrdokument som komplement i arbetet med unga.  

            Kommunerna använder sig av olika metoder för att arbeta förebyggande med barn och 
unga samt deras föräldrar. Här nämner jag några metoder utan att närmare gå in på någon 
beskrivning av dem: ART, COPE, KOMET, HAP, TRAPPAN, FFT etc. Samtliga metoder och 
arbetssätt syftar till att man vill undvika något oönskat samt att man tror att problemet är av sådan 
art att man kan åtgärda det (Ander et.al. 2005). De insatser som visat sig ge bäst resultat är de 
som påverkar både faktorer i omgivningen och stärker individen, det vill säga program där hälsa 
och social träning är centrala inslag. Insatserna skall även vara riktade på ett tidigt stadium, samt 
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att hindra riskfaktorer och förstärka friskfaktorer är att arbeta förebyggande och främjande. 
(Ungdomsstyrelsen 2007). 

7 Kunskapsläge  
Under detta kapitel kommer att redogöras för olika studier som har relevans för den föreliggande 
studien. Kapitlet delas i tre delar: Ungas agentskap i det offentliga rummet, professionella i det 
offentliga rummet och ett internationellt kunskapsläge. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 

Det uppsökande arbetet omfattar betydligt fler insatser än det sociala fältarbetet som 
huvudsakligen riktas mot ungdomar.  

         El-Khouri, Sundell & Stranberg (2005) har undersökt vad som föregår 
ungdomars normbrytande beteende – så kallade riskfaktorer. Svar från 10 113 stockholmselever 
från årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet visar att skillnaden mellan flickor och 
pojkar har minskat angående normbrott. Författarna menar att riskfaktorer mellan pojkar och 
flickor var desamma. Det finns ett starkt samband mellan förekomsten av riskfaktorer och 
normbrytande beteende. Enskilda riskfaktorer verkar inte ha en stor betydelse för förekomsten 
av normbrott medan visa riskfaktorer framstod som viktiga. Till dem är att vara berusad före 13 
årsålder, att umgås med missanpassade kamrater och ha föräldrar som inte vet var ungdomen är 
på helgkvällarna (El-Khouri, Sundell & Strandberg 2005). Det preventiva arbetet försöker att 
påverka att förekomsten av riskfaktorer minskar. Även Andershed & Andershed (2005) menar i 
sin kunskapssammanställning om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende hos unga. 
Författarna menar att det finns ett samband i samspelet mellan ungdomen och dennes 
egenskaper, förutsättningar och de förhållande som finns i dennes närmiljö 

7.1 Ungas agentskap i det offentliga rummet   
Lieberg (1994) har genom en kunskapsöversikt över hur ungdomar använder det offentliga 
rummets olika platser, rum och sammanhang, försökt fylla en kunskapslucka genom att studera 
ungdomars handlingsmönster i det direkt sociala och rumsliga sammanhanget. Lieberg menar 
att staden är en plats som ungdomar använder för att kvalificera sig till vuxenvärlden. Detta är 
intressant då vi kan se att samtidigt som dessa processer pågår så finns även andra motstridiga 
känslor från vuxenvärlden som förfasar sig när ungdomar tar staden i besittning. Ungdomar kan 
nyttja det offentliga rummet på ett iögonfallande sätt som inte sällan skapar oro och rädsla och 
krav på olika typ av åtgärder. Några av dessa åtgärder syftar till att kontrollera dem som vistades 
inom det offentliga rummet och få in dem i mer kontrollerade och organiserade verksamheter 
(Lieberg 1994).  

     Hart (2016) menar i sin etnografiska studie om fyra ungdomsklubbar att 
ungdomar är kapabla, autonoma och beslutsfattande individer när de vill skapa relationer med 
socialarbetaren. Sorbring (2009) har i sin studie, baserad på intervjuer med fjorton åttaåringar, 
även visat att unga på ett aktivt sätt utformar sin sociala sfär i konfliktsituationer. Denna typ av 
forskningsstudier visar hur ungdomar ger uttryck för ett agentskap och kan påverka sin situation 
genom att aktivt bestämma vad och hur (Hart 2016; Prout 2011; Sorbring 2009). Fornäs (1994) 
resonerar om motstånd som förutsätter ett subjekt med vilja, förnuft, ansvar och makt. 
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Ungdomars makt att besluta vem de skall prata med och om vad (Sorbring & Bolin 2014) sätter 
press på fältsekreterares förmåga att navigera mellan olika positioner i den professionella rollen.  

Det är en växelverkan mellan ungdomar och fältsekreterare, ungdomar är inga 
passiva individer som accepterar vilken approach som helst. Vilka egenskaper behöver 
fältsekreterare förmedla för att ungdomar skall släppa in fältsekreterare i deras miljö?  

7.2 Professionella i det offentliga rummet 
Morgan (2013) beskriver i en artikel, som vilar på intervjuer med ungdomar och social arbetare 
och online enkäter med bara professionella om de interpersonella relationerna mellan ungdomar 
och socialarbetare. Morgan menar att socialt arbete med unga bör förstås utifrån ett 
socialpedagogiskt perspektiv och inte utifrån ett kontaktmannaskap eller mentorskap som mer 
baseras på ett frivilligt arbete med unga eller andra grupper som behöver vägledning. 
Fältsekreterare arbetar socialpedagogiskt och måste bygga sina relationer i miljöer där dennes 
professionella makt inte finns i de rumsliga strukturerna, där det offentliga rummet tillhör alla 
och där alla har makten att forma och förhandla dessa strukturer. Utifrån det här utgångsläget är 
det viktigt att fältsekreterare, i vissa fall, lägger socialtjänstens uppdrag åt sidan för att kunna 
etablera en relation med ungdomar. Genom relationen med ungdomar kan fältsekreterare vara 
både kompensatorisk och vuxen (Andersson 2010; Morgan 2013; Szeintuch 2015). Det är 
strategiskt att balansera mellan å ena sidan ungdomars behov av intagandet av offentligheten och 
å andra sidan vuxna och olika inrättningar i samhället, för att på sikt kunna skapa en 
beteendeförändring hos parterna, som syftar till att kunna dela offentligheten med andra utan 
konfliktfyllda situationer.  

       Emma Sorbring och Anette Bolin (2014) skriver i sin rapport där de har 
intervjuat 28 barn och unga mellan 5–20 år om deras erfarenheter av interprofessionellt 
samarbete och hänvisar till Jane Dalrymples studie om språkets betydelse som ett maktverktyg. 
Ibland måste fältsekreterare omformulera ungdomars röst till en terminologi som passar in i 
vuxnas språkförståelse.  

       Fältsekreterare arbetar utifrån uppsökande arbete. I sin rapport om fem 
studiecirklar med fältsekreterare runt om hela landet, beskriver Björn Andersson (2010) 
uppsökande verksamhet som en verksamhet som syftar till att stödja och vägleda i stadens rum.  
Andersson (2013) definierar tre huvuduppgifter i det uppsökande verksamheten: Att ta kontakt, 
att initiera processer för social förändring samt att ge socialt stöd för att hålla igång 
förändringsprocessen (Andersson 2013 s. 3). Szeintuch (2015) använder snarlika begrepp: nå de 
oåtkomliga, motivera och koppla människor till socialtjänsten, minska utanförskap samt öka 
medvetande om de orättvisor som finns i samhället på en mer strukturell nivå. 

         Målet med uppsökande arbete är alltså att skapa förändring och medverka till 
att förändringen blir bestående, undvika marginalisering och skapa debatt hos politikerna. 
Arbetet måste ske på alla de tre preventiva nivåerna som finns universell, selektiv och indikerad.  

Fältarbetaren är en frontfigur som når de som är svåra att nå (Andersson 2010; 
Grymonprez, Roose & Roets 2017; Szeintuch 2015). Den uppsökande verksamheten är en metod 
inom socialt arbete som i litteraturen inte har fått det genomslag som den förtjänar. Ofta hittar vi 
uppsökande verksamhet i samband med problemfältet som uppsökande arbete bedrivs inom och 
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inte utifrån själva uppsökandet, det uppsökande arbetet handlar i stort om ett kontextbundet 
begrepp (Andersson 2010). 

             Andersson (2013) skriver i sin artikel som bygger på dokumentation från 
fem forskningscirklar om uppsökande arbete och poängterar att fältarbete utifrån en 
metodologisk utgångspunkt kan skapa problem eftersom fältarbete riktar sig till olika grupper 
eller olika fält vilket medför brist på standardisering. Han menar vidare att fältarbete måste 
definieras utifrån egna termer som syftar till att skapa relationer till grupper eller individer vars 
behov inte tillgodoses av det sedvanliga sociala arbetet, att fältarbetet kräver vissa kvaliteter 
såsom att vara lyhörd, visa respekt, att vara närvarande, läsa av stämningen och icke verbal 
kommunikation i arbetet för att nå målgrupper eller individer.  

7.3 Internationellt kunskapsläge inom det uppsökande arbetet 
I sökningen på olika databaser efter ordet outreach services, har den uppsökande verksamheten 
handlat om att identifiera individer eller grupper som har utvecklat eller riskerar att utveckla 
aids, hemlöshet, missbruk, etc. Gemensamt för samtliga är att den uppsökande verksamheten 
ofta handlar om att samverka med andra aktörer i samhället och att det uppsökande arbetet 
underordnas det ekonomiska läget. 

       Chui & Ho (2006) skriver om hur Hong Kong startade med fältarbete under 
1979. Hong Kong antog en engelsk modell som syftade till att hjälpa ungdomar genom tonåren. 
Chui & Ho gjorde djupintervjuer med sex fältsekreterare som arbetade på Hon Kong Concil of 
social Services, dessa hade som målgrupp unga som hade starkt motstånd till de sociala 
myndigheterna. Författarna menar att arbetet sker genom att skapa relationer med ungdomar och 
genom att befinna sig i de offentliga miljöerna där ungdomar uppehåller sig och det är just 
relationerna som bygger på tillit som bär fram till ett positivt arbete, samtidigt som detta tar 
mycket tid och kraft i anspråk och kan skapa en känsla av hjälplöshet och frustration. 

      Chui & Chan (2012) har i en studie om fältsekreterare som arbetar med 
ungdomar i riskzon intervjuat åttio fältsekreterare (45 kvinnor och 35 män) om deras attityder 
om brott och unga brottsutövare. Författarna lyfter fram fältarbetarens sätt att arbeta i det 
offentliga rummet. De belyser att uppdraget handlar om att arbeta förebyggande för att förhindra 
oönskade beteenden hos ungdomar genom att ge råd och stöd samt befinna sig där ungdomar 
finns i det offentliga rummet. Även här lyfter författarna upp tiden som en framgångsfaktor för 
att arbeta förebyggande. Författarna belyser även brist på forskning på området och menar att 
forskningen inom fältarbete som arbetar mot ungdomar med normbrytande beteende är mycket 
begränsad (Chui & Chan 2012). Samtidigt belyser de att fältsekreterares attityd och inställning 
till ungdomar är viktiga faktorer för att arbeta ute på fältet.  

                    I en artikel av Daniel Cefai (2014) som handlar om fältarbete bland 
hemlösa i Paris, där flera organisationer både statliga, frivilliga och olika trossamfund samverkar 
för att arbeta med problemet. Cefai menar att fältarbetaren agerar annorlunda gentemot de som 
behöver hjälp (hemlösa) och att relationen utgår från person till person, vissa håller en distans 
och håller sig till reglerna, andra är mer informella i sitt förfarande. Cefai belyser vidare att 
organisationerna har olika syn på hemlöshet och detta medför svårigheter när organisationerna 
skall samarbeta.  
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                     I Exploring Emancipatory Youth Work: The Case of Hong Kong 
Outreach Workers beskriver författaren om fältarbetares möjlighet att bedriva ett frigörande 
ungdomsarbete. Artikeln lyfter fram olika strategier fältarbetare använder sig av handlar om öka 
ungdomars empowerment, såväl som jämlika relationer och politisk organisering (Yum 2006).   

Internationell forskning kring uppsökande arbete sträcker sig genom flera 
discipliner såsom socialt arbete, medicinsk vetenskap och pedagogik. I en artikel avseende 
bidragsfördelning utförd genom insamlade data från Australiens statistiska institut inom det 
medicinska fältet, tar författarna upp Australiens ofta otillgängliga landområden som ett problem 
för den uppsökande verksamheten (O`sullivan, McGrail & Stoelwinder 2017). Höga kostnader 
för resor för personalen kan vara ett hinder om inte ekonomiska bidrag finns med i bilden. Vidare 
menar författarna att de specialister som hade bidrag för resor, var mer benägna att ta sig till 
avlägsna ställen jämfört med de specialister som inte fick något bidrag. Dessutom arbetade de 
subventionerade specialisterna med bidrag mot prioriterade grupper i större utsträckning än 
kollegorna utan bidrag. Med andra ord är ekonomin en stor bidragande faktor för en jämställd 
vård.   

 En del av den uppsökande verksamheten sker hemma hos målgruppen, s.k. Home-
Based socialt arbete. Home-Based socialt arbete ligger under det övergripande begreppet 
uppsökande verksamhet, där det sociala arbetet bedrivs i individens egen kontext, ofta i hemmet. 
En analys av Home-based socialt arbete genomfördes av Susan Allen och Elizabeth Tracy (2008) 
som menar att arbete hemma hos klienterna kräver att socialarbetaren har en bra 
observationsförmåga, har kunskap om familjesystem och teorier samt att de måste vara medvetna 
om etiska dilemman. Detta eftersom socialarbetaren är hemma hos klienten, i det privata och inte 
i det offentliga vilket leder till att socialarbetaren måste hantera dikotomierna riskbedömning vs. 
kontroll, tillgänglighet vs. påträngande, nå de som är svåra att nå vs. rätten att tacka nej (Allen 
& Tracy 2008). 

     Ett annat fält inom den uppsökande verksamheten kan ske är via sociala medier 
och internet, som framkommer i en studie från Atlanta där författarna studerade i vilken 
omfattning hemlösa använde sociala medier eller internet. Mer än 60% av de hemlösa hade 
tillgång till internet och mobiltelefon (Reitzes et al 2017). Att nå grupper som är svåra att nå kan 
definitivt ske via nätet, det kan bli ett fält som kommer att utvecklas i framtiden, framförallt för 
att vi befinner oss i en internetbaserad värld. Genom uppsökande verksamhet via denna plattform 
kan vi kanske minska visa gruppers eller individers exkludering från social välfärd.  

7.4 Sammanfattning av kunskapsläget 
Fältarbete är en social insats som syftar till att nå de som andra sociala insatser inte når på grund 
av de olika anledningar som nämnts tidigare. Fältsekreterare bestämmer inte själv över kontexten 
som denne arbetar i, utan det förekommer hela tiden en förhandling om det öppna rummet. I 
arbetet med ungdomar är det viktigt att etablera relationer som kan leda till att förebyggande 
insatser på individnivå kan bli framgångsrika. Under tonårstiden händer mycket med individen 
såsom identitetsutveckling, detta kan bland annat ske i det offentliga rummet, där ungdomar 
hittar strategier för att antigen vara för sig själva (reträttplatser) eller interagera med andra 
(interaktionsplatser). Eftersom fältarbete sker på olika platser kan det vara svårt att hitta en 
metodologisk standardisering (Andersson 2013). 
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Den uppsökande verksamheten som sker i andra länder, både inom och utanför 
Europa riktar sig till grupper som uppvisar socialt utanförskap, hemlöshet, prostitution, psykisk 
ohälsa eller normbrytande beteende. Forskning visar på att det krävs samarbete mellan olika 
institutioner och professioner för att nå dessa människor som befinner sig i socialt utanförskap. 
En annan faktor som diskuteras är ekonomin, det kostar att arbeta uppsökande. Till slut handlar 
det också om vilken politisk ambition det finns att råda bot på utanförskapet och hur vi ser på 
individen som hamnat där. Cefäi uttrycker det på följande sätt:” This moral involvement with 
the homeless is not only a question of private charities, but of public concern with the rights of 
persons and social injustice” (Cefais 2014 s. 153). Chui & Ho (2006) menar vidare att det finns 
brist på forskning kring vilka strategier som är mest effektiva för att arbeta med lågt motiverade 
ungdomar i det offentliga rummet. Detta kan bero på, menar författarna, att det är svårt att mäta 
fältarbete.  

Det sammantagna kunskapsläget implicerar för denna studie att fältsekreterare är 
en socialarbetare som måste ha en bred kunskap på de olika preventiva nivåerna. Fältarbetaren 
bör kunna samverka med andra aktörer inom institutionen och civilsamhället, hela tiden med 
fokus på målgruppen fältsekreterare ämnar hjälpa. Mycket av fokus har lagts på att reflektera 
över fältsekreterares roll och dennes personliga egenskaper i studier som inte sällan baserats på 
intervjuer med professionella. Dessa studier fokuserar mest på vad professionella säger att de 
gör. Studier inom det valda problemområdet med etnografisk inriktning och som bringar ljus 
över vad som faktiskt sker i vardagligt samspel mellan unga och vuxna är emellertid mer 
sällsynta. I denna studie är fokus på relationen mellan fältsekreterare och ungdomar och inte 
gentemot andra samverkanspartners. Mycket av den forskning som har gjorts har fokuserat på 
själva förändringsdelen av processen. Denna studie fokuserar dock på den initiala 
relationsskapande delen av processen. Det finns dock en brist på etnografiska studier som 
fokuserar på denna relation och hur fältsekreterare skapar och förhandlar legitimitet till det 
offentliga rummet där ungdomar befinner sig.  

