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Sammanfattning	  
Syftet med studien har varit att undersöka hur fältsekreterare arbetar med och uppfattar det 
förebyggande arbetet med ungdomar. Studien har utformats som en kvalitativ intervjustudie 
där sju fältsekreterare från två olika kommuner deltagit. Intervjuerna utgick från en 
halvstrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering 
och tematisering. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv.  

Resultatet visar att fältsekreterarna som deltagit i studien utgår från tre olika nivåer i det 
förebyggande arbetet. De olika nivåerna skapar förutsättningar för fältsekreterarna att befinna 
sig på ungdomarnas olika arenor och därmed skapa sig en helhetssyn på ungdomarna. Målet 
med det förebyggande arbetet beskrivs utifrån syftet att skapa ett gott liv för ungdomarna. Det 
förebyggande arbetet bygger på kontaktskapande. Detta görs genom uppsökande arbete samt 
genom att möta ungdomarna utifrån deras perspektiv. Att skapa hållbara relationer beskrivs 
som viktigt. Detta görs genom att använda den egna personligheten som ett verktyg, samt 
genom att finnas kvar över tid för ungdomarna. Fältsekreterarna har beskrivit relationen som 
central och menar att den kan användas som ett verktyg för lärande och utveckling hos 
ungdomarna.  

Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att fältsekreterarna i sitt arbete strävar efter 
att arbeta utifrån en helhetssyn där ungdomens delaktighet i arbetet är i fokus. Ytterligare en 
slutsats är att relationen kan ses som ett centralt verktyg för ett lyckat förebyggande arbete.  

Nyckelord: förebyggande arbete, ungdomar, fältsekreterare, fältarbete, sociokulturellt 
perspektiv, kvalitativa intervjuer 
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Abstract	  
The purpose of this study was to investigate how field secretaries are working with and 
perceive the preventive work with young people. The study was designed as a qualitative 
study in which seven field secretaries from two different municipalities participated. The 
interviews were based on a half-structured interview guide. The interview data were coded 
and divided into relevant themes. The study was based on a socio-cultural perspective.  

The result revealed that the field secretaries who participated in the study based their work on 
three different levels of prevention. The different levels create conditions for the field 
secretaries to be on the young people’s various venues and thereby gain a holistic view of the 
young people. The goal of prevention is described according to the purpose of creating a good 
life for young people.  

Preventative work is based on creating contacts. This is done through outreach work and by 
meeting young people from their perspective. Creating sustainable relationships are described 
as important. This is done by using one’s own personality as a tool, as well as to continue to 
exist over time for the young people. The field secretaries have described the relationship’s 
importance to their work and explain how it can be used as a tool for learning and 
development in the young people.  

A conclusion to be drawn from the study’s results is that the field secretaries strive to work 
from a holistic view were the youths own participation in the work is the focus. Another 
conclusion is that the relationship can be seen as a key tool for a successful prevention.  

Keywords: prevention, young people, field secretary, fieldwork, socio-cultural perspective, 
qualitative interviews 
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Inledning	  
Socialt förebyggande arbete har funnits i Sverige under en lång tid. Redan i slutet av 1800-
talet fanns lagstiftning som syftade till att korrigera människors fel och brister. Under denna 
tid existerade inte tanken på att det skulle kunna vara ett samhälleligt bekymmer som 
resulterade i problem hos familjer, utan problemen låg alltid på individnivå (Molin, 2005). 
Fram till början 1980-talet låg ansvaret för det förebyggande arbetet på statlig nivå. I samband 
med att socialtjänstlagen trädde i kraft som en ramlag förflyttades ansvaret över till kommunal 
nivå, vilket gjorde det möjligt för kommunerna att utforma det förebyggande arbetet utifrån 
kommunens egna behov. I socialtjänstlagen beskrivs kommunernas skyldighet att bedriva ett 
förebyggande och uppsökande arbete (Rättsnätet Notisum, 2014). Enligt den 
socialtjänstutredning som gjorts påpekas dock att det förebyggande arbetet har bortprioriterats 
av kommuner då ekonomiska besparingar har krävts (Molin, 2005).  