8 Teoretisk inramning 
Under detta teorikapitel kommer att redogöras för studiens teoretiska utgångspunkter. Teorin 
kommer sedan att kopplas till analysen och resultatet.  

8.1 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv genom vilket vi kan analysera människan 
och samhället. Fokus ligger på att förstå det som händer snarare än att förklara skeendet (Trost 
& Levin 2010). Mead (1976) utgår från att mellanmänskligt agerande bygger på ett djupare 
samförstånd. Detta kan förklaras som symbolisk interaktionism. Individen reagerar på 
”gemensamma” symboler som man automatiskt förväntar sig att den andre lägger samma 
innebörd i som en själv gör. Denna typ av process och kommunikationsförmåga är det som 
skapar den typ av gemenskap som vi kallar kulturer och samhällen (Engdahl & Larsson 2011). I 
den här processen har individen en delaktighet i formande och utvecklande av sig själv med ett 
medvetande och ett jag. Utvecklandet av jaget påverkas av det som Mead (1976) kallar för den 
generaliserande andre. Det är hos den generaliserande andre som attityder och värderingar finns. 
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Individen måste förhålla sig till det genom en interaktionsprocess som är nödvändig för att 
individen skall utvecklas i den sociala världen, det vill säga socialiseras.  

Situationen och kontexten är avgörande för hur individen responderar och genom 
samspel i kontexten kommer ungdomar och fältsekreterare att ha ett gemensamt socialt språk, 
gester och beteende i det offentliga rummet. Fältsekreterare socialiseras in i ungdomsgruppen 
och lär sig hur de skall bete sig i olika situationer, detta är ett bevis på ungdomars agentskap i 
det offentliga rummet. Utifrån den symboliska interaktionismens perspektiv består alla 
organisationer, kulturer eller grupper av aktörer. Dessa aktörer är involverade i en konstant 
tolkning av världen runt omkring dem. Individen agerar utifrån hur den tolkar situationen inte 
utifrån normer, roller eller mål (Taylor et al 2015). 

Genom symboler kan vi förmedla ett budskap. Exempelvis kan ungdomar genom 
olika attityder och beteende, förmedla att de inte är intresserade av att interagera med 
fältsekreterare. Symbolisk interaktionism har även betydelse för hur språket används för att 
interagera eller inte (Goffman 2009). En annan aspekt är dramaturgin i interaktionen mellan 
aktörerna. För att koppla till föreliggande studie kan vi utrycka detta med att fältsekreterare 
anstränger sig för att förmedla att ungdomar äger sitt eget öde och att de har makten att förändra 
sin situation.    

8.2 Social interaktion 
”Interaktion som medför kunskap, normer, språk, färdigheter, attityder och annat, är upphov till 
individen som person. Personer kan handla därför att det finns ett samhälle men var och en 
uppfattar samhället som något utanför dem själv, som ett motstånd” (Perjos 2014 s. 109). Med 
det menar hon att paradoxen löses upp genom interaktionen, varje individs sociala handling är 
alltid i relation till någon annans handling. Social interaktion är en av de viktigaste hörnstenarna 
i symbolisk interaktionism (Trost & Levin 2010). I den sociala interaktionen använder vi 
symboler, dessa symboler här i mening som ett tecken som betyder något utöver sig själv. En 
vikning kan betyda olika saker än bara en vinkning. Det kan betyda att, i vår studie, ungdomen 
vill vara i fred men har sett fältsekreterare. Det kan även betyda att ungdomen vill bli sedd av 
fältsekreterare utan att behöva göra andra ungdomar varse om detta.  

Asplund (1987) använder begreppen social responsivitet som syftar till den sociala 
interaktionen mellan människor. Goffman (2009) tar upp roller i den sociala interaktionen och 
menar att individen måste tro på rollen denne spelar upp för att den skall accepteras i den sociala 
interaktionen, annars förmedlar individen en felaktig bild av sig själv som kanske inte var 
meningen att förmedla. Språket är centralt i den sociala interaktionen och i kontexten som 
individer befinner sig i, där regler och innehåll bekräftas genom språket Trost & Levin (2010), 
men även genom ansiktsuttryck (Goffman 2009) 

8.3 Centrala teoretiska begrepp 
Nedan redogörs för och förklaras de teoretiska begrepp som är centrala i aktuell studie som en 
förklaring utifrån interaktionen mellan fältsekreterare och ungdomar.  
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8.3.1 Legitimitet 
Legitimitet är ett begrepp som hänger samman med handlingsutrymme och jurisdiktion 
(Isaksson 2014). Fältsekreterare kommer inte att kunna hävda sin rätt till fältet utan legitimitet 
och därmed inte heller skapa relationer till ungdomar i det offentliga rummet (Andersson 2013; 
Fornäs et al 1993). Weber (1983) kopplar begreppet legitimitet till makt och dominans och menar 
att auktoritet står för legitima former av dominans. Dessa accepteras och ses som naturliga. 
Johansson (2011) menar att dominansen skapas över tid och kan bli en strukturellt erkänt social 
position dvs en etablerad legitimitet.  

Scott (2008) menar att institutioner som social förvaltningen, kan vara en bas för 
reglerande, normativt och kulturellt-kognitivt beteendemönster. Detta eftersom 
socialförvaltningen, tillsammans med andra institutioner i samhället, bland annat står för vad 
som är social accepterat beteende. Fältsekreterare blir i det offentliga rummet 
socialförvaltningens förlängda arm och kan förmedla en institutionell legitimitet. I denna typ av 
organisationer finns ofta en rad förgivet taganden, t.ex. hur individen förväntas bete sig i ett givet 
sammanhang.  

8.3.2 Socialt kapital 
För att erhålla socialt kapital är det nödvändigt att kunna etablera och upprätthålla pålitliga och 
stabila sociala relationer, utan dessa kan människor blir sämre rustade för att möta olika 
utmaningar (Engdahl 2011). Det är i dessa relationer med ungdomar som fältsekreterare kan 
skapa och förhandla om legitimitet till offentligheten. Att kunna komma in i en grupp ungdomar 
som sitter och ”hänger” och uppfattas som ett vanligt inslag i det offentliga rummet är en 
förutsättning för att bedriva både en uppsökande verksamhet men framförallt ett förebyggande 
arbete. Socialt kapital skall inte ses bara utifrån fältsekreterares utgångspunkt. Ungdomar med 
sitt kontaktnät skapar och omförhandlar sitt sociala kapital med andra ungdomar ute på fältet. 
Genom att skapa en gemensam identitet i det offentliga rummet, knyter ungdomar sociala band 
med andra ungdomar utifrån ett igenkännande av ett socialt beteende. I denna studie befinner dig 
ungdomar som fältsekreterare träffar i samma kompisgäng, ungdomar delar samma sociala 
kontext och umgås på fritiden.  

8.3.3 Roll  
Roll begreppet syftar här till fältsekreterares roll både som en representant för 
socialförvaltningen men även rollen i relationen vuxen-ungdom. Goffman (2009) diskuterar sin 
samhällssyn utifrån det dramaturgiska perspektivet och menar att rollerna omförhandlas och 
kontrolleras i det sociala livet. Informationen som överförs står till grund för andras intryck om 
en själv. Goffman menar vidare att vi befäster våra identiteter i denna process. Goffman (2009) 
pratar om kontextuella fakta. Denna handlar om de små yttre tecken såsom gester, antydningar 
och symboler. För att individen skall kunna upp en roll måste denne vara klar över den textuella 
fakta. Den professionelle, menar Goffman (2009) måste ta hänsyn till dessa yttre tecken genom 
att vara närvarande för att arbeta med professionalitet och respekt för den andre 

8.3.4 Handlingsutrymme och agentskap  
Fältsekreterares handlingsutrymme är beroende av flera faktorer. Några av dem är 
organisationens ramar som kan ge mer eller mindre handlingsutrymme genom att ge uppdrag till 
fältgruppen, eller om fältgruppen själv kan lägga upp sitt arbete utifrån behov (Isaksson 2014). 
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Fältgruppen styrs av politiska beslut och av socialtjänstlagen vars utformning är en målinriktad 
ramlag som ger utrymme för ett individualiserat beslutsfattande. Detta ställer stora kunskapskrav 
på Socialnämndens kompetens att tolka lagens syfte om det förebyggande arbetet och hur det 
skall bedrivas så att den enskildes rättssäkerhet tillvaratas. Jonnergård, Funck & Wolmesjö 
(2008) refererar till Parker (1994) som menar att professionella gör anspråk på en kodex som 
skall ses som en allmän förteckning över den professionella servicen. Parker menar att det även 
finns en dold agenda som strävar efter att professionen skall åtnjuta välstånd, status och makt 
och därmed skapa handlingsutrymme.  

                    Bolin (2014) diskuterar barns och ungdomars agency (agentskap) i möte med 
socialarbetaren. Hon menar att ungdomar har strategier för att hantera dessa möten och att de 
inte är några passiva mottagare i den sociala interaktionen. Strategier som att se uttråkad ut, låtsas 
eller uppfattas som icke närvarande, för att påskynda att ett möte tar slut eller att på något sätt 
skapa en reaktion hos socialarbetaren. Handlingsutrymme måste ses utifrån en växelverkan 
mellan tre nivåer: ungdomar, fältsekreterare och organisationen. Hart (2016) menar att den nya 
ungdomsforskningen baseras på att barn och unga har en förmåga att ta egna initiativ. Barn och 
unga är inte några passiva objekt utan aktiva subjekt. Fältsekreterare måste skapa förutsättningar 
i mötet med ungdomar så att förväntningar om en ömsesidig respekt är påtaglig. Ungdomars röst 
och agens tas i beaktande, formuleras och ”bollas” med en vuxen (Bolin 2014). 

8.3.5 Pastoralmakt 
Foucaults begrepp om pastoralmakt handlar om relationen mellan hjälparen och den som tar 
emot hjälpen (Foucault 1983). Pastoralmakten utmynnar ur det kristna pastoratet som etablerades 
kring 300 e.Kr. då var syftet att frälsa individen in i nästa värld. Pastoralmakten utövas 
fortfarande idag men att den inte längre är knuten till kyrkan. Stöd till behövande förfinas idag 
av välfärdsstaten. Pastoralmakten idag har tagit en ny form, där frälsningen sker i denna värld 
och utövas av flera institutioner inom den offentliga sektorn men även filantroper och familjen 
kan inta pastorala funktioner. Margareta Järvinen (2002) menar att pastoralmakten har spridit sig 
i samhället och att idag utövas denna makt av läkare, psykologer, socialarbetare etc. Järvinen 
menar vidare att pastoralmakten är svår att försvara sig mot eftersom den står för ”det goda livet” 
i samhället samtidigt som erbjudandet om hjälp ingår också ett visst mått av kontroll.  

8.4 Teoriramens relevans för studien 
Denna studie handlar om social interaktion mellan fältsekreterare och ungdomar i det offentliga 
rummet. De nämnda begreppen kommer att användas i analysen av studien på grund av att de är 
relevanta för att förstå det sociala fenomenet i studien. Symbolisk interaktionism som 
övergripande teoriram kan hjälpa till att förstå det som händer mellan fältsekreterare och 
ungdomar ute på fältet. Det finns en nära koppling mellan interaktionismen och etnografisk 
metod, utifrån Taylor et al. (2015) består symbolisk interaktionismens perspektiv av aktörer som 
är involverade i att tolka omvärlden. Etnografisk metod observerar och tolkar det observerade. 
Inom social interaktionism existerar människan i en social värld. Människan tolkar och handlar 
i interaktion med sin omgivning och andra människor och människan tolkar andras handlingar 
genom att definiera den situation hon befinner sig i (Hammersley & Atkinson 2007).  

Inom symbolisk interaktionismen kan vi se en koppling mellan pastoralmakt och 
reglerande av samvetet. Genom socialisationsprocessen som individen deltar i skapas 
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internaliserade normer som styr oss och som ibland kan ge dåligt samvete om individen inte 
följer normerna (Trost & Levin 2010). Det interaktionistiska perspektivet behöver kompletteras 
med ett maktperspektiv, där den som har makten inom ett område har även makt att definiera 
situationen. Den som definierar situationen har även makten att sätta normen för situationen.  

        Roll begreppet är värdefullt för att analysera hur fältsekreterare i sin roll som 
en representant för socialförvaltningen och utövare av social kontroll kan hamna i en 
rollförvirring, å ena sidan att skapa kontroll och å andra sidan skapa legitimitet till fältet genom 
förtroendefulla relationer.  Balansen mellan att skapa goda relationer och samtidigt skapa en 
legitimitet till fältet kan bli en utmaning. Handlingsutrymme och agentskap är två begrepp som 
i analysen kan tala för ungdomars agentskap i relation till fältsekreterare.  

9 Metod 
I detta metodkapitel diskuteras studiens metodologiska utgångspunkter, vilken ansats studien 
vilar på, urval, förförståelse, tillvägagångssätt för datainsamling och analys samt 
forskningsetiska överväganden.  

9.1 Metodologiska utgångspunkter  
Val av studiedesign är en viktig komponent för att kunna besvara en forskningsfråga. 
Föreliggande studien vilar på en kvalitativ design. De kvalitativa undersökningarna syftar till att 
försöka nå förståelse hos en individ eller en grupp individer (Hartman 2004). Taylor et al (2015) 
menar att kvalitativ forskning ägnar sig åt att studera vilken mening individen ger till saker i sitt 
eget liv, hur individen tänker och agerar i vardagslivet. Olika perspektiv bör iakttas, genom att 
studera vad människor verkligen säger och gör, det finns alltid något nytt att lära sig. Kvalitativ 
forskning har således en egen kraft eftersom den inte är standardiserad som andra 
forskningsperspektiv.   

Denna studie ämnar utgå från den etnometodologiska traditionen som syftar till att 
förstå hur den sociala ordningen skapas och formas genom samtal och samspel (Bryman 2011; 
Hartman 2004; Taylor, Bogdan & DeVault 2015). Hartman framhåller att Etnometodologi 
lämpar sig för att studera och förstå när individer hamnar i en ny kontext och menar att 
handlingarna är det som uttrycker föreställningar och sociala värderingar, därför blir handlingar 
föremål för en etnometodologisk undersökning (Hartman 2004). Trost och Levin (2011) menar 
att etnometodologer primärt inte är intresserade av orsak-verkanförklaringar utan försöker att 
förstå hur människor interagerar med varandra. Intresset är således fokuserat på hur människor 
använder sina tolkningar i den sociala verkligheten för att kunna finna mening i den sociala 
verkligheten. 

I föreliggande arbete har observationer om hur fältsekreterare skapar legitimitet till fältet 
genomförts. Därutöver har samt informella samtal genomförts med ungdomar om hur de 
upplever att en fältsekreterare skall vara för att få ungdomarnas förtroende och tillit. Mitt 
metodval är att arbeta utifrån en etnografisk beskrivning av verkligheten, detta genom 
observationer ute på fältet.  

                           En tydlig problemformulering är till hjälp för att i ett tidigt skede kunna 
fastställa vilken forskningsstrategi som kan användas. Bryman (2011) och även Taylor et al 
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(2015) tar upp de grundläggande skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskningsstrategi, de menar att det finns en skillnad utifrån vilken roll som teorin har i relation 
till forskningsansatsen. Den deduktiva inriktningen, som handlar mer om att pröva en teori, och 
den induktiva inriktningen, som mer handlar om teorigenerering. Taylor et al (2015) menar 
vidare att det inte går att helt vara induktiv, d.v.s. att vi som forskare alltid har en förförståelse 
kring ett fenomenen och att forskaren bör vara medveten om de outtalade meningarna för dessa 
kan vara av stor vikt vid tolkning av data.  Willis & Trondman (200) menar att etnografi är 
explorativ, induktiv och kontextuell där delarna är integrerade så väl med andra som i helheten. 
Datainsamlingen och teori är i relation till varandra. Författarna använder begreppet TIME ( 
Theoretically Informed Methodology för Ethnografy) som erkänner och främjar den dialektik av 
överraskning. Detta är en tvåvägs kommunikation och en kontinuerlig process som flyttas fram 
och tillbaka mellan induktiv och deduktiv ansats.  Det är genom växelverkan som jag som 
forskare låter mig informeras av teori i forskningsprocessen för att mejsla fram nya förståelser. 

             Den förestående studien vilar bland annat på symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv. Taylor et al (2015) nämner Blumer (1969) som menar att symbolisk interaktionism 
vilar på tre ben: a) människor agerar mot saker, inklusive andra människor. På grundval av de 
värden som dessa saker eller människor, har för dem b) vi skapar vår sociala värld i relation till 
andra individer och c) att individen tolkar sin omgivning och agerar därefter. Genom en kvalitativ 
design med en etnografisk ansats kan vi forska i hur individen tolkar sin omgivning och i hur 
individens meningsskapande bidrar till hur denne uppfattar och förhåller sig till det sociala 
fenomenet. Studien har i detta avseende inspirerats av en hermeneutisk ansats, vilket beskrivs 
närmare under nedanstående avsnitt om Förförståelse samt Bearbetning, analys och tolkning av 
data. 