Dagens förebyggande insatser inom det sociala arbetet har som syfte att förebygga både 
samhälleliga och individuella bekymmer i ett tidigt skede. Insatserna vänder sig inte enbart till 
enskilda individer utan riktas även till olika sociala grupper. Insatserna kan även ske utifrån 
ett samhällsperspektiv där de är riktade mot en stor del av befolkningen. Det förebyggande 
arbetet som sker med ungdomar utförs ofta på skolor och fritidsgårdar, där de befinner sig.  

Det förebyggande arbete som sker med ungdomar i dagens samhälle utförs i många fall av 
fältsekreterare. Fältsekreterarna är anställda av socialtjänsten och är ofta utbildade socionomer 
eller socialpedagoger. De har som uppdrag att arbeta förebyggande med uppsökande arbete i 
fokus. Deras arbetsuppgifter består också av att skapa kontakt och relationer med ungdomar 
som befinner sig i riskzon för att utveckla sociala problem som exempelvis missbruk eller 
kriminalitet (Ander et. al., 2005).  

Fältarbete handlar om att samhället ska svara upp till ungdomarnas behov samt att de skall 
fungera i samhället. En grundläggande tanke i det förebyggande arbetet är att unga människor 
skall utvecklas och lära sig något. Kunskapen ungdomarna får skall hjälpa dem att gå vidare i 
livet med bättre självkännedom och med hjälp av detta lättare förstå och hantera sin omvärld. 
Fältsekreteraren får en chans att stimulera lärandet hos ungdomarna genom att stödja dem i 
relation till deras omgivning. Fältsekreterarens uppgift är också att hjälpa ungdomar att 
hantera sociala problem samt att förhindra marginalisering (Andersson, 2005). 
Fältsekreteraren arbetar alltså för att fånga upp och utveckla ungdomar som befinner sig i 
riskzon och strävar efter att anpassa dem till samhället. 

Det förebyggande arbetet med ungdomar beskrivs i tidigare forskning som en viktig hörnsten 
i det sociala arbetet med ungdomar. Som blivande socialpedagoger ser vi förebyggande arbete 
som en grund för ett välfungerande samhällsklimat. Socialpedagogik kan beskrivas utifrån 
dess syfte att stödja, stimulera samt att mobilisera människor så att de ska kunna leva ett gott 
liv i ett integrerat samhälle. En av socialpedagogikens grundtankar är att förhindra 
marginalisering och sträva efter människors deltagande i samhället (Eriksson & Markström, 
2000).  

Tidigare forskning varnar dock för att det finns en risk att de förebyggande insatserna som 
finns i samhället upphör eller skärs ned då ansvaret för insatserna numera ligger på 
kommunnivå (Creutzer, 2003). Med detta i åtanken anser vi att det förebyggande arbetet är 
viktigt ur ett samhällsperspektiv då det finns skäl att tro att det förebyggande arbetet kan spara 
samhället pengar och individer från onödigt lidande på ett långsiktigt plan. Att utforska hur 
fältsekreterarna upplever och definierar det förebyggande arbetet kan ur ett 



 

6 
 

samhällsperspektiv skapa en större insikt kring det förebyggande arbetets relevans. Ytterligare 
en förhoppning med studien är att den skall klargöra vad förebyggande arbete med ungdomar 
innebär för det sociala arbetet då det förebyggande arbetet är komplext.  

Syfte	  &	  frågeställningar	  
Syftet med studien är att undersöka hur fältsekreterare arbetar med och uppfattar 
förebyggande arbete med ungdomar. 

Studien har utformats som en intervjustudie där sju fältsekreterare har intervjuats kring deras 
upplevelser av förebyggande arbetet med ungdomar. Studien utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv där det använts som ett verktyg för att förklara det förebyggande arbetet.  I tidigare 
forskning beskrivs relationen som en central del i det förebyggande arbetet med ungdomar. 
Tidigare forskning framhäver även fältsekreterarnas arbete på olika arenor vilket har bidragit 
till att syftet har konkretiserats utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka arenor arbetar fältsekreterarna i och vad har arenorna för betydelse för det 
förebyggande arbetet?  

 Vad uppfattar fältsekreterarna som målet med det förebyggande arbetet? 
 Hur skapar fältsekreterarna kontakt och hållbara relationer med ungdomarna? 
 Vad har relationen för betydelse för det förebyggande arbetet? 

Centrala	  begrepp	  
Studien utgår från fältsekreterares arbete med ungdomar. Då ungdomar diskuteras i den 
löpande texten syftas till ungdomar mellan 13-20 år då det är denna målgrupp som 
fältsekreterarna som deltagit i studien arbetar med. Nedan presenteras begrepp som är centrala 
i studien.  