            Att välja en kvantitativ design för min studie skulle antagligen inte svara 
på min ”hur-fråga”, det vill säga – Hur skapar fältsekreterare legitimitet till fältet? Den 
kvantitativa forskningen kännetecknas främst av sina statistiska metoder i relation till det sociala 
livet och i presentationen av analysen. Forskaren är oftast inte så involverad i 
undersökningspersonerna (Bryman 2016). I denna studie är jag med i det offentliga rummet 
under observationerna. Jag är ute efter svårfångade fenomen som icke-verbalt beteende, känsliga 
frågor som är svåra att svara på i en enkät samt omedvetna processer som sker i det offentliga 
rummet. Därför anser jag att en kvalitativ metod kan skapa de förutsättningar som jag behöver 
för studien. 

 

9.2 Etnografisk ansats 
För att förstå människors beteende måste man förstå den ”kultur” som människan tillhör, 
etnografin undersöker hur en viss kultur bestämmer hur människor handlar, tänker och känner. 
För att fältsekreterare skall kunna få en legitimitet till fältet måste denne ha kunskap om kulturen 
ute på fältet för att kunna handla på ett för gruppen accepterat sätt, detta gör det möjligt att delta 
i gruppens sociala sammanhang (Hartman 2004; Taylor et al. 2015).  

Hammersley & Atkinson (2007) menar att som etnograf deltar man öppet eller dolt 
i människors vardagsliv under en längre tid genom att observera vad som händer. Genom att 
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lyssna till det som sägs, ställa frågor och med andra ord samla in all data som behövs för att 
förklara det fenomen som studeras. Den etnografiska ansatsens kunskapsintresse pendlar mellan 
att förstå fenomenet utifrån informanterna själva och att reflektera över denna förståelse utifrån 
teoretiska begrepp. Taylor et al (2015) fokuserar på begreppen ”emic” och ”etic” för att belysa 
förhållande mellan det informanterna säger och gör (emic) och hur detta kan tolkas teoretiskt 
(etic).   

Matthews (2007) refererar till James & Prout (1998) som menar att etnografi är en 
bra metod för att forska om barn. Genom etnografin får barnen ett aktivt deltagande i 
dataproduktionen, eftersom forskaren kan observera vad barnet gör I kontexten utan de snäva 
ramar som en experimentell observation kan innebära (Matthews 2007). Genom deltagande 
observationer kan forskaren anamma en ”experience near-approach”, det vill säga att 
datainsamlingen sker genom intervjuer eller deltagande observationer och där förståelsen av data 
står väldigt nära informanternas eget perspektiv (Gustavsson 2001; Matthews 2007). Symbolisk 
interaktionism betraktar den sociala världen som en process där individen tolkar och 
omformulerar sin omgivning och agerar utifrån denna tolkning (Bryman 1997), vilket kan 
jämföras med den teoretiska inramningen ” etic” som vi kan använda för tolkning av data.  

En utgångspunkt för en studie med etnografisk ansats är att verkligheten existerar 
i den empiriska världen och inte i de metoder som används för att beskriva världen (Einarsson 
& Hamnar 2002). Taylor et al (2015) pratar om institutionell etnografi som ett tillvägagångssätt 
mer än en metod om social organisation, dvs att individerna är delaktiga i hur den sociala världen 
är uppbyggd. I likhet med etnometodologer och fenomenologer studerar ”institutional 
ethnographers” människors aktiviteter och hur människor arbetar tillsammans. Detta är 
intressant i den här studien eftersom fältsekreterare ofta arbetar tillsammans i det offentliga 
rummet och för att förstå hur fältsekreterare samarbetar för att skapa legitimitet till fältet som en 
enskild fältsekreterare eller som en del i fältgruppen. 

Den nya ungdomssociologin ser barn och ungdomar som aktiva aktörer i den 
sociala världen (Matthews 2007, Sorbring 2009, Sorbring & Bolin 2014). Matthews (2007) 
menar att barn agerar olika i olika sociala kontexter, vilket är intressant för denna studie eftersom 
fältsekreterare träffar ungdomar i olika sociala sammanhang som skolan, stan och fritidsgården. 
Ungdomar befinner sig emellertid i olika känslomässiga tillstånd, vilka påverkar hur unga och 
fältsekreterare relaterar till varandra. Denna studie kan uppmärksamma hur ungas agentskap 
påverkar fältsekreterares intagande av fältet och att ungdomar verkar ha en aktiv roll i att skapa 
förutsättningar för fältsekreterares legitimitet till fältet.  

9.3 Datainsamling 
Inom etnografi förekommer olika typer av datainsamling och dataproduktion. En dataproduktion 
som den föreliggande studien huvudsakligen vilar på, är direkta observationer där jag som 
forskare deltar som deltagande observatör med olika grad av deltagande. Längre fram i studien 
tas det upp olika grader av deltagande. Datainsamlingen består även av informella samtal med 
ungdomar. Datainsamlingen måste göras med utgångspunkt i att lyssna, deltaga, observera och 
fråga. Därför måste forskaren föra fältanteckningar. Människors beteende påverkas av 
kontextuella faktorer och därför är det viktigt att observera ett beteende i olika sammanhang 
(Bryman 2016). Under studien har fältsekreterare blivit observerade i olika sammanhang. 
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Observationerna har ägt rum på stan, i skolorna, fritidsgårdarna, kulturhuset och andra offentliga 
rum.  

9.3.1 Deltagande observation 
Denscombe (2009) tar upp en klassisk definition av deltagande observation: 

Med deltagande observation avser vi den metod där observatören deltar i de studerade 
människors dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller dolt bakom någon annan 
kamouflerande roll, och observerar det som händer, lyssnar till det som sägs och ställer frågor under en 
viss tidsperiod.  

                                                                                            (Becker och Geer 1957, s. 28)  

Hartman (2004) menar att observationer av beteende kan användas i två olika sammanhang: 
Strukturerade och ostrukturerade observationer. Den strukturerade observationen karakteriseras 
av att man studerar ett visst begränsat beteende. Studien handlar om hur-frågan, hur skapar 
fältsekreterare legitimitet till fältet och inte om hur många ungdomar fältsekreterare träffar på 
fältet, eller hur många ungdomar som kommer fram till fältsekreterare under deras vistelse på 
fältet. Det sistnämnda kan vara intressant att utforska, men då skulle det, i så fall, svara på en 
annan forskningsfråga. 

Observation är en av beteende- och samhällsvetenskapens viktigaste 
forskningsmetoder. Genom observationerna är forskaren inte avhängig av vad människor säger 
att de gör, observationer bygger på vad som faktiskt händer. Både Taylor et al (2015) och 
Gustavsson (2001) menar att en förutsättning för att förstå människors erfarenheter och liv är att 
som forskare vara nära informanterna, det som Gustavsson kallar för ”experience-near”-
perspektiv men dessa bör analyseras utifrån ett ”experience-distant”-perspektiv, för annars är 
risken att vi som forskare ser och tolkar handlingar utan att sätta in dessa i en kontext. Studien 
har en rumslig utgångspunkt. Individerna agerar utifrån sin kontext, fältsekreterare agerar 
annorlunda i en skolkontext än de agerar ute i det offentliga rummet, detsamma gäller för 
ungdomar.  

Einarsson & Hammar (2002) tar upp grad av struktur i observationerna. Författarna 
delar den teoretiska modellen i två dimensioner, den ena är en hypotesprövande dimension och 
den andra är en teorigenererande, dessa delas in i hög eller låg grad av struktur. Den 
teorigenerande observationsstudien tar sin utgångspunkt i empirin medans den hypotesprövande 
dimensionen handlar om att frambringa kunskap som bekräftar eller förkastar en teori, menar 
Einarsson & Hammar (2002Observationerna i föreliggande studie har en låg grad av struktur då 
jag som forskare kan skriva mina fältanteckningar helt öppet, detta är att rekommendera utifrån 
en etisk synvinkel eftersom ungdomar kan vara delaktiga i mina tolkningar och få en insyn i vad 
är det jag forskar om. Jag kan även återkoppla till mina fältkollegor om det jag ser. En 
teorigenererande observationsstudie med låg grad av struktur lämpar sig för att studera och 
förklara vad som sker på fältet (Einarsson & Hammar 2002). Det som kännetecknar dessa 
observationer är att man som forskare är ute på fältet och genom fältarbete får forskaren 
möjlighet att tillägna sig kunskap genom förstahandsupplevelser (Fangen & Sellerberg 2011). 
Genom observationer tvingas forskaren till reflektion (Taylor, Bogdan & DeVault 2015) och 
även självrannsakan. Genom deltagande observationer kommer man nära fältsekreterare och 
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ungdomar, och kan därmed observera deras samspel och hur fältsekreterare gör för att inta fältet. 
Att bara inta en observerande roll skulle kunna innebära att ungdomar kände sig obekväma. Att 
inta en deltagande roll som observatör är att föredra. Delvis kan jag interagera med ungdomar 
och delvis observera hur fältsekreterare intar fältet och skapar en legitim plats i det offentliga 
rummet.  

Denscombe (2009) belyser en intressant vinkel på hur minnet och perceptionen 
fungerar och menar att det mänskliga minnet har visa begränsningar. Dessa begränsningar består 
i att minnet är selektivt, minnet kommer ihåg vissa saker och glömmer bort andra. Minnet filtrerar 
det som hände samtidigt som vissa andra typer av information försvinner, detta kallas för att 
perceptionen är selektiv. Forskarens känslomässiga och fysiska tillstånd samt tidigare 
erfarenheter påverkar vilken information som sinnena släpper igenom, detta kallas för förhöjd 
perception. Eftersom jag själv är fältsekreterare och även har jobbat länge ute på fältet, har jag 
redan tillgång till fältet, vilket i vissa fall kan vara en förutsättning för att kunna utföra deltagande 
observationer i en given kontext. Deltagande observationer genomförs i naturliga miljöer där 
ungdomar finns naturligt och där deras sätt att interagera vare sig det är med andra ungdomar 
eller med fältsekreterare sker på en basis av reciprocitet. 

Det finns vissa brister i kvalitativ forskning, vissa delar av den sociala världen som 
väljs bort kan vara viktiga för studien. Detta kan vara problematiskt i fråga om beskrivningen av 
iakttagelser och tolkningar av informanternas handlingar är giltiga eller inte. För att försäkra sig 
om att observationer är giltiga användes en annan datainsamlingsmetod som kompletterar 
observationerna, exempelvis i informella samtal. Dessa ger en djupare kunskap i den 
etnografiska studien. Denscombe (2009) radar upp flera nackdelar med deltagande observation 
dessa handlar om tillträde till fältet. Engagemang, deltagande observationer kräver engagemang 
och personliga resurser. Tillförlitlighet brist på verifierbara data, tillförlitligheten kan 
ifrågasättas. Representativiteten i data svårt med att generalisera, ofta väljer forskaren 
deltagande observationer med utgångspunkt i att de är tillgängliga och lämpliga men kanske inte 
så representativa.  

9.3.2 Observatörsrollen  
Observatörens roll har indelats utifrån observatörens grad av deltagande: 

                                      Deltar ej 

 

 

Dold 

                                                           Deltar 

                                                                                                              (Einarsson & Hammar 2002) 

Fullständig 
observatör 

 

Observatör  
som deltagare 

Fullständig 
deltagare 

 

Deltagare  
som observatör 
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Bryman (2011), samt Johanssen & Tufte (2003), belyser forskarens roll som öppen 
eller dold och menar att som forskare kan man växla mellan att vara öppen och dold samtidigt 
men även att vara en observerande deltagare och en deltagande observatör.  

Jag har i föreliggande studie valt en öppen och deltagande observatörsroll. Syftet 
är att generera ny kunskap som inte har uppmärksammats förut och att lyfta fram intressanta 
mönster som visar sig i hur fältsekreterare intar och skapar legitimitet till fältet. Att observera är 
inte bara att se vad som faktiskt händer utan att även se andra svårfångade fenomen som icke-
verbal kommunikation och omedvetna processer (Einarsson & Hammar 2002). För att observera 
dessa processer krävs en selektiv uppmärksamhet, samtidigt som man går miste om en mängd 
andra skeenden som passerar förbi, där stora delar av den sociala världen väljs bort (Bryman 
1997). Det hade varit etiskt och moraliskt problematiskt att anta en dold roll som observatör, 
eftersom jag känner de flesta av ungdomarna som relaterar till mina fältkollegor. Det skulle 
kännas som att svika ett förtroende som har byggts upp under en lång tid. Att jag som forskare 
antar en öppen roll är det mest naturliga för föreliggande studie. Ungdomar och fältsekreterare 
agerar i sin naturliga miljö och i denna miljön ingår även jag, det är bara rollen som ändras vid 
specifika tillfällen.  

9.3.3 Informella samtal  
Inom etnografiska studier förekommer ofta olika former av intervjuer: den informella intervjun, 
som mer påminner om informella samtal, och den mer formella och standardiserade 
intervjuformen.  Kvale och Brinkmann (2013) använder benämningen halvstrukturerad 
livsvärldsintervju och menar att dessa intervjuer söker förstå teman i den levda vardagsvärlden 
utifrån undersökningspersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2013 s. 43). Bryman 
(2016) menar att kännetecken för ostrukturerade intervjuer är att forskaren ställer frågor på ett 
informellt sätt. Ostrukturerade intervjuer möjliggör ett kvalitativt djup eftersom intervjupersonen 
får tala om ämnet utifrån sin egen referensram (May 2001).  

Skillnaden mellan den informella intervjun, samtalet, och den formella djupintervjun ligger i om 
samtalet har brist på planering och har sin upprinnelse i någon situation där människor möts, 
mötet kan vara planerad eller helt och hållet tillfälligt. Däremot i den formella intervjun initieras, 
förbereds och planeras småpratandet av någon, där denna någon leder samtalet och ställer frågor. 
Intervjun är en speciell form av samtal för att samla in information (Kullberg 2004). 

I föreliggande studie planerades inte samtalen i förväg utan under den fortlöpande 
undersökningen. Uppfattningar som informanterna förmedlar under samtalen skapas och formas 
i den kontext där observationen utförs. Jag har under mina fältstudier varit en deltagande 
observatör vilket leder till att mina samtal har varit mellan mig och ungdomar eller mellan 
ungdomar och fältsekreterare.  

9.3.4 Förförståelse 
Förförståelse för fältet blir oundvikligt eftersom min position som fältsekreterare gör att jag 
känner till fältet, ungdomar och andra fältsekreterare. Förberedelsen genom att studera och 
förkovra mig i det teoretiska ramverket jag ämnar använda kan jag fördjupa min kunskap inom 
fältet och kan därmed ställa relevanta frågor. Förstå det jag ser genom deltagande observation 
samt undvika att min förförståelse och fördomar inverkar på analysarbetet (Fangen & Sellerberg 
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2011). Å ena sidan betonar Einarsson & Hammar (2002) vikten av att vara öppen för nya intryck 
för att under fältarbete upptäcka det som ämnas att undersökas. Å andra sidan utgör förförståelse 
en viktig komponent för hur det insamlade materialet skall analyseras och hur resultatet skall 
tolkas. En annan aspekt av förförståelsen är det egna intresset för studien. Gustavsson (2000) 
menar att förförståelse styr intresset och att det har stort inflytande över vilken aspekt av 
fenomenet som blir uppmärksammad. Samtidigt som i den så kallade hermeneutiska spiralen 
framträder alltid en ny förståelse i relation till den givna förförståelsen.  

Att forska inom min egen organisation kan ha sina för och nackdelar, att känna till 
fältet ungdomar och kontexterna kan påverka min analytiska förmåga och förutfattade meningar 
kan lysa igenom i resultatet. Å andra sida är styrkorna att känna till miljöer och ungdomar, en 
tillgång till fältet och att jag kan ställa frågor som är relevanta för min studie. Jag är medveten 
om vikten av att redovisa min personliga koppling till problemområdet och hur den har hanterats 
under arbetets gång och hur den kan ha påverkat min studie (Einarsson & Hammar 2002).  

9.3.5 Forskarrollen 
En av de största utmaningarna inom etnografin rör vilken roll forskaren ska anta för att observera 
det som skall studeras. Forskarrollen delas upp i hur aktiv forskaren är i den miljö som ska 
studeras och hur öppen eller dold forskaren skall vara för deltagarna. Bryman (2011) menar att 
en alltför stark inblandning av forskaren i den sociala miljön kan påverka, både miljön och 
forskaren i sin kritiska analys. Jag är medveten om att jag som fältsekreterare inte kommer att 
uppnå en fullständig objektivitet, eftersom reflexiviteten kommer att påverka min 
iakttagelseförmåga. Jag som en erfaren fältsekreterare, har personliga erfarenheter av fältet, 
relationer med ungdomar och en legitimitet till fältet, vilket även ger mig ett tillträde.   

                Att observera sina egna kollegor kräver öppenhet mellan forskaren och 
informanterna, men även en bra relation till gruppen man skall observera. Detta är en 
förutsättning för att gruppen skall kunna bete sig så naturligt som möjligt under observationerna.  

9.4 Urval 
Bryman (2011) använder sig av termen bekvämlighetsurval och menar att det är de personerna 
som råkar finnas tillgängliga för forskare. Eftersom studien i stort sett har genomförts i det 
offentliga fältet har ungdomar kommit och gått. Observationerna avser hur fältsekreterare gör 
för att skapa tillgänglighet, tillit och legitimitet till fältet i samspel med ungdomar, dessa 
ungdomar kan vara vilka ungdomar som helst. Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurvalet 
lämpar sig då man genom en tillfällighet får möjlighet att samla in data från ett urval av 
respondenter, en möjlighet som man inte tycker sig ha råd att missa (Bryman 2011 s. 195). 