Fältsekreterare 
Fältsekreteraren arbetar utifrån en metod i det sociala arbetet som grundar sig på det 
uppsökande arbetet. Fältsekreterarens arbetsuppgifter består av att söka kontakt och skapa 
relationer med ungdomar där det finns en risk att de kan utveckla sociala problem (Ander et. 
al., 2005) 

Förebyggande arbete  
Förebyggande arbete syftar till att motverka uppkomsten av ett beteende som kan resultera i 
negativa konsekvenser exempelvis missbruk eller kriminalitet. Begreppet bygger på två 
grundtankar, dessa är att undvika något som är oönskat samt att det som är oönskat är möjligt 
att påverka och skapa förändring (Sahlin 1992 se Ander, 2005).  

Uppsökande arbete  
Uppsökande arbete syftar till att få kunskap om ungdomarna och skapa kontakter. 
Fältsekreterarna vistas i ungdomarnas miljöer för att skapa relationer med ungdomarna. 
Utifrån det uppsökande arbetet får fältsekreterarna även kunskap om sociala förhållanden och 
problem (Andersson, 2005).  

Relation 
I det sociala arbetet med människor är relationer centralt. Relationen påverkas av de olika 
sammanhang där den skapas då det är utifrån sammanhangen som förutsättningarna för 
relationen ges. Relationen måste inte vara emotionellt laddad utan kan även vara neutral. Då 
en kontinuerlig kontakt uppstår kan en känslomässig relation i olika bemärkelser uppstå 
(Svensson et. al., 2008).  
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Tidigare	  forskning	  
Detta avsnitt inleds med forskning som belyser de fördelar och svårigheter som finns i det 
förebyggande arbetet. Vidare diskuteras förutsättningar för ett lyckat förebyggande arbete. 
Tidigare forskning redogör för en rad olika grundtankar som kan vara viktiga för att lyckas 
med det förebyggande arbetet, i dessa förutsättningar finns relationen och dess betydelse för 
det förebyggande arbetet presenterat. Även det professionella förhållningssättet och 
ungdomarnas delaktighet i det förebyggande arbetet finns presenterat i den tidigare 
forskningen. Avslutningsvis diskuteras makt och dess påverkan på det förebyggande arbetet, 
detta då maktassymmetrin i relationen alltid är en central del i det sociala arbetet med 
människor.  

Fördelar	  och	  svårigheter	  med	  förebyggande	  arbete	  
Flera av de professionella som är verksamma inom det sociala arbetet uttrycker att en tanke 
med det förebyggande arbetet är att nå ut till människor på ett annat sätt än den kontakt som 
sker i socialtjänstens lokaler. Arbetet utvecklas ständigt och tar nya former för att på så vis nå 
ut till nya målgrupper. Det skall vara nära medborgarna och ses som ett tilltalande alternativ 
för de som behöver stöd (Forkby & Andersson, 2007). 

Inom det förebyggande arbetet beskrivs tre olika nivåer som arbetet sker på. Dessa nivåer är 
universell, selektiv och indikerad prevention. Universell prevention syftar till att erbjuda 
insatser fritt till alla och syftet med insatserna är att främja en positiv utveckling, inte att 
fokusera på riskförhållanden. Selektiv prevention fokuserar på grupper där det finns en 
riskfaktor. Syftet är att förhindra individers negativa utveckling. Den indikerade preventionen 
är inriktad på enskilda individer som befinner sig i riskzon. Syftet med den indikerade 
preventionen är att förhindra att beteendeproblem uppstår (Forkby & Andersson, 2007). 

Något som beskrivs som viktigt i det förebyggande arbetet är tidiga insatser, detta för att nå 
riskgrupper innan riskbeteendet utvecklas och blir allvarligt. Tidigare forskning visar att 
många kommuner har en ambition att utveckla det förebyggande arbetet då kommuner ser 
nyttan med denna arbetsform eftersom den ökar tillgängligheten och närheten till 
medborgarna (Forkby & Andersson, 2007). De förebyggande insatserna kan ses som sociala 
investeringar. Resultatet av det förebyggande arbetet kan vara minskade kostnader för 
samhället i framtiden samt ett ökat välbefinnande för ungdomarna (Skolverket et. al, 2004). 
Det finns dock en risk att tidigare fungerande basverksamheter som har en förebyggande 
effekt upphör eller omstruktureras då ansvaret för det sociala arbetet har lagts över på 
kommunnivå och staten har frånsagt sig kontroll. Resultatet blir att det är upp till varje 
kommun hur resurser skall fördelas. Detta medför att många kommuner i dagsläget satsar på 
kortsiktiga åtgärder då de vill kunna avläsa resultat av insatserna inom ett par år. Detta 
resulterar i att möjligheterna för samordnade, generella insatser minskar. Istället läggs resurser 
på att identifiera riskpersoner och riskgrupper, pengarna satsas på avgränsade förebyggande 
projekt (Creutzer, 2003).  

I det förebyggande arbetet är det svårt att upptäcka de problemförhållanden som avses att 
påverka då arbetet syftar till just förebyggande insatser. De studier som genomförts utifrån det 
förebyggande arbetet saknar resultat kring arbetets effektivitet. Istället redovisas erfarenheter 
och analyser av interventioner och metoder som genomförts (Andersson, 2010). Det 
förebyggande arbetet har sannolikt en koppling till antalet personer som blir aktuella för mer 
omfattande insatser från socialtjänsten senare i livet. Det är dock svårt att påvisa kopplingen 
då det finns flera faktorer som påverkar huruvida en person behöver insatser från 
socialtjänsten vilket innebär svårigheter med att påvisa sambandet (Forkby & Andersson, 
2007).   
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Förutsättningar	  för	  framgångsrikt	  förebyggande	  arbete	  
Forskning har funnit viktiga beståndsdelar som krävs för att det förebyggande arbetet skall 
vara framgångsrikt. För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att förstå 
sambandet mellan samhället, familjen och ungdomens beteende. Att engagera föräldrar i det 
förebyggande arbetet kring ungdomarna är fördelaktigt då föräldrarnas förmåga att 
kommunicera konstruktivt med ungdomarna har goda effekter på deras framtida utveckling. 
Att stärka den sociala och emotionella utvecklingen av ungdomar inom skolans värld har en 
skyddande effekt då deras samhörighetskänsla med skolan och samhället stärks och på så vis 
fungerar som en skyddande åtgärd, då risken att utveckla en psykosocial felutveckling inom 
alla områden minskar (Andréasson, 2003).  

Något som beskrivs ha en skyddande effekt på ungdomarnas sociala utveckling är att de har 
gynnsamma fritidsaktiviteter samt kontakt med andra ungdomar. Att anpassa de förebyggande 
insatserna utifrån individuella önskemål kan vara av stor vikt för att ungdomarna skall kunna 
utvecklas och känna en mening med tillvaron. Det kan även vara betydelsefullt för det 
förebyggande arbetet att skapa goda möten mellan fältsekreterarna och ungdomarna 
(Andréasson, 2003). 

Tidigare forskning visar att fältsekreterarnas deltagande i aktiviteter tillsammans med 
ungdomar kan fungera som ett verktyg i det uppsökande arbetet och i relationsskapandet dem 
emellan. Genom fältsekreterarnas deltagande i aktiviteter skapas utrymme för ungdomarna att 
bygga en relation över tid samt att skapa ett förtroende för fältsekreterarna (Henningsen & 
Gotaas, 2008).  

I det förebyggande arbetet ses det som en framgångsfaktor att fältsekreterarna möter 
ungdomarna utifrån vart de befinner sig ”här och nu”, att se ungdomarna utifrån vad de 
uttrycker och vad de vill. I mötet med ungdomarna ska fältsekreterarna skapa hopp hos dem 
om en bättre framtid. De skall även skapa tillit till de system som ungdomarna befinner sig i. 
För ett fungerande förebyggande arbete krävs det att ungdomarna kan känna tillit i relationen 
till fältsekreterarna (Lundgren & Magnusson, 2009).  

Relationens	  betydelse	  och	  svårigheter	  att	  skapa	  kontakt	  	  
Tidigare forskning beskriver hur fältsekreterare anser att en av deras huvuduppgifter i 
fältarbetet är att bidra till motivation, rådgivning och förståelse i samtal med de ungdomar de 
möter. Det goda samtalet beskrivs utifrån en relation där fältsekreteraren intar en hjälpposition 
och ungdomen får tillgång till en professionell lyssnare (Henningsen & Gotaas, 2008).  
 