          Johanna Shiratzki (2011) menar att svensk lag innehåller fyra viktiga 
åldersgränser, tolv, femton, sexton och arton år. I min studie som riktar in sig på hur 
fältsekreterare skapar legitimitet till fältet och hur de skapar kontakt med ungdomar genom 
fältobservationer, kommer jag att fokusera på interaktionen mellan fältsekreterare och ungdomar 
som är femton år gamla eftersom ett barn som fyllt femton år själv kan söka stöd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453; SoL) samt föra sin egen talan. Att forska om barn kräver dock mer 
av mig som forskare, att se till att mina informanter har förstått syftet med min forskning är av 
överordnad betydelse. Därför är det viktigt att mina unga informanter påminns hela tiden om 
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min forskning och att jag medvetandegör för mig själv att hela tiden dubbelkolla så att ungdomar 
inte glömmer bort att jag förutom min fältsekreterarroll även tillfälligt – under våren 2018 – intar 
en forskarroll. Det räcker med andra ord inte att informera en gång utan det skall finnas en 
kontinuerlig påminnelse (Christenssen & James 2017). 

                   I den föreliggande studien har medverkande fältsekreterare varit helt 
nya i sin yrkesroll. Två fältsekreterare har blivit observerade i olika sociala sammanhang.  En av 
dem (man) har aldrig jobbat ute på fältet och den andre (kvinna) har jobbat som fältsekreterare 
för tio år sedan. Uppskattningsvis har cirka 20 ungdomar figurerat i samband med studiens 
observationer. Dock när det gällde de informella samtalen har dessa baserats på information från 
åtta ungdomar. Taylor et al (2015) poängterar att inom kvalitativ forskning måste olika gruppers 
synpunkter komma fram och analyseras. I min studie kommer ungdomars syn på hur 
fältsekreterare agerar i det offentliga rummet ge stor kunskap om hur ungdomar vill bli bemötta. 
Detta bemötande kan vara en faktor till att det förebyggande arbetet på fältet kan ge resultat.  

9.5 Genomförande 
Studien inleddes med en litteraturgenomgång som gjordes för att få en uppfattning om 
kunskapsläget inom området. En sökning gjordes genom databaser som Högskolans Väst 
tillhandhåller, nämligen; Web of science, Dawnsonera, och Google Scholar.  Sökorden varierade 
beroende på behov av kunskap: Social work, Youth, Agency, Outreach, Field work, Field worker, 
prevention etc, för att få kunskap om ämne. För att få kunskap om den metodolgiksa 
utgångspunkten har sökorden som: Etnography och participant observation. 

Informationsdelgivningen om studien gjordes via Fältgruppens Facebooksida. Jag hade tankar 
om att även be skolorna om att lägga in informationsbrevet i veckoinformationen för varje skola 
men vid närmare eftertanke avstod jag från detta eftersom många föräldrar kunde missförstå 
syftet med observationerna och det kunde då skapa en onödig stress hos föräldrarna och även 
hos barnen. Fältsekreterare har inte heller kontakt med alla ungdomar i kommunen. Jag hade 
alltid med mig några samtyckesbrev för att få tillgång till de ostrukturerade och informella 
samtalen med ungdomar.  

        Tillgången till fältet är en förutsättning för att genomföra en studie som 
baseras på deltagande observationer (Bryman 2011; Fangen 2005; Taylor et.al. 2015). Som 
fältsekreterare har jag redan tillgång till fältet som skall studeras. Taylor et al (2015) talar om de 
risker som finns när man forskar inom sin egen organisation, oavsett vilket fält som skall 
undersökas kommer det alltid att finnas en förförståelse. Genom reflektion kan forskaren förhålla 
sig till fenomenet som studeras.  

9.5.1 Observationer 
Under våren 2018, mellan mitten av januari fram till slutet av mars, genomfördes tretton 
observationer. Dessa observationer gjordes på olika platser runt om i kommunen. Ofta anförs ett 
års vistelse i det studerade samhället för etnografer. Om studieobjektet ej är ett främmande 
lokalsamhälle utan någon del av det egna samhället (en by, organisation, en subkultur el dyl.) 
brukar dock kravet på tid skäras ned betydligt, som följd av att forskaren redan har god kunskap 
om den allmänna kontexten i vilken studieobjektet befinner sig (Alvesson & Sköldberg 1994). 
Tillsammans med de nya fältsekreterarna har jag observerat hur de skapar kontakt med ungdomar 
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i det offentliga rummet. Dessa observationer skedde under olika tider på dygnet, annars var 
risken att de slutsatser man drar enbart är giltiga under visa skeenden. Genom reflexiva samtal 
med fältsekreterare, som ej redogörs i denna studie eftersom de inte har med syftet att göra, har 
kunnat lägga min egen förförståelse lite åt sidan och blivit mer neutral i mina observationer. 
Denscombe (2009) menar att reflexivitet kan påverka iakttagelsen av fenomenet och att det blir 
svårt för etnografen att hålla sig neutral. Samtidigt menar Denscombe (2009) att observationerna 
är en process som är beroende av det jag som observatör redan känner till. Hammersley och 
Atkinson (2007) menar att det är just reflexivitet som hjälper etnografen att förstå den sociala 
världen som studeras. 

         Ett dilemma som uppstod under genomförandet av observationerna, var att 
en av fältsekreterarna fick barn under tiden som undersökningen pågick. Detta medförde en 
påverkan på min tillgång till undersökningspersoner under en tid. Andra komplikationer som 
uppstod var att verksamheten krävde insatser som innebar att fältsekreterare fick arbeta med att 
skapa olika program för att arbeta på gruppnivå i en årskurs. Detta resulterade i att under en 
period vistades fältsekreterare mycket i sina arbetsrum och mindre ute på fältet. Detta begränsade 
antal möjliga observationer.  

          Det fanns till slut en mättnad i hur mycket vi kan få ut av observationerna. 
Mättnaden kom när fältsekreterare hade skapat en legitimitet till fältet. När ungdomarna började 
att interagera innan fältsekreterare sa något. När ungdomar ringde och ville träffa fältsekreterare 
ansåg jag att de hade skapat förutsättningar för att ta nästa steg som är att ge socialt stöd för att 
hålla igång förändringsprocessen. 

9.5.2 Fältanteckningar 
Det finns olika slags fältanteckningar: mentala noteringar när fältanteckningar inte är lämpligt 
att föra i kontexten, preliminära anteckningar stödord i ögonblicket eftersom det kan finnas risk 
att man inte minns viktiga skeende och till sist fullständiga fältanteckningar där man så snart 
som möjligt skriver ner detaljerade fältanteckningar, även preliminära tolkningar av det som ska 
studeras (Bryman 2016). 

I anslutning till varje observationstillfälle fördes fältanteckningar, dessa anteckningar baserades 
på stödord som noterats i samband med själva observationstillfället. Fältanteckningarna 
strukturerades utifrån kontexten. En detaljerad beskrivning av kontexten hjälper till att förstå 
ungdomars och fältsekreterares agerande. Ett beteende är ofta kontextuellt, ett beteende som kan 
te sig underligt kan bli helt begripligt om vi tolkar det utifrån kontexten som det utspelar sig i. 
Det finns även en risk med att vara alltför deskriptiv, detaljrikedom kan överskugga och hindra 
analysen. 

Sammantaget gjordes tretton fältanteckningar. Omfattningen av dessa 
fältanteckningar varierade mellan några preliminära noteringar såsom stödord och mentala 
noteringar, för att senare utföra fullständiga fältanteckningar i slutet av dagen eller efter 
observationstillfället.  

9.5.3 Informella samtal 
För att fånga ögonblicket valdes att göra informella samtal med ungdomar. Sammanlagt gjordes 
sju informella samtal av varierande längd samt i olika kontext under genomförande av denna 
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studie. Ett samtycke delgavs av samtliga ungdomar som jag hade informella samtal med. Jag 
kunde spontant fråga ungdomar om fältsekreterares intagande av fältet på så sätt kunde den 
löpande kontexten fortgå. Hammersley & Atkinson (2007) menar att vi kan förstå människors 
beteende utifrån kontexten beteendet sker det vill säga att det är viktigt att undersöka 
människorna i sin naturliga miljö.  För att underlätta senare analys ställdes frågor som var 
relevanta för studien, frågor som ”Hur tycker du om de nya fältsekreterarna?”, ”Hur skulle du 
vilja beskriva deras arbetssätt?”, ”Känner du att de fungerar bra. Men det fanns ett övergripande 
tema som var viktig nämligen: vilka egenskaper upplever du är viktiga att ha som 
fältsekreterare? Alla samtal antecknades med stödord för att så fort som möjligt bearbetas.  

10 Bearbetning, analys och tolkning av data 
Inom den etnografiska analysen är tolkningen och analysen sammanflätade. Genom etnografin 
kan vi skildra individernas perspektiv och vardagsrutiner (Hammersley & Atkinson 2007). Det 
är genom tolkning som forskaren lyckas fånga den subjektiva innebörden av social handling 
(Bryman 2016). Som forskare försöker jag att lägga min tolkning av det som händer så nära 
fältsekreterares och ungdomars förståelse och begrepp som möjligt, ett ”experience-near” 
perspektiv som tillsammans med en analys av det som observeras får en mer nyanserad bild av 
verkligheten.  

          Gustavsson (2000) belyser tolkningsprocessen genom den hermeneutiska 
cirkeln där första steget är att skaffa sig data. Forskaren skall skaffa sig en så ingående och rättvis 
bild av det som händer så att tolkningsförfarande blir så rimliga som möjligt. Vidare menar 
Gustavsson att forskaren ska se data som något redan känt och därmed meningsfullt, efter 
tolkningen måste vi hitta valideringsfaktorer, såsom att upptäcka motsägelser mellan 
deltolkningar. Kontroll sker via intern och extern validering, i nästa avsnitt pratar mer ingående 
om intern och extern validering av studien. En annan faktor för tillförlitligheten i denna studie 
är intersubjektiviteten det vill säga om vi får samma resultat i fall någon annan forskare gör 
samma undersökning. Inom tolkningsförfarande har forskaren en förförståelse av fenomenet, 
därför är det viktigt att informera vilken utgångspunkt forskaren har innan denne började tolka 
och hur forskaren resonerat sig fram till tolkningarna (Gustavsson 2000). Det är viktig att påpeka 
att jag som forskare också är fältsekreterare själv och i hög grad är präglad av min professionella 
bakgrund. 

Två villkor anses vara viktiga för att tolkningsarbete skall vara intersubjektiv. Det 
ena är informationsvillkor det vill säga att redovisning av den information forskaren får skall 
vara relevant för studien, ett sätt att försäkra sig om att informationsvillkoret är uppfylld är att 
låta någon annan följa tolkningsresonemanget. Det andra villkoret är argumentationskravet detta 
uppfylls genom att argumentera för den ena eller den andra tolkningen och varför vi väljer att 
tolka på det sättet vi gör med stöd av till exempel teorin.  Gustavsson (2000) poängterar slutligen 
att vi inte kan förvänta oss att andra människor alltid förstår den redovisade tolkningen även om 
forskaren har uppfyllt intersubjektivitetskravet. Detta kan bero på, menar Gustavsson, att 
mottagaren saknar den erforderliga egna förförståelsen för att kunna tillgodogöra sig den nya 
insikten som forskaren försöker att förmedla. Ett välgrundat tolkningsarbete är önskvärt trots att 
erfarenhetsnära tolkning är en svårbemästrad vetenskaplig metod som kräver erfarenhet 
(Gustavsson 2000).  
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En av frågorna under de informella samtalen med ungdomar löd på följande sätt: 
Hur skall en fältare vara för att ni ska tycka att denne är schyst?  

Ungdomars svar låg till grund för att göra en uppdelning av ett övergripande tema och tre 
underteman:  

• Att bygga förtroendefulla relationer 
1. Kunna ungdomar 
2. Trygghet 
3. Tillit 

Samtalen var oplanerade som jag nämnde förut under rubriken informella samtal. Målet var att 
ha samtalen med ungdomar i den kontexten som ungdomar befann sig i. Det blev en naturlig 
miljö för ungdomar. Under mina samtal med alla sju informella samtal dök det upp ord och citat 
som var relevanta för syftet. Dessa citat utgjorde en huvudkategori: Att bygga förtroendefulla 
relationer.  Ur citaten kunde vissa ord urskiljas, det var ord som återkom i samtal med ungdomar. 
Dessa ord blev sedermera underkategorierna:  Kunna ungdomar, Trygghet och Tillit.  

Gustavsson (2000) menar att vi kan kontrollera individens utsagor genom att 
studera beteende och att kontrollen bygger på antagandet att det finns ett rimligt sammanhang 
mellan en människans sätt att uppfatta, exempelvis en fältsekreterare och dennes egenskaper och 
individens sätt att agera, till exempel att ungdomens agerande är ett svar på fältsekreterares 
rollförmedlande.  

Under observationerna utkristalliserades vissa beteenden hos fältsekreterare som 
gav mer respons hos ungdomar än andra. Följande beteenden kunde urskiljas bland många men 
nedanstående svarade an till studiens frågeställningar: 

• Synas i det offentliga rummet 
• Fånga ögonblicket 
• Kunskap 
• Social kontroll 

Under metod delen nämndes att studien vilar på en etnografisk ansats. Genom att observera och 
ställa frågor kan vi samla in den data som behövs för att förstå det fenomenet som är ämnat att 
studeras. Under observationerna kunde tolkas att när fältsekreterare pratade med ungdomar och 
interagerade med dem blev det en öppning i att skapa sig en plats bland ungdomar. 
Observationerna visade att när fältsekreterare syntes på fältet blev denne igenkänd senare i andra 
kontexter än den kontexten denne sågs första gången. Det kan finnas ett samband mellan att 
synas i det offentliga rummet och ungdomars behov av tillit.  

Det kan finnas ett rimligt sammanhang mellan ”att ha koll på ungdomar”, det vill 
säga en social kontroll och ungdomars önskan om trygghet. När fältsekreterare visade sig ha 
kunskap i ett ämne som ungdomar tyckte intresserade dem, kunde fältsekreterare fånga deras 
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uppmärksamhet och skapa en legitimitet i att finnas bland ungdomar. Denna kunskap kunde 
fältsekreterare sedan omförhandla för att förmedla kunskap om ungdomar.  

Om ungdomar svarar an på fältsekreterares handlingar visar det att denne har 
lyckats fånga deras uppmärksamhet. Social responsivitet som är en del av den sociala 
interaktionen mellan individer kan vara ett mått på att fältsekreterare har lyckats förmedla sin 
roll på fältet, men även lyckats skapa legitimitet till detsamma.  

11 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet och validitet hör mest hemma hos den kvantitativa forskningen och att använda dessa 
kriterier inom den kvalitativa forskningen kan vara vanskligt om detta sker på ett ogenomtänkt 
och förenklat sätt (Bryman 2011). Inom den kvantitativa metoden har giltighets begreppet 
utvecklats för mätningar med mätinstrument, men vid kvalitativa metoder är mätinstrumentet 
forskaren själv, som inte mäter utan tolkar data. Det finns kritik i fråga om validitet och 
reliabilitet för kvalitativa studier, kritiken kommer oftast från kvantitativa forskare. En 
etnografisk forskning kan aldrig genomföras med kvantitativa redskap. Ett sätt att förstärka en 
etnografisk studies tillförlitlighet är att låta informanterna i studien ta del av tolkningar och 
resultat. Genomförande av etnografiska intervjuer i sig innehåller en validering, även tidslängden 
på fältet är ett mått på tillförlitlighet. Reliabiliteten i en etnografisk studie förstärks genom 
noggrannhet, genom att forskaren hela tiden under undersökningens genomförande, antecknar 
tillvägagångssätt. Genom att anteckna de tankar som observationer ger och presentera en 
detaljerad berättelse om hur arbetet fortgår kommer reliabiliteten att förstärkas. Det finns en 
problematik som den etnografiska forskaren måste hantera och det är förförståelsen, forskaren 
måste vara öppen för nya intryck. Detta har hanterats genom att jag kontinuerligt har delat med 
mig av mina observationer med mina kollegor. Kollegorna har fått ta del av mina tolkningar och 
på så sätt har min förförståelse blivit öppen för nya intryck. Under de informella samtalen ställdes 
följdfrågor så att jag verkligen var säker på att jag fick ungdomarnas eget perspektiv.  

11.1 Validitet  
Validitet handlar om att hela tiden återkomma till forskningsfrågan och att datainsamling och 
analys överensstämmer med varandra. Eftersom min studie är av låg grad av struktur är det extra 
viktigt att mina observationer verkligen avspeglar min forskningsfråga. Vid användande av 
deltagande observationer är kontexten som dessa observationer sker i helt avgörande, därför kan 
vi prata om ekologisk validitet (Bryman 2011), då mina informanter befinner sig i olika kontexter 
som skolan, staden, torget, fritidsgården, kulturhuset. Kontexten är avgörande för hur ungdomar 
öppnar eller stänger möjligheten för fältsekreterare att inta en plats i det offentliga rummet 
tillsammans med ungdomar.  