I avhandlingen ”Unga i normalitetens gränsland” utforskar Severinsson (2010) hur olika 
myndigheter och professionella som är verksamma kring ungdomar hanterar de som hamnat 
snett. Avhandlingen fokuserar på hur samhället behandlar de ungdomar som avviker från 
normen. Severinsson har kunnat konstatera att det kan vara fördelaktigt att använda 
relationsskapandet som ett redskap i det förebyggande arbetet. Fältsekreteraren kan dra nytta 
av att dela med sig av personliga erfarenheter för att bygga en relation med ungdomen. 
Genom att dela med sig av personliga upplevelser skapas igenkänning hos ungdomen samt en 
möjlighet för denne att identifiera sig med fältsekreteraren. Relationsskapandet skapar 
möjlighet att fånga ungdomens intresse (Severinsson, 2010).  
 
I det förebyggande arbetet är det viktigt att ungdomen får en kontinuitet i relationen till 
fältsekreteraren, vilket kan underlätta för ungdomen att upprätthålla kontakten. Relationen 
uppfattas även som betydelsefull och kan fungera som en brygga då ungdomen har behov av 
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ytterligare kontakter. Fältsekreteraren kan vid dessa tillfällen företräda ungdomen och skapa 
tilltro till den nya kontakten (Lundgren & Magnusson, 2009).  
 
”Att komma i position” är ett uttryck som används för att beskriva hur fältsekreterarna arbetar 
uppsökande för att motverka de svårigheter som kan uppstå i kommunikationen med de 
ungdomar som de möter. Svårigheterna kan ha sin grund i fysiska, symboliska samt 
byråkratiska hinder. Att komma i position förklaras utifrån fältsekreterarnas sätt att hitta vägar 
för att få fortsatt kontakt med ungdomarna. Detta arbete sker i två faser, den första fasen utgår 
från att identifiera vem som är i behov av hjälp och vilken typ av hjälp som krävs. Den andra 
fasen handlar om att bygga relationer för att på så sätt möjliggöra ett förändringsarbete med 
ungdomarna (Henningsen & Gotaas, 2008).  

Förhållningssättets	  betydelse	  och	  ungdomens	  delaktighet	  
Fältsekreterarnas förhållningssätt gentemot ungdomarna är avgörande för kontaktskapandet 
med dem. Att vara tydligt närvarande på offentliga platser samt att ha en respektfull attityd 
mot de ungdomar de möter är viktigt utifrån den relation som skapas mellan dem (Henningsen 
& Gotaas, 2008).  
 
Stigsdotter Ekbergs (2010) avhandling ”Dom kallar oss värstingar” syftar till att identifiera 
olika aspekter av lärande som sker under samtalet mellan samhällets myndigheter och 
ungdomar i trubbel. Målet med avhandlingen var att få en större förståelse för hur samtalet 
mellan myndigheter och ungdomar skulle kunna utvecklas på ett konstruktivt sätt. Utifrån 
avhandlingen konstaterar Stigsdotter Ekberg att fältsekreterarnas roll omfattar att skapa en 
känsla av att ungdomarna förstår och kan tillämpa sig ny kunskap. Detta resulterar i goda 
förutsättningar för att motverka en asocial utveckling. I det förebyggande arbetet krävs 
kunskap om gruppdynamik och den egna potentialen att påverka ungdomarna och deras 
inbördes relationer (Stigsdotter Ekberg, 2010).  
 
När fältsekreteraren och ungdomen möts med en gemensam förståelse för den livssituation 
som ungdomen befinner sig i skapas förutsättningar för att de gemensamt skall finna 
gynnsamma insatser och lösningar som kan resultera i att ungdomens självkänsla stärks och 
möjligheten till en stabiliserad tillvaro ökar. De ungdomar som deltagit i Stigsdotter Ekbergs 
(2010) avhandling uttrycker en önskan om att den problematik de har skall ses som möjlig att 
åtgärda.  
 
I samtal med ungdomen kan det vara gynnsamt att inte utge sig för att vara expert, utan 
istället samtala med den utifrån ett förhållningssätt där fältsekreteraren uppmuntrar ungdomen 
att själv utforska det område som diskuteras. Att utgå från ungdomens egna sammanhang och 
privata erfarenheter kan resultera i att relationen