          I studien kommer jag att tolka om de vardagliga begreppen lämpar sig för 
produktion av kunskap. Genom pålitliga observationer kan forskaren beskriva och bedöma en 
yttre social verklighet (Bryman 2011). Genom att kontinuerligt vara uppmärksam på att 
observationerna och tolkningarna verkligen avspeglar det som efterfrågas i studien, kan 
validiteten förstärkas (Einarsson & Hammar 2002). 

         Gustavsson (2000) pratar om att inom humanvetenskap bör prövning och 
kontroll av tolkningar diskuteras i termer av validitet, både intern och extern, och att forskarens 
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framställning och argumentation kommer i fokus. Intern validering handlar i denna studie om 
tolkningens inre konsistens, att det finns ett meningsförhållande mellan tolkningarna och att 
dessa är koherenta, medan den externa validiteten handlar om tolkningens förhållande till data, 
med andra ord om data rent innehållsmässigt bekräftar tolkningen (Gustavsson 2000 s. 25). 

          Bryman (2011) syftar till Hammersley som menar att vi aldrig kan vara säkra 
på sanningen, utan vi kan komma med en subtilt realistisk redogörelse (Bryman 2011), eftersom 
vi inte har   ” en oomtvistlig metod för att få en direkt tillgång till den verklighet som 
beskrivningen grundar sig på” (Bryman 2011 s. 359). Teman i den föreliggande studie är relevant 
för det barn och ungdomsvetenskapliga fältet, det är denna relevans som kan ligga till grund för 
att studien har en validitet enligt Hammersley.  

11.2 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om datainsamlingen och vilka slutsatser som dras. Dessa slutsatser skall bli 
detsamma om man skulle göra studien igen. Eftersom intagandet av fältet handlar om social 
interaktion mellan unga och vuxna, kan reliabiliteten tyckas vara låg. Det finns en mängd 
faktorer som påverkar den sociala interaktionen såsom ungdomars och fältsekreterares 
sinnestillstånd i det ögonblicket som undersökningen görs. Enligt Bryman (2016) kan man öka 
reliabilitet genom att lägga fokus på processer. Dessa processer är handlingar och aktiviteter som 
uppstår och utvecklas över tid i en viss kontext. 

Att skaffa sig en legitimitet till fältet handlar om en process, att vara med i 
kontexten under en längre tid men även om att delta i aktiviteterna tillsammans med ungdomar. 
Därför kan mina slutsatser av datainsamlingen vara tillförlitliga, även om det inom den 
kvalitativa undersökningen blir en lägre reliabilitet, eftersom det finns flera yttre faktorer som 
påverkar hur den sociala interaktionen utvecklas. Fangen (2005) refererar till Hammersley 
(1992) som menar att i studier som bygger på deltagande observationer kan reliabiliteten 
definieras som graden av samklang eller överenskommelse om företeelsen hänförs till samma 
kategori av samma observatör vid olika tidpunkter. I syfte att stärka reliabiliteten är 
observationerna i denna studie gjorda under olika tidpunkter, olika dagar och under en 
någorlunda lång tid.  

11.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om hur applicerbart resultatet är t.ex. i andra kommuner. Eftersom 
fältsekreterare runt om i landet är organiserade på olika sätt, måste vi titta på gemensamma 
närmare för att kunna generalisera resultatet av studien. Denscombe (2009) menar att det kan 
vara olämpligt att tillämpa standardiserade kriterier för tillförlitlighet och generaliserbarhet på 
en metod som deltagande observationer. De situationer som studeras i en etnografisk studie ger 
resultat som bildar mönster för den fortsatta studien, dessa mönster visar på att fenomenet inte 
är tillfälligt utan återkommande. Men dessa situationer är kontextuellt bundna vilket innebär att 
kontexterna är beroende av olika strukturer i samhället. Det är svårt att använda generaliserbarhet 
i denna studie, eftersom mycket beror på hur fältsekreterare arbetar ute på fältet, men även 
fältsekreterares personliga egenskaper. Bryman (1997) menar att man kan göra resultatet 
representativt för den population ur vilken urvalet gjordes, men här återstår problemet med att 
visa att resultatet kan vara representativ för andra populationer.  
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Fältgruppen jag studerar är organiserad under socialförvaltningen och lyder under 
socialtjänstlagen, andra fältgrupper tillhör andra förvaltningar t.ex. kultur och fritid eller 
utbildning (skolan). För dessa fältsekreterare är förutsättningarna annorlunda rent 
organisatoriskt.  

11.4 Etiska överväganden 
Som ungdomsforskare bör vi ställa oss frågor om hur vår forskning kan påverka ungdomars 
vardag och hur själva mötet med fältsekreterare påverkar dem. Att ha ett barnperspektiv innebär 
att förståelse av ungdomars erfarenheter är det som är avgörande för analysen av barns livsvillkor 
(Hallden 2013). Eftersom studien pågår inom den egna organisationen fanns det en kännedom 
om de ungdomar som kan tänkas blir tillfrågade. Det fanns en medvetenhet om att ungdomar 
kan bli förvirrade när rollen som forskare kan blandas med rollen som fältsekreterare. Teorin om 
symbolisk interaktionism beskriver t.ex. kläder som markör. Kläderna kan vara en hjälp för 
ungdomen att skilja på när fältsekreteraren blir en forskare och vice versa. Som fältsekreterare 
har vi fältkläder på oss, men som forskare passar mer in ”civila” kläder.  

       Barn- och ungdomsforskning syftar till att skapa ny kunskap men även att de 
som beforskas inte skall ha det sämre genom att medverka i ett forskningsprojekt (Shiratzki 
2011). Min forskning kommer att ge kunskap bland mina kollegor om hur de kan inta fältet och 
bibehålla relationer med ungdomar för att kunna vägleda och förmedla en positiv bild av 
socialförvaltningen.  

 Informationskravet, att informera om syftet med forskningen. Viktigt är att ungdomar förstår 
syftet med forsningen och att jag förklarar på den nivån som den unge befinner sig rent kognitivt. 
Dessutom är det viktigt att deltagarna när som helst kan påtala att de inte vill blir beforskade i 
ett specifikt ögonblick, detta skall också ingå i informationen. Staden är ett öppet fält där de 
ungdomar som befinner sig i det offentliga rummet ibland är på väg någonstans, andra ungdomar 
är nyfikna och stannar och samspelar med fältsekreterare. En lösning är att jag växlar roll mellan 
forskare och fältsekreterare. Att använda mig av en metod som öppna observationer ger mig en 
viss frihet under ansvar, metoden är till för att hjälpa och inte för att förslava (Taylor, Bogdan & 
DeVaut 2015). Genom fältgruppens Facebook-sida informerades föräldrarna om min studie.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan, ändå 
skall föräldrarna informeras om att barnet ingår i en studie. God-forskningssed (2017) menar att 
idealet är att den som forskningen gäller skall vara informerad och att i normalfallet också 
skriftligen ha samtyckt (s. 26), samt att forskaren har ansvar för att förebygga skada och att de 
observerades identitet inte kommer att röjas. I min studie har jag haft med mig ett samtyckesbrev. 
Varje gång jag samtalade med en ungdom eller ibland flera ungdomar, innan själva samtalet 
började jag med att påminna om att jag skriver en uppsats. Sedan frågade om de ville samtala 
med mig om min studie och om hur de upplevde att en fältsekreterare bör vara.  

Studien uppfyller konfidentialitetskravet eftersom ungdomarna har avidentifierats. Varken i 
mina fältanteckningar eller i min studie förkommer namn, platserna har inga namn, kommunen 
som fältsekreterare verkar i och som ungdomar vistas i nämns inte heller i min studie. Jag har 
även valt att inte nämna kommunen där studien genomfördes av anledningen att en fullständig 
avidentifiering skulle föreligga. 
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Hammersley & Traianou (2015) diskuterar forskarens engagemang i forskningen och menar att 
studien skall utföras utifrån att det ger ny kunskap för kollektivet, med en hög grad av validitet. 
Även Aldersson & Monrow (2011) lyfter fram ungdomars engagemang i studien där en 
återkoppling till ungdomar om resultatet är ett sätt att få ungas delaktighet. Under mina 
informella samtal har jag flera gånger ställt frågan till ungdomar, hur jag som fältsekreterare kan 
hjälpa mina kollegor att vara bra fältsekreterare.  

12 Resultat och analys  
Syftet med denna studien är att beskriva, analysera och tolka hur fältsekreterare interagerar med 
ungdomar i det offentliga rummet för att skapa legitimitet till fältet. För att visa kopplingen till 
syftet delas resultatet in i övergripande teman. Samtalen med ungdomar resulterade i ett 
övergripande tema Att bygga förtroende fulla relationer. Detta ledde till tre undertema Kunna 
ungdomar, trygghet och tillit. Genom observationer har följande huvudtema framträtt: Att synas-
ett symbolvärde för tillgänglighet, samt underteman: Att hantera social kontroll, Att fånga 
ögonblicket, Kunskap som relationsskapande verktyg. 

I detta kapitel kommer att vävas in resultat av samtalen med ungdomar och observationerna med 
en analys av vad som framkommit i slutet. Teman som har byggts upp under resultatet analyseras 
och behandlas i relation till det teoretiska ramverket som studien vilar på. Analysen växlar mellan 
”emic” och ”etic”-approach som har sin utgångspunkt med att tolkningen vilar mellan den 
erfarenhetsnära, som söker meningen i handlingen hos aktörerna och erfarenhets distanserad 
tolkning som söker kunskap i teorin (Gustavsson 2000). 

 Efter detta kapitel följer sedan en fördjupad analys om rollförhandling och legitimitetsskapande 
på fältet.  

12.1 Att bygga förtroendefulla relationer 
De informella samtalen med ungdomar, där fokus har varit att få ungdomars eget perspektiv på 
hur en fältsekreterare skall eller bör vara för att de skall känna att de kan prata med dem har gett 
följande resultat: 

12.1.1 Tillit – Att kunna härbärgera  
Ett återkommande tema i samtalen med ungdomar har varit tillit. Ungdomarna förväntade sig att 
fältsekreterare skall kunna härbärgera ungdomars oro och ångest som ibland uppstod av de 
relationella konflikterna som fanns mellan ungdomar. Ungdomarna gjorde en åtskillnad 
angående de roller som fältsekreterare och polisen hade. En av ungdomarna uttryckte detta på 
följande sätt;  

En fältare skall inte vara en minipolis 
gå runt och säga att man inte får ditten och datten. 

                                                                 Utdrag av samtalet med T och I (180228) 
Det var viktig att en fältsekreterare skall vara schyst, innebörden i ordet schyst syftade till att 
fältsekreterare skulle kunna hålla saker för sig själv, menade ungdomarna.  Detta var en 
balansgång eftersom som företrädare för socialtjänsten har fältsekreterare en 
anmälningsskyldighet; 
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 ”Man skall känna sig trygg om det skulle hända nåt 
…. De där andra med gula jackor… 

…de bara gapar och skriker” 
                                                       Utdrag av samtalet med några flickor (180224) 
 

Ungdomarna tyckte att organisationen föräldrar på stan (gula jackor) inte kunde förmedla en 
känsla av tillit. Dessa flickor utryckte det på ett tydligt sätt. Ungdomarna upplevde att när de var 
som mest sårbara ville de inte få mer tillsägelse utan känna sig trygga med de vuxna som finns i 
det offentliga rummet.  

12.1.2 Kunna ungdomar 
 

”… Att förstå oss ungdomar…” 

                                             Flicka (180224) 

”… Att få råd och tips...” 

                                             Flicka (180224) 

”…Att man inte tar för givet…måste förstå ungdomar...” 

                                               Flicka (180224) 

I samtalen med några flickor framkom att det de sökte hos en fältsekreterare var en vuxen som 
är: ”lätt att prata med”, ”få råd och tips”, ”förstående”, ”förstå ungdomar”, ”kunna 
ungdomar”. Ungdomarna sökte efter att fältsekreteraren kunde navigera mellan att förmedla 
kunskap, tillgänglighet, trygghet. Flickorna menade att det var viktigt att fältsekreteraren kunde 
ungdomar genom att lyssna på dem, detta ledde till att flickorna då kunde be om tips och råd.  

12.1.3 Trygghet 
Ungdomarna berättade om att en incident på en fest där, festen hade blivit avbruten på grund av 
att någon hade dragit fram en kniv. Här utryckte flickan att om jag hade jobbat hade hon ringt 
mig för att bli hemkörd;  

 

Carlos: Hur gick det i lördags? 
Ung: Det var fan inte bra!! 

Carlos: ok vad hände? 
Ung: Securitas kom och polisen kom 

De stoppade festen för att det var någon som hade 
kniv på sig. 

Carlos: ok det var väl tur att polisen kom  
Ung: jo jag hade druckit jättemycket, du jobbade väl inte  

Annars hade du kunnat köra mig hem. 
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                                                                                 Samtal med tre tjejer (180302)  
 

I ett annat samtal med andra flickor framkom tryggheten i utifrån relationella problem flickorna 
emellan; 

 
”...man skall känna sig trygg i fall det händer nåt… 

 

”… man känner sig trygg om man får hjälp...”  

”.. det är klart att vi måste veta vem det är… (i samtal om vem som helst kan 
hjälpa dem?) 

                                             Utdrag från ett samtal med en grupp flickor (180224) 

 

Ordet trygghet förkom ofta i samtalen med flickor. Flickorna i studien hamnade ofta i relationella 
trubbel med andra flickor. Flickorna i studien pratade ofta om att de var utsatta för olika intriger 
inom tjejgruppen. Flickor efterfrågade trygghet i förhållande till ovannämnda konflikter såsom 
”ha koll på ungdomar”, ”kunna ungdomar”, ”lätt att prata med”. Flickorna efterfrågade vuxna 
de kan prata med och känna att de blir lyssnade på. De menade att detta skapade en känsla av 
trygghet i relation till fältsekreterare. Eftersom de kunde berätta saker för fältsekreterare som 
denne hade en kännedom om. När ungdomar använde ordet trygghet handlade det mest om att 
inte bli tillrättavisade, utan att bli omhändertagna om något skulle bli fel, om ungdomar, 
företrädesvis flickor, skulle behöva hjälp. Vid ett annat samtal gör ungdomar skillnad mellan 
frivilligorganisationen ”föräldrar på stan” och vi fältsekreterare, professionella, angående 
trygghet som har en tydlig koppling till tilliten.  

 

12.2 Sammanfattning och analys av Att bygga förtroendefulla relationer 
En analys som vi kan göra ur ovanstående samtal med ungdomar är följande: för att skapa 
legitimitet till fältet, bör fältsekreterare förmedla en bild till ungdomar som får dem att känna sig 
trygga med denne. Därför bör fältsekreterare tro på sin yrkesroll, för att ungdomar skall tro på 
de egenskaper som han eller hon förefaller besitta. Goffman (2009) menar att om individen tror 
på de egenskaper denne besitter kommer även andra att tro på dessa egenskaper. För att 
ungdomarna skulle agera utifrån vad fältsekreterare kunde erbjuda föreföll det viktigt att det skall 
finnas ett förtroende för fältsekreterare och i förlängningen kan denna tillit till fältsekreterare 
överföras till tillit till socialtjänsten i allmänhet.  

            I resultatet framkom att ungdomarna gör en åtskillnad, mellan den 
professionelle socialarbetaren och organisationen ”föräldrar på stan”. Det finns uppenbarligen 
olika syn på ungdomen som påverkar hur vuxna förhåller sig till de unga.  Både Cefai (2014) 
och Morgan (2013) menar att det finns en skillnad med att arbeta professionellt och att arbeta 
utifrån frivillig grund. Båda författarna menar att som professionell arbetar man mer 
socialpedagogiskt inriktat medan som frivillig socialarbetare tenderar man att arbeta utifrån ett 
mentorskap. 

31 
 



 

           Olika myndigheter står för olika syften i samhället och detta förefaller 
ganska klart för ungdomar. Lag och ordning står polisen för, medan fältsekreterare skall stå för 
relation och tillit. Ibland finns det ingen skarp linje i hur ungdomar uppfattar fältsekreterare och 
polis. Under observationerna noterades hur ungdomspolisen skapar tillitsfulla relationer till 
ungdomar, och där ungdomar närmar sig polismannen, ibland för att förevisa sig att de är i god 
dager med polisen och vill visa sig från sina bästa sidor. Samtidigt som i samtal med ungdomar 
framkommer det att ungdomar inte vill att fältsekreterare skall agera minipolis, här gör ungdomar 
en åtskillnad mellan professioner och därmed en skarp linje. Detta kan analyseras som att 
oberoende om tjänstemannen är polis eller fältsekreterare går relationen till människan före 
uniformen. 

               En annan analys vi kan dra från samtalen är att ibland kan fältsekreterare 
uppfattas som en ”förvuxen kompis”. Kapetanovic et al (2017) menar att under tonårstiden ökar 
ungdomars hemligheter och föräldrarnas kunskap om ungdomar blir mindre, vilket kan vara en 
följd av ungdomars ökade autonomi. I underkategorin ”att kunna ungdomar” hamnar 
fältsekreterare inte sällan i rollen som en ställföreträdare förälder, där vänskap i den mening att 
man befinner sig på samma maktposition, är kontraproduktiv.  

                                   I samtal med ungdomarna fanns dock en dikotomi i hur de önskade att en 
fältsekreterare skulle vara och förhålla sig till ungdomar. ”Inte vara en minipolis”, ”ha koll på 
ungdomar”, ”man skall känna sig trygg, om nåt skulle hända”. Förväntningar på att 
fältsekreterare skall ha koll på ungdomar samtidigt som denne inte skall vara som en minipolis 
kan tyckas bli en svår uppgift, men ändå uttryckte ungdomar att de hade en känsla av att 
fältsekreterare var överallt: ”ni är överallt !!” vilket verkade skapa förtroende och tillit.  

                           Goffman (2009) menar att bakom all social interaktion finns en dialektik. 
Individen måste skaffa sig så mycket kunskap om situationen (kontexten, andra individer, etc) 
som möjligt men att ofta är detta inte möjligt. Fältsekreterare, måste förlita sig på olika symboler 
som antydningar, vinkningar, etc för att göra förutsägelser. 

            Ungdomar söker finna trygghet i fältsekreterares agerande på fältet. Detta 
tema finns hos Hart (2016) i hans studie om hur ungdomar upprätthåller och förhandlar gränserna 
i relationen med socialarbetaren. Hart (2016) menar att ungdomar ser till att socialarbetaren 
upprätthåller en säker miljö, vilket blir den förväntade rollen som fältsekreterare tillskrivs. Denna 
roll måste upprätthållas och förvaltas i det offentliga rummet.  

               Utifrån resultatet kan vi analysera att när ungdomarna befann sig ett 
tillstånd av sårbarhet och ville känna sig trygga skulle det vara med någon de kan lita på. 
Samtidigt som inte vem som helst får hjälpa till. Detta visar tydligt att ungdomar gör en åtskillnad 
på vem det är som kan ge trygghet. 

 

12.3 Att synas – ett symbolvärde för tillgänglighet 
Att synas- ett symbolvärde för tillgänglighet redovisar för de observationer som gjordes på fältet 
när fältsekreterare interagerade med ungdomar. En vanligt förekommande situation i 
fältsekreterares yrkesvardag var att figurera i sammanhang där ungdomar lever sina vardagsliv. 
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Redovisning av observationerna börjar med en beskrivning av kontexten så att läsaren kan få en 
mental bild av miljön.  

Nedan beskrivs en situation som utspelade sig på en skolkafeteria. 

En fältsekreterare och jag satt vid ett bord mitt i kafeterian. Alla som gick förbi kunde se oss, 
och vi kunde se alla som gick förbi oss. Några ungdomar kom och hälsade på och pratade en 
liten stund, de vanliga fraserna utlöste varandra ”hur är läget?”, ”Hur mår du?” ”Har du haft 
det bra?”, och svaren var lika vanliga och förutsägbara ”Jag mår bra”, ”Jag mår bra, var länge 
sen vi sågs”, ”tack, jag mår bra och du?” men plötsligt var det en ungdom som sa: ”jag behöver 
prata med dig”. Ungdomar försvann sakta men säkert från kafeterian, antagligen på väg till sina 
respektive lektioner. Men vi fortsatte att bli observerade, min kollega som är ny märker inte 
detta, men genom fönstren på andra våningen var det några ungdomar som, när de gick förbi de 
stora fönstren, nickade till mig och försäkrade sig om att vi hade sett varandra. Efter en stund 
undrade min kollega;  

Fältsekreterare: ”Vad gör vi här nu?   

Carlos:                 ” Vi syns”.  

                             (Fältanteckning nr 5, (180205) 

En vanlig fredag kväll, stannade vi till på en fritidsgård, min kollega och jag träffade några 
ungdomar, vi pratade och min kollega presenterade sig, inget mer, han var avvaktande och var 
bara med, han syntes med sina 190 cm och runt 100 kilos vikt, i förhållande till mig som är runt 
165 och väger runt 70 kilo. Vi röde oss under någon timme på fritidsgården. Jag pratade med de 
flesta ungdomar, för jag känner de flesta. Fältsekreterare syntes, han blev introducerad av mig 
till några ungdomar som jag visste gick i den skola som denne har ansvar för inom fältgruppen. 
Varje fältsekreterare har ansvar för var sin skola inom kommunen.  

På måndag efter fredagsfältet, manade jag min kollega att åka till sin ansvarsskola, vi komm dit 
och syntes på skolan.Jag pratade med några ungdomar, vissa kom fram och var nyfikna på min 
kollega ” Vem är du?” frågade några ungdomar, plötsligt kom en ungdom fram och deklamerade 
” det är ju du !!! var det inte du som var på gården i fredags? Min kollega lyste med hela ansikte 
och svarade ” ja, det har du rätt i jag var där, vilket minne!!” ungdomen fortsatte mot matsalen 
” Hejdå, vi ses!”. De andra fick svar på deras tidigare fråga och följde efter ungdomen som 
precis hade känt igen min kollega från i fredags på fritidsgården.  

På en skola, satt jag med några ungdomar. Ungdomarna menade att jag finns överallt. Jag 
bekräftade deras känsla. I nedanstående konversation presenteras en del av fältanteckningarna;  

Jag: Vi ses kl. 15.00 
Ung: Ja visst… 

                                                       Fältanteckning nr 9 (180227) 
 

Detta utdrag från en konversation där ungdomen undrade om jag hade koll på alla ungdomar, i 
dialogen framkom att jag hade så bra koll på ungdomar att jag kunde träffa ungdomen samma 
dag kl. 15.00. Med ett mått av allvar och skämt, antog ungdomen ”vadet”.  
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Av erfarenhet visste jag att gruppen ungdomar som fältsekreterare träffar i det 
offentliga rummet har ett ganska förutsägbart rörelsemönster, att träffa ungdomen vid den 
tidpunkten är högst sannolikt.  

Kl. 15.00 råkade jag träffa ungdomen på stan, jag vinkade till ungdomen, där jag bekräftade att 
jag kunde träffa ungdomen vid denna tidpunkt. Ungdomen utbrast ”Du är fan med överallt”. 

12.3.1 Att hantera social kontroll  
Dagarna innan nedanstående fältanteckning, hade det snöat och under en rast på skolgården i en 
mellanstadieskola lekte barnen snöbollskrig. Under leken började några barn att krama 
snöbollarna så hårt att vissa barn fick ont när de blev träffade. En fältsekreterare stod där och såg 
vad som höll på att hända. Nedanstående fältanteckning visar hur fältsekreterare agerade i 
förhållande till barnen men även till skolpersonalen; 

 

FS: Leken håller på att spåra ur!! 
Rastvakt: Ja, det gör det kan du inte hjälpa till?!! 

FS: klart jag kan!! 
Rastvakten: håller sig undan. 

Fältsekreterare ställer sig mitt på  
fotbollsplanen och avslutar  

leken ”snöbollskrig” som håller på att spåra ur. 
                                                                                 Fältanteckning nr.10 (180218) 

 
I detta observationstillfälle kunde observeras att skolpersonalen blev lättade av att 

någon tog över kontrollen. Vissa ungdomar blev irriterade på fältsekreterare och visade sitt 
missnöje med att dröja sig kvar på fotbollsplanen och ifrågasatte fältsekreterarens beslut. 
Fältsekreterare informerade varför han avbröt leken, samtidigt som han visade beslutsamhet, 
både i rösten och i handlingen. Ungdomarna följde till slut anvisningarna från fältsekreterare.  

 
12.3.2 Att fånga ögonblicket 
Under ett besök på en högstadieskola samlades några ungdomar kring fältsekreterare, ungdomar 
tolkade situationen av fältsekreterares närvaro som att det hade hänt något på skolan. 
Ungdomarna hade olika förslag på om det hade med narkotika att göra eller med att någon hade 
begått ett brott.  

I detta utdrag från en av mina observationer kan vi se hur fältsekreterare finner i 
sig i situationen och fångar ögonblicket för att leda ungdomen till en mer anpassad bild av vad 
en fältsekreterare gjorde på skolan;  

 
Ung: Vem fältar du? 

FS: Vem jag fältar? Vad menar du? 
Ung: Jo vem fältar du? är det han? (pekar på en kille längre bort) 

FS: Varför skall jag fälta honom? 
Ung: Du tittade ju på honom! 
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FS: Jag tittar ju på dig nu, fältar jag dig menar du? 
Ung: börjar bråka lite med en annan kille 

FS: Du verkar vilja bli fältad, fast det funkar inte riktigt så, jag  
Fältar bara de som gör bra saker inte dåliga 

De dåliga får polisen jobba med 
Ung: slutar bråka med sin kompis  

                                                                                Fältanteckning nr 1(180124) 
 

Fältsekreteraren fann sig i situationen som hade kunnat eskalera till en för 
ungdomen tolkad situation att något olagligt skall har hänt och därav fältsekreterares närvaro. 
Ungdomen tolkade situationen och agerar därefter. Fältsekreteraren lyckades med sinnesnärvaro 
fånga ungdomens feltolkande av situationen och vände den till en mer verklighetsanpassad 
tolkning. Fältsekreteraren fångade ögonblicket och situationen som misstolkades av ungdomen. 
Det tycktes vara viktigt för fältsekreterare att vara närvarande i situationen och ögonblicket. 
Många av strategierna som fältsekreteraren använde för att fånga ögonblicket har bestått av att 
behärska språket, att flika in rätt, att verklighetsanpassa situationer genom en dramaturgisk 
rollgestaltning, men framförallt att vara närvarande i situationen. Vid flera tillfällen hade 
fältsekreteraren blivit igenkänd från en annan kontext, ungdomarna hade dock påtalat detta. 
Under dessa ögonblick hade fältsekreteraren kunnat bekräfta ungdomen och lämnat det därhän, 
det vill säga en utebliven aktion. När fältsekreteraren fångade ögonblicket gjorde denne genom 
att agera, intressera sig, fråga och vara nyfiken på vad ungdomar hade att säga. Under 
observationerna var det påtagligt att sinnesnärvaro var den viktigaste strategi. 

 

12.3.3 Om kunskap som relationsskapande verktyg 
 Fältsekreterarna förmedlade en känsla av social kompetens men även en känsla av 
allmänbildning när de mötte ungdomar.  Ungdomar kunde spegla sig i fältsekreterare i det 
offentliga rummet, genom teman som de inte brukade ta upp inom ungdomsgruppen eftersom 
den kultur som finns inom gruppen förhandlar andra teman.  

Vid flera tillfällen under observationerna hade ungdomar hamnat i samtal med 
fältsekreterare om teman som var viktiga för ungdomen själv och som de tillsynes inte fick utlopp 
för inom ungdomsgruppen. Vid ett besök på en lågstadieskola träffade fältsekreteraren för första 
gången ungdomar i årskurs 6. Fältsekreteraren presenterade sin verksamhet och flera ungdomar 
fällde kommentarer om normbrytande beteende så som användning av narkotika, andra om 
kriminellt beteende . Fältsekreteraren avfärdade dessa kommentarer, mest för att inte bara hamna 
i samtal om bara narkotika och kriminalitet. Efter en stund frågade en kille fältsekreteraren;  

Ung: vad gillar du att göra? 
FS: Jag gillar att spela (syftar till dataspel) 

                                                                                 Fältanteckning nr. 7 (180208) 
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Detta var en öppning för ungdomen att ta fältsekreteraren i ”beslag” under några timmar. Både 
fältsekreterare och ungdomen pratade om spel och även under lunchen satt båda och pratade om 
spel.  

Under en annan kontext på ett kulturhus satt några ungdomar. När fältsekreteraren 
kom fram blev fältsekreteraren igenkänd av ungdomar men situationen verkade vara lite 
ansträngd och efter en liten stund övergick ungdomarna till sitt och fältsekreteraren stod bara 
där. Fältsekreteraren satte sig bredvid en kille som hade kamouflagekläder på sig. Det fanns en 
viss kunskap om killen. Olika professionella var oroliga att ungdomen hade nynazistiska åsikter 
och var vapenintresserad. Fältsekreteraren visste att ungdomen gick i 9:an;  

FS: Vad skall du välja för gymnasielinje? 
Ung: Hee! Naturvård och skogsbruk. 

FS: ok vad kul, gillar du fiske och jakt? 
Ung: Ja.. 

FS: Jag går en jaktutbildning på min fritid 
Ung: Har ni börjat att skjuta? 

FS: Nej, inte än. 
                                                                         Fältanteckning nr. 6 (180207) 

 

Samtalet mellan dessa två fortsatte under en timme, det visade sig att ungdomen var med i 
ungdomshemvärnet, han gillade jakt och tänkte ha det som yrke. Fältsekreterare och ungdomen 
hade ett gemensamt tema att prata om som ungdomen inte hade fått utlopp för varken i 
ungdomsgruppen eller i skolan där han uppfattades som en potentiell nynazist. Samtalet 
fortskred och bytte tema från vapen till andra världskriget;  

FS: hur går det i skolan för dig? 
Ung: Bra vi jobbar med andra världskriget 

FS: Ok, vad pratar ni om? 
Ung: franska motståndsrörelsen 

                                                                                Fältanteckning nr. 6 (180207) 
 

Samtalet fortskred och de pratade om andra världskriget. Fältsekreteraren som också var 
intresserad av ämnet gav ett annat historiskt perspektiv på temat, efter en stund blev två andra 
ungdomar involverade i temat, samtliga ungdomar gick i samma klass och satt med 
fältsekreteraren och pratade om skolarbete på ett kulturhus. Kontexten används annars av 
ungdomar för att hänga.  

Vi befann oss på kulturhuset och hade haft kontakt under en kortare tid med en 
ungdom som gick i 9:an. Ungdomen ville börja på ett ganska väl ansett gymnasium dit 
studiemotiverade ungdomar söker sig till. Bilden som ungdomen förmedlade passade egentligen 
inte i den stereotypa bilden av en studiemotiverad student;  

FS: Hur går det i skolan? 
Ung: bra, fast jag håller på att gå in i väggen!! 
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FS: hur kommer det sig? 
Ung: har jättemycket att göra!! 

FS: Hur kommer det sig att du sitter här?  
du säger en sak och gör annat! 

Ung: kolla vad jag har skrivit om solenergi. 
Ungdomen öppnar sin laptop och  

visar vad denne hade skrivit. 
                                                       FS: hur bra som helst!! 

Ung: tack 
FS: men du kan inte sitta här och jobba med detta, 

åk hem och sitt i lugn och ro och jobba 
Ungdomen reser sig efter en liten stund och säger: 

Ung: sticker hem och fortsätter. 

                                                                               Fältanteckning nr. 14 (180320) 

Samman ungdom träffade jag tillsammans med fältsekreteraren två dagar senare, en fredag kväll 
vid nio tiden på bussterminalen. Hon satt på det kalla golvet och åt godis, bredvid henne låg en 
väska. När vi kom fram hälsade hon glatt och letade in i väskan och fram kom laptoppen;  

Ung: Jag pluggade jättemycket! 
FS: vad kul!! Grattis 

Ung: kolla vad jag skrev 
Ungdomen öppnade sin laptop och tog fram en mindre uppsats om andra 

världskriget 

Ung: läs! vad tycker du? 
FS: (läste aktivt och intresserad) Vad bra skrivet, vad duktig du är 

Nu är du på väg åt rätt håll. Kör på bara. 
                                                          Fortsättning fältanteckning nr. 14 (180322) 

 
 

Ungdomen verkade nöjd av att bli ”godkänd” som en god medborgare och en god student samt 
att denne är närmare sitt mål trots att denne visade handlingar som inte överensstämmer med 
bilden av en god student. Hon förlitade sig på fältsekreterares kunskap om ämnet fältsekreterare 
visade däremot besitta skrivarkunskap i alla fall utifrån ungdomens perspektiv. Just med denna 
ungdom var det ofta som hon kom fram och ville ha feedback på sitt skolarbete. Fältsekreterare 
bekräftade de positiva beteenden hos ungdomen och hennes önskan till något bättre. Även om 
hennes situation i dagens läge var ganska kaotiskt, är behovet ännu större att bli sedd utifrån ett 
friskhetsperspektiv.  

12.4 Sammanfattning och analys Att synas- ett symbolvärde för tillgänglighet 
Att synas i det offentliga rummet och vara tillgänglig för ungdomar, skapar en känsla att 
fältsekreterare är överallt, ofta får fältsekreterare höra följande: ”Du är överallt”. Trost och 
Levin (2010) menar att om individen definierar en situation som verklig kommer även 
konsekvenserna av situationen att te sig som verkliga. När fältsekreterare definierar sig själv som 
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att vara överallt, kommer de i slutänden upplevas av ungdomar som att så är fallet. Att vistas och 
synas i det offentliga rummet är ett viktigt symboliskt verktyg där fältsekreterare förmedlar 
tillgänglighet. Tillgängligheten skapar också möjlighet för ungdomar att ta tillfället i akt att vilja 
fortsätta med interaktionen men på en annan plats. Meningen ”jag behöver prata med dig” 
implicerar att det skall ske någon annanstans eller åtminstone inte här och nu. 

          Tankar om social kontroll klingar idag ganska negativt. Det för oss till 
statens hantering av brottslingar och avvikande grupper. Dessa avvikande grupper påträffades i 
samhällets lägre klasser och marginaliserade grupper som ”tattare”, lösdrivare, fattiga som 
bevakades och sorterades ut och låstes in av statliga myndigheter som polis, kriminalvård, 
psykiatri och socialtjänst (Larsson & Engdahl 2011). Emile Durkheim menade att de sociala 
institutionerna formar en moralisk kontroll som får individerna att frivilligt behärska sig i 
förhållande till varandra (Larsson & Engdahl 2011). Socialtjänsten som institution förväntas 
hålla en kontroll över, i vårt fall, ungdomar. Det intressanta är att ungdomar förväntar sig att 
fältsekreterare som jobbar under socialtjänsten skall ha kontroll över och utöva skydd för 
ungdomar. Förväntningar på en representant från socialtjänsten att hålla ordning är klart påtaglig 
utifrån observationerna. Social kontroll fungerar som bäst när människor knyter an till varandra 
genom sociala band. Fältsekreterare måste skapa sociala band med ungdomar för att utöva social 
kontroll i det offentliga rummet, hur skall fältsekreterare annars kunna skydda och kontrollera 
ungdomar? 

            Inom symbolisk interaktionism, handlar social ordning om att individerna 
definierar situationen på ett likartat sätt. Ungdomarna vid fotbollsplanen tolkade också att 
situationen var på väg att spåra ur, som när en av ungdomar fick en ”isboll” i ansikten och grät. 
Andra ungdomar ute på stan definierar att staden kan vara en farlig plats eller att ungdomar som 
grupp har större benägenhet att utsätta sig för risker (El-Kouri, Sundell & Strandberg 2005). All 
mänsklig samvaro och social interaktion består av aktörer som kan motverka, underbygga eller 
följa den sociala ordningen. Denna sociala ordning är framförhandlad och dessa förhandlingar 
följer en maktstruktur som är beroende av organisationen. I vårt fall är det skolan som är 
maktstruktur och sätter ramarna för hur barn och vuxna skall bete sig gentemot varandra, men 
även att fältsekreterare som representerar socialtjänsten som en organisation med en egen 
maktstruktur i samhället (Trost & Levin 2010).  

Ungdomar kan agera utifrån ett normbrytande beteende eller utifrån att följa 
normen. Vad som gör att ungdomar väljer att följa en social ordning är de sociala banden mellan 
fältsekreterare och ungdomar. Anknytning, åtagande, delaktighet och en övertygelse att 
fältsekreterare håller ställningarna och har koll på alla ungdomar skapar sociala band och 
motverkar att ungdomar avviker i sitt beteende gentemot fältsekreterare. Fältsekreterares sociala 
kapital är ytterligare en faktor att ta i beaktande när fältsekreterare pratar om legitimitet till och 
på fältet. Med socialt kapital menas det stora kontaktnät som fältsekreterare har bland ungdomar 
inom kommunen. Genom sociala band får fältsekreterare information om vad som händer på 
stan av ungdomar själva, detta kräver tillit. Med informationen om vad som händer på stan eller 
olika konflikter mellan ungdomar kan fältsekreterare skapa en känsla av kontroll, men även en 
känsla av att de kan hjälpa ungdomar om de skulle befinna sig en prekär situation.  
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      Utifrån ett symboliskt perspektiv handlar vi och beter oss hela tiden, vi är aktiva 
(Trost & Levin 2010). Under observationerna blev att fånga ögonblicket en viktig aktion från 
fältsekreterare. Att fånga ögonblicket kräver närvaro i kontexten, konsekvensen är att vi är aktiva 
aktörer i en kontext och att vi människor är svåra att predicera, det är svårt att förutse vad en 
ungdom skall säga eller göra. Att fånga ögonblicket har varit ett sätt att fånga ungdomar på fältet 
och visa närvaro i det offentliga rummet det vill säga att hålla jämna steg i den sociala 
interaktionen på fältet genom att fältsekreterare är närvarande både psykiskt och fysisk i 
kontexten.  Goffman (2009) menar att inom den sociala interaktionen brukar varje medlem 
upprätthålla illusionen om att de är vad de gör anspråk på att vara. Här gäller för fältsekreterare 
att i ögonblicket spela en annan roll än den som han är ämnad att spela, annars kan konsekvensen 
av rollen som fältsekreterare innebära att ungdomen agerar med ett negativt beteende. Eftersom 
den förväntat beteende är ett beteende som måste kontrolleras. Trost och Levin (2010) lyfter 
fram vikten av att vara observant i den sociala processen, författarna menar att det är 
sinnesnärvaro som ger oss möjligheten att fånga ögonblicket. 

Ungdomar ville gärna visa fältsekreteraren en annan sida av sig själva, som goda 
medborgare som tar sin utbildning på allvar, men även för att fältsekreterare lyfter fram andra 
egenskaper som ungdomen innehar. Chui & Chan (2012) lyfter fram fältarbetarens sätt att arbeta 
i det offentliga rummet. De belyser att uppdraget handlar om att arbeta förebyggande för att 
förhindra oönskade beteenden hos ungdomar genom att ge råd och stöd samt befinna sig där 
ungdomar finns i det offentliga rummet. 

13 Om legitimitetsskapande och rollförhandling på fältet - 
fördjupad analys och tolkning 
Mycket av den forskning som finns om att ”nå de onåbara” (Specht 2010; Szeintuch 2015) 
handlar om att ge hjälp till de som inte kommer till socialkontoret på grund av olika anledningar 
såsom att inte komma på avtalade tider, brist på motivation hos klienten eller att inte uppfylla 
minimikrav. Minimikravet handlar ofta om att problematiken inte är tillräcklig allvarlig för att 
inleda en utredning och därmed få hjälp. Ibland skiljer sig målgruppens behov och socialtjänstens 
insatser, detta leder till att individen i målgruppen kan tappa förtroende för socialtjänsten 
(Andersson 2010; Szeintuch 2015).  

Den föreliggande studien handlar om fältsekreterarens legitimitetsskapande på 
fältet. Genom legitimiteten kan fältsekreterare nå ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap 
eller riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Även ungdomar som bara behöver ha en 
kompensatorisk vuxen runt omkring sig utan att det finns risk för att hamna i normbrott.  

Under deltagande observationerna deltog även jag i interaktionen med ungdomar 
och får en erfarenhetsnära upplevelse. Mina tolkningar, det som Geertz (1973) kallar för 
aktörsorienterad tolkning, kännetecknar att jag är en aktiv deltagande i observationerna. 
Tolkningen pendlar mellan vad som är ”experience-near” och ”experience-distans descriptions”. 
I detta fördjupade analysavsnitt syftar till att pröva och argumentera för andra möjliga meningar 
som den studerade handling eller utsago kan tillskrivas (Gustavsson 2000). 
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Fältsekreterare bestämmer inte själv över det offentliga rummet. Ungdomar 
använder sig av olika strategier för att skapa motstånd såsom att inte prata med fältsekreterare 
eller prata om teman som inte är relevanta Chui & Ho (2006). Detta kan tolkas utifrån att 
ungdomar vill se om fältsekreterare kan hjälpa till när det behövs, det vill säga om fältsekreterare 
är ” äkta vara” tilliten är av största vikt.  Tilliten skapar fältsekreterare genom att kunna 
ungdomar, men även genom att ungdomar känner trygghet utifall det händer nåt. Även om 
ungdomar menar att de inte vill ha en ”minipolis” till fältsekreterare vill de samtidigt känna sig 
trygga och att fältsekreterare har en social kontroll. Denna dikotomin som uppstår kan tolkas 
som ett resultat av att befinna sig i tonåren. Ungdomar vill vara självständiga och lösa sina 
problem själva, samtidigt som de vill känna tryggheten hos någon som har kunskap om 
ungdomar men även om vad som händer mellan ungdomar.  Det finns paralleller med Andersson 
(2010); Szeintuch (2015); Morgan (2013) som argumenterar för att socialarbetaren kan vara en 
kompensatorisk vuxen. Samtidigt understryker Kapetanovic et al (2017) att ungdomar inte vill 
känna sig kontrollerade men faktum är att när föräldrarna vet vad deras barn gör på kvällar och 
helger (El-Kouri, Sundell & Strandberg 2005) så är det en skyddsfaktor för barn och unga. 
Fältsekreterare som tar över föräldrarollen kan utföra en kontraproduktiv insats för den unges 
sociala utveckling eftersom en fältsekreterare aldrig kan eller bör ersätta en förälder.  

Chui & Ho (2006) visar i sin rapport att motstånd från ungdomar i det terapeutiska arbetet ofta 
beror på att ungdomar blir sedda som stökiga och misslyckade vilket är anledningen till att de 
behöver hjälp. Fältsekreterare får sällan ett sådant motstånd tack vare att fältarbetet sker på 
frivillig basis och att fältsekreterare ser ungdomen utifrån en främjande utgångspunkt. 
Självbildsbegrepp är intressant i tolkningen av att ungdomar vill visa sig från sin bästa sida. Med 
stöd av Goffmans dramaturgiska perspektiv kan vi tolka ungdomars rollbesättning som ett sätt 
att skapa en positiv självbild av sig själva till fältsekreterare. Fältsekreterares strategier för att 
möjliggöra för ungdomar att ”visa sig från sin bästa sida” kan vara ett sätt att tillvarata de ungas 
agentskap. Genom att ungdomar ses som goda medborgare kan motståndet från ungdomar 
minska men även förstärker detta bildningen av en positiv självbild. Denna tolkningen för 
tankarna vidare till fältsekreterares egna uppfattning om ungdomar och återkopplar till Chui och 
Ho (2006) som redovisar motståndet från ungdomar på grund av att ungdomar tolkas och 
uppfattas som stökiga och därmed skall de utöva någon slags ”självuppfyllande profetia”. 
Ungdomarna agerar då utifrån etikettering som professionella sätter på ungdomar. Jag 
argumenterar för att ett främjande perspektiv kan minska motståndet och därmed skapa 
fältsekreterares legitimitet till fältet.  

Hart (2016) argumenterar för hur vi tolkar gränser och motstånd. Hart menar att 
när motstånd utgår från socialarbetaren kallas det för att bibehålla gränser, men när motståndet 
kommer från ungdomar kallas det för motstånd. Detta kan tolkas utifrån ett maktperspektiv ung 
vs vuxen, på fältet finns en maktsymmetri mellan professionella och unga där unga väljer vilka 
de vill prata med (Bolin & Sorbring 2104; Hart 2016) och detta kan då skapa oro och obehag hos 
fältsekreterare som blir bortvalda. Att visa sitt kunnande i ett ämne kan vara avgörande för att 
dämpa ångest och oro, samtidigt som vi genom kunskap kan demonstrera makt. Foucaults 
begrepp pastoralmakt kan vara användbart eftersom syftet med fältarbetet är att ge ungdomar 
skydd och välmående samtidigt som fältsekreterare kan upprätta en vis socialkontroll. Detta 
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förutsätter att ungdomar sänker motståndet och det är i denna sänkning som fältsekreterare kan 
skapa legitimitet till fältet och i slutänden utöva sitt jobb som företrädare för socialtjänsten.  

Jag argumenterar att det genom relationen som fältsekreterare kan minska 
motståndet hos ungdomar. Genom ställningstagande och reflektioner med ungdomar kan 
fältsekreterare utöva en pastoralmakt där det finns en balans mellan kontroll och skydd. 
Foucaults teoribildning kan hjälpa oss att förstå den makt som utövas av fältsekreterare som är 
en förlängning av socialförvaltningen som människobehandlande organisation (Panican & 
Ulmestig 2011). 

Genom kunskap om ungdomar samt social kompetens kan fältsekreterare skapa 
legitimitet till fältet och bli en uppskattad vuxennärvaro i ungdomars sociala kontext. När 
fältsekreterare förstår det kulturella sammanhanget kan denne ge stöd åt ungdomar i det 
offentliga fältet. Med stöd av Morgan (2013) som menar att genom ett socialpedagogiskt arbete 
kan fältsekreterare vägleda ungdomar genom tonårstiden in i vuxenvärlden. Samtidigt som 
fältsekreterare ibland måste lägga yrkesrollen åt sidan för att skapa relationer och detta kan skapa 
spänningar mellan yrkesroll och personlig identitet. Morgan (2013) och Chui & Chan (2012) 
lyfter liknande resultat i sina respektive studier där vi kan utläsa att diskrepanta roller kan skapa 
oro och ångest hos fältsekreterare.  

Inom rollteori är fyra termer av framträdande betydelse: positioner, förväntningar, 
roll och beteende. Positionen förutsätter att det finns andra positioner som står i relation till 
varandra. I denna studie kan vi skilja på följande positioner: vuxen-ungdom, lärare-elev, men 
även fältsekreterare – ungdom på fältet. Det finns förväntningar på hur individen skall bete sig i 
en given kontext eller utifrån en given position. Beteende handlar om vad vi gör och inte gör i 
en viss situation. Ett bra exempel är skillnaden ungdomar gör mellan fältsekreterare och polis 
eller professionella och frivilliga organisationers socialarbetare. Ungdomen förväntar sig inte att 
en fältsekreterare skall agera polisiärt. Ett felaktigt agerande utifrån en förväntad rollbesättning 
kan skada tilliten till fältsekreterare. Rollen är oftast förväntningar på en position. Vi människor 
innehar flera positioner i olika sammanhang (Trost & Levin 2010) och det gäller för 
fältsekreterare att vara medveten vilken roll denne vill ha i en given kontext för att kunna skapa 
en legitimitet till fältet. Som fältsekreterare förväntas man kunna uppmuntra det positiva 
beteendet som ungdomar uppvisar, det är en del av det förebyggande och främjande arbetet. 
Ungdomar speglar sig också i fältsekreterare för att få bekräftelse om ett annat jag, den goda 
studenten, den med framtidstro, den välartade etc, med andra ord ungdomar vill visa sig från sin 
bästa sida och få uppmärksamhet (Goffman 2009). Detta har varit en medveten strategi som 
fältsekreterare har arbetat intensivt med att förmedla, att de vill få fram de goda sidorna hos 
ungdomar.  

Ungdomar efterlyser fältsekreterare som kan ungdomar och som ger trygghet, där 
fältsekreterare måste tro på sin roll som fältsekreterare. Johan Asplund talar om social 
responsivitet det vill säga individens benägenhet att respondera på stimuli (Asplund 1987) som 
en del av den sociala interaktionen.. Barn har förmåga att skapa mening utifrån den sociala 
situationen och i agerande kan den unge visa förmågor som intentionalitet, målinriktning och 
strategiskt beteende (Bolin & Sorbring 2014). Barn kan vara i ett relativt likvärdigt förhållande 
till professionella som till sina föräldrar, att på ett smidigt sätt sänka motståndet kan ses som ett 
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strategiskt beteende för att slippa obehag och kontroll. En annan tolkning som vi kan göra är att 
genom att skapa förtroendefulla relationer till fältsekreterare kan ungdomen minska avståndet 
mellan sig själv och fältsekreterare och därmed hamna i en kompisrelation. Denna 
kompisrelation kan vara mycket kontraproduktiv när fältsekreterare måste agera som vuxen men 
även som företrädare för socialförvaltningen.  Chui & Ho (2006) får samma resultat i sin studie, 
fältsekreterare måste vara förmögna att skilja på vilket som är ungdomars mål med mötet och 
vilket som är fältsekreterares mål. Genom att vara kongruent i sin professionalism kan vi 
tillhandahålla ungas agentskap och därmed se ungdomar utifrån ungdomars perspektiv.  

Att skapa legitimitet till fältet kräver att fältsekreterare alltid är aktiv i den 
kontexten som denne befinner sig i. Aktiv i den bemärkelsen att fältsekreterare bör observera, 
analysera och dra slutsatser av kontexten och de individer som befinner sig i den. Dessa 
observationer skall sedan användas som underlag till varför, hur och när fältsekreterare ta kontakt 
med ungdomar för att tillvarata ungas agentskap. Det är en fråga om kunskap, social kompetens 
och social interaktion men framför allt en fråga om personlig lämplighet. Fältsekreterare bör 
vara medveten om de teman som lyfts ovan – och sedermera integrera dessa teman i ett 
förhållningsätt. Den personliga lämpligheten speglar fältsekreterares genuina inställning till 
ungdomar.  

14 Slutdiskussion 
Under följande kapitel kommer resultat och metoddiskussion att föras fram. 
Resultatdiskussionen kommer att lägga fram huruvida det samlade materialet har besvarat 
studiens frågeställningar. Metoddiskussionen lyfter fram den studiens metod och dess lämplighet 
för dataproduktion för att besvara studiens frågeställningar.  

14.1 Resultatdiskussion  
Studiens samlade material kan läggas till grund för att öka förståelsen i strategierna som en 
fältsekreterare bör ta i beaktande när denne skall skapa ett legitimt socialt arbetssätt som bygger 
på en maktsymmetri ute i det offentliga rummet. Ungdomarna i studien vistas i det offentliga 
rummet skolan, stan, fritidsgården och kulturhuset.  

Betydelsen av att kunna läsa av icke verbal kommunikation och förhålla sig till 
detta är en förmåga som kräver närvaro i kontexten (Andersson 2002; Goffman 2009; Trost & 
Levin 2010;). I det genomgångna materialet om uppsökande och förbyggande arbete med 
ungdomar i det offentliga rummet är det önskvärt med olika slags kompetenser såsom social 
kompetens, kunskap om ungdomar, förmåga att inge tillit och trygghet samt förmåga att 
bibehålla en social kontroll. Ungdomar har ett eget agentskap där de kan utöva motstånd mot 
ovannämnda kompetenser.  

         Syftet med studien har varit att studera hur fältsekreterare skapar legitimitet 
till fältet i första hand men även att få ungdomars perspektiv. Barn- och ungdomsvetenskap 
understryker barn och ungas agentskap. Detta agentskap kan stimuleras genom att fältsekreterare 
hittar teman som är viktiga för ungdomar. Dessa teman framträder när ungdomars röst få komma 
till tals. Att skapa förtroendefulla relationer genom tillit, kunna ungdomar och inge en känsla av 
trygghet har varit genomgående teman i samtal med ungdomar.  
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        Fältsekreterare använder sig av olika strategier för att skapa rätten till att 
tillsammans med ungdomar vistas i samma kontext i det offentliga rummet. Strategier handlar 
att ”övertyga” ungdomar att fältsekreterare är en vuxen som har kunskap, social kontroll, synas 
överallt, fånga ögonblicket, skapa tillit, kunna ungdomar och skapa trygghet i det öppna rummet. 
Dessa strategier skapas, omförhandlas och återskapas i samarbete med ungdomar. Ungdomars 
aktiva deltagande i skapandet av fältsekreterares legitimitet till fältet visar deras agentskap i hur 
en fältsekreterare skall vara. All kontakt som fältsekreterare gör med ungdomar syftar till att 
initiera en process för en social förändring men även ge stöd för att hålla igång 
förändringsprocessen (Andersson 2013). Ett bra exempel kan vi se när fältsekreterare förstärker 
ungdomars positiva sidor.  

 

14.2 Metoddiskussion 
Under detta kapitel kommer en diskussion om val av metoden och datainsamling. Vilka 
dilemman som dök upp under studien.  

14.2.1Val av metod 
Bryman (2016) lyfter fram ett dilemma som jag mötte från början när jag bestämde mig för att 
göra en etnografisk studie. Etnografisk forskning innebär att man tillbringar lång tid på fältet. 
Min tid för magisteruppsatsen sträcker sig bara under några månader. Bryman menar att det är 
möjligt att göra en mikro-etnografi, det innebär menar Bryman, att man har fokus på en viss 
aspekt av ett tema. Å andra sidan kan jag argumentera för att min långa erfarenhet på fältet ger 
mig stor kunskap över det fält jag ämnade att studera. Nackdelen med min långa erfarenhet var 
att jag hade starka åsikter i hur saker och ting skulle göras. Min förförståelse var med andra ord 
både en förutsättning för studien men även en belastning.  

           Det fanns en medvetenhet tidigt i studien att verkligen fånga ögonblicken. 
Att vara ny på jobbet är bara en kort tidsperiod i mina kollegors fortsatta arbete. Syftet blev en 
vägvisare, vilka faktorer påverkar eller influerar för att fältsekreterare ska få legitimitet till fältet. 
Jag var tvungen att börja göra anteckningar av några slags observationer för att komma ihåg 
viktiga detaljer som kunde vara till nytta i framtiden. Inom den etnografiska metoden är 
tillgången till fältet en grundbult (Bryman 2016; Denscombe 2009; Einarsson & Hammar 2002  

Det har varit en utmaning att göra föreliggande studie inom min egen enhet 
(Fältgruppen) eftersom ungdomar kom fram till mig när jag gjorde mina deltagande 
observationer, vilket ledde till att ibland mina kollegor inte fick komma in då min närvaro säkert 
påverkade beteendet hos ungdomar (Einarsson & Hammar 2002). Willis och Trondman (2000) 
menar att vi är en del av den sociala värld vi studerar men att det är genom att reflektera över vår 
roll som forskare som vi kan minska den påverkan vi åsamkar den kontext vi studerar. Samtidigt 
som jag tidigare nämnde är min förförståelse i olika avseende en förutsättning för att genomföra 
denna typ av studie eftersom jag kunde komma nära det studerade fenomenet. Taylor och Bogdan 
(2015) menar att som etnografisk forskare kan forskarens egna erfarenheter kan vara en resurs 
för att förstå andras perspektiv och erfarenheter. Samtidigt som denna ” personal experience” 
kan bli en belastning om jag som forskare inte reflekterar över mina egna ” common sens 
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asumptions” och förmedlar min egen förförståelse till mina informanter och därmed missar att 
se mina informanters ”point of view”.  

Jag tror däremot att det hade varit annorlunda om jag hade gjort observationerna 
inom en annan fältgrupp där jag bara fick vara en observatör och inte hade någon relation till 
ungdomar. Det finns en övertygelse om att det inte hade varit möjligt att utföra denna studie om 
både jag som forskare och mina informanter (fältsekreterare) hade varit helt nya på fältet. Det 
hade i alla fall inte varit möjligt utifrån en mikro-etnografisk studie. Enligt Bogdan och Taylor 
(2015) kan forskaren som forskar inom sin egen organisation påverka de människor som känner 
forskaren. Detta har även varit en begränsning i studien, eftersom ungdomar drog sig till mig i 
första hand. Begränsningen löste vi genom att fältsekreterare gick in i kontexten före mig. 

Observationerna och samtal med ungdomar utfördes nästan samtidigt. Att göra 
observationerna och samtalen med ungdomar under samma period kunde påverka min 
förförståelse i det jag sedan såg och uppfattade under observationerna men jag försvarar mitt val 
i att jag var intresserad av erfarenhetsnära berättelser från ungdomar för att få deras point of view. 
Som forskare fick jag anpassa mig till omständigheterna, att vara flexibel i en etnografisk studie 
är förvisso en fördel (Bryman 2016, Denscombe 2009, Einarsson & Hammar 2002). 

Att vara fältsekreterare och etnografiskt inriktad forskare har sina likheter. Båda 
rollerna utförs på fältet. Att gå in i sammanhang med en etnografisk hållning kräver en inställning 
som försätter mig i en läranderoll. Genom att studera mina kollegors inträde till fältet har jag 
funderat över fältsekreterares roll. Frågor som väcktes har varit till exempel -varför väntar denne 
på att interagera med ungdomar? Varför ser denne inte tillfället? Undrar hur ungdomar ser på 
våra roller inom fältgruppen? Under studiens gång har jag ständigt funderat över hur det är att 
vara ny på fältet eftersom det var så länge sedan jag ”var ny på jobbet”. Föreliggande studie kan 
även ses som ett utvecklingsarbete inom fältgruppen. 

Resultatet hade troligen varit annorlunda om jag bara hade valt en annan metod till 
exempel om studien hade bestått av intervjuer med mina kollegor och ungdomar. Fördelen med 
en etnografisk studie är att vi kan studera vad människorna faktiskt gör och inte bara vad de säger 
att de gör.   

14.2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av deltagande observationer, fältanteckningar och informella samtal 
med ungdomar. En förutsättning för att jag skulle kunna göra några observationer, var att mina 
kollegor fick tillgång till fältet. Jag blev en gatekeeper för mina kollegor och presenterade dem 
för ungdomar och andra samarbetspartners. Jag guidade mina kollegor runt inom kommunen så 
att de kunde lära sig att hitta rent rumsligt. Deltagande observationer tar ganska mycket tid i 
anspråk och min tid för studien var begränsad. Jag var angelägen om att processen inte skulle 
dra ut allt för mycket på tiden då det dessutom förhöll sig så att en av mina kollegor blev pappa 
under tiden som studien genomfördes och detta innebar då en månad utan några observationer 
på just honom. 

Relationen till gruppen ungdomar underlättade genomförande av observationerna samt att kunna 
föra anteckningar helt öppet. Det var inga problem att föra informella samtal med ungdomar. Jag 
upplevde att de tyckte det var lite spännande att få delge sina reflektioner om vad de ansåg vara 
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viktiga egenskaper hos en fältsekreterare. Jag blev snart varse om att även om jag noggrant 
planerade mina observationer och samtal så kunde dessa inte planeras i förväg utan de blev till 
under den fortlöpande undersökningsprocessens gång. Kullberg (2004) hade samma upplevelse 
under sin etnografiska studie i klassrummet. Några såg fram emot att få ta del av min studie. Jag 
valde att inte ha någon inspelningsutrustning utan skrev stödord och såg till att får ett 
sammanhang direkt efter intervjuerna.  

15 Förtroendefulla relationer – en förutsättning för 
legitimitetskapande 
En ny kunskap som blev påtaglig var att det inte räcker med att synas i det offentliga rummet, 
utan det är själva interaktionen med ungdomar som skapar dessa förtroendefulla relationer och 
som ligger till grund för en legitimitet till fältet. Att bara befinna sig på fältet kan uppfattas som 
att fältsekreterare agerar ”minipolis”, vilket minskar förtroendet eftersom polisrollen skall 
innehas av polisen. 

Utifrån symbolisk interaktionism är definitionen av situationen ett centralt begrepp 
där människans beteende kan ses i förhållande till hela kontexten, genom att definiera situationen 
på ett visst sätt kommer även den sociala interaktionen påverkas. Fältsekreterare måste dominera 
situationen, Goffman (2009) uttrycker det på följande sätt ”förmågan att på ett effektivt sätt 
uttrycka en definition av situationen är inte av något större värde om individen inte befinner sig 
i en sådan position att man kan föregå med gott exempel, köpslå, bestraffa, etc”. Det vill säga 
det är nödvändigt för fältsekreterare att skapa en legitimitet till fältet bland ungdomar och att 
lyssna in ungdomar och inte bara det de säger utan även hur de agerar genom kroppsspråket. 
Detta kräver en engagerad närvaro både fysiskt och psykiskt hos fältsekreterare för att tillvarata 
ungas agentskap som kan leda till förtroendefulla relationer.  

Studiens observationer med fältsekreterare visar att det finns en inbyggd osäkerhet 
hos nya fältsekreterare som skall komma ut bland ungdomar i det offentliga rummet. Att inta en 
plats i en ungdomsgrupp ute på stan eller i ett kulturhus kan skapa oro, ångest och till och med 
frustration. Genom att ha en strukturerad arbetsform med en socialpedagogisk utgångspunkt 
(Andersson 2010; Kübler 2010; Morgan 2013; Specht 2010) kan det underlätta fältsekreterares 
legitimitet till fältet. Det framkommer under observationerna att den bästa ingången till gruppen 
ungdomar är i en kontext där ungdomar känner igen roller. Som nämndes förut att befinna sig i 
en kontext där positionerna vuxen-ungdom är klara underlättar för fältsekreterare att använda sig 
av de strategier som förstärker fältsekreterare position på fältet. Relationerna som fältsekreterare 
lyckas skapa med ungdomar är det som sedan kan leda fram till ett förebyggande arbete.  

Chui & Ho (2006) lyfter fram relationens vikt för ett fortsatt positivt arbete och en 
legitimitet till fältet. Cefâi (2015) bekräftar vikten av de interpersonella relationerna och utgår 
från fältarbetarens förmåga till empati.  

Fältarbete kan med andra ord ses som en offentlighetens sociala pedagogik, det är detta som 
skiljer fältsekreterare från det mer frivilligt inriktade arbete som frivilliga organisationer 
tillhandhåller. Med stöd av Hart (2016) är det viktigt att fältsekreterare har kunskap om 
ungdomar och är medveten om ungdomars agentskap och denna medvetenhet är viktig att beakta 
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så att fältsekreterare i sin iver att skapa kontakt med ungdomar inte går över gränsen och mer 
tränger sig på än skapar relationer. Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv utgör 
relationskompetens hos fältsekreterare en förmåga till att hantera olika slags relationer (Hart 
2016) . Det är en attityd till relationer som fältsekreterare bör reflektera kring så att denne kan 
tillhandahålla ungdomars agentskap. Genom närvaro i kontexten och i relation till ungdomar kan 
fältsekreterare förhålla sig öppen till frågan om vem ungdomen är och se till att träda fram som 
ett subjekt i sin egen utveckling. Att se ungdomar i det offentliga rummet som en egen individ 
och inte som omogen grupp är att kunna ungdomar.  

16 Konklusion och resultatets relevans för barn- och 
ungdomsvetenskap 
Studiens samlade kunskap både från forskningen och från resultatet av observationerna samt 
informella samtal kan vi dra följande konklusion: 

Relationen mellan ungdomar och fältsekreterare är nyckel till ett förebyggande arbete. Det 
förebyggande arbete startar med en förändringsprocess där både fältsekreterare och ungdomen 
är delaktig i. Fältsekreterare använder sig av olika strategier för att skapa legitimitet till fältet för 
att sedan kunna initiera en förändringsprocess, följande strategier förefaller som viktiga 

• Att synas och vara i det offentliga rummet 
• Att skapa trygghet och tillit genom att kunna ungdomar 
• Att hantera social kontroll  
• Att ha ett socialpedagogiskt förhållningssätt 

Fältsekreterare skapar legitimitet till fältet genom att använda sig av dessa strategier. Strategierna 
kräver att fältsekreterare har sinnesnärvaro i möte med ungdomar. Denna sinnesnärvaro är av 
betydelse när fältsekreterare möter ungdomar för första gången, eftersom det kan påverka den 
fortsatta relationen mellan fältsekreterare och ungdomen. Genom att fältsekreterare ger en bild 
av att kunna ge trygghet och kunna ungdomar, kan ungdomar släppa på motståndet och 
följaktligen acceptera fältsekreterare i det offentliga rummet.  

16.1 Relevans för barn- och ungdomsvetenskap  
Genom denna studie har jag försökt belysa hur fältsekreterare skapar legitimitet till 

fältet. Studien har ett barn och ungdomsvetenskapligt perspektiv då barn och ungas agentskap 
tas till vara i mötet mellan fältsekreterare och ungdomar i det offentliga rummet. Det har tidigare 
funnits många tankar om barn och unga som passiva aktörer i sina relationer. Den nya barn och 
ungdomssociologin tar ett avstamp i att se barn och unga som meningsskapande aktörer (Prout 
2011, Matthews 2007). resultatet visar att ungdomar i högsta grad agerar aktivt i att ta kontakt 
eller undviker att ta kontakt med fältsekreterare. Även när unga har varit passiva i kontakt med 
fältsekreterare har detta kunnat tolkats som en aktiv roll (Parking & Kuczynski 2012). 

Fältsekreterare måste ta i beaktande ungdomars önskan i hur fältsekreterare kan 
närma sig ungdomen på ett sätt som ungdomen känner sig trygg med och samtidigt tillräckligt 
nyfiken. Jag hoppas att blivande fältsekreterare kan använda min studie som en språngbräda ute 
på fältet och genom reflexivitet öka den teoretiska och praktiska kunskapen för att hjälpa genom 
relationsskapande fältarbete.   
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17 Fortsatt forskning 
Det finns mycket forskning gjord angående olika arbetsmetoder för att arbeta preventivt och 
främjande. De flesta studier baseras på arbetsmetoder där socialarbetaren har kontroll över 
kontexten som klienten befinner sig i, i synnerhet när vi pratar om ungdomsforskning. Att studera 
hur socialarbetaren och ungdomar samspelar i en kontext där ramarna inte är givna är av stort 
intresse. En vidare forskning som kan vara intressant att utveckla är fältsekreterare i relation till 
organisationen. Legitimitet, handlingsutrymme och inte minst andra professionellas benägenhet 
att samverka med fältsekreterare. Under denna studie, men även i mitt arbete, är det sällan som 
organisationen räknar med fältsekreterare under utredningstiden eller när insatsen är beviljad. 
Fältsekreterare träffar ungdomar i deras egna kontext och är oftast den som träffar ungdomen i 
stunden av ilska, glädje eller frustration över att saker och ting inte blev som de hade tänkt sig.  
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Till samtliga föräldrar: 

Hej, jag heter Carlos Vales och är fältsekreterare i XXXXX Kommun. 
Tillsammans med mina två kollegor, bildar vi Fältgruppen. 

Under vårterminen 2018 kommer jag att skriva en Magisteruppsats inom Barn- och 
Ungdomsvetenskap. En målsättning med studien är att förbättra förutsättningar för ett gott 
bemötande mellan fältsekreterare och ungdomar ute i det offentliga rummet.  

Syftet med min magisteruppsats är att studera hur fältsekreterare tillsammans med 
ungdomar skapar förutsättningar för en god atmosfär i ungdomsgrupperna, på stan eller i skolan. 
Detta kommer att innebära att jag under våren kommer att utföra så kallade deltagande 
observationer för att studera samspelet mellan fältsekreterare och ungdomar i det offentliga 
rummet. Jag kommer under de tillfällen då jag gör observationer att föra fältanteckningar, 
eftersom mina observationer är helt öppna kommer ungdomar att veta när jag ”forskar” eller inte. 
Dessutom kommer jag att informera vid dessa tillfällen, så att ungdomar som inte vill delta vid 
observationstillfället har möjlighet att avstå deltagandet. 

Medverkan är helt frivilligt och ungdomar kan när som helst avbryta min forskning, 
utan några konsekvenser.  

Jag kommer även att göra några ostrukturerade intervjuer på plats under 
observationstillfällen dock kommer informanterna (ungdomar) utifrån etiska krav, vara 15 år 
fyllda samt att en samtyckesblankett skall skrivas under. Även här kan ungdomen när som helst 
avbryta intervjun. Informanterna avidentifieras, dvs att de inte går att identifieras, när studien 
publiceras.     

Har du som förälder några frågor över min studie, intresserad av att ta del av den 
eller om du absolut inte vill att ditt barn skall bli intervjuad, är du välkommen att kontakta mig. 

Carlos Vales 

Student på Barn och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet vid Högskolan 
Väst 

Telefon: 0706750870 

Mail: XXXXX@XXXX 

Handledare: Martin Molin 
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informerats och förstått att det jag säger är konfidentiellt och hur materialet i studien kommer att 
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om studien. 
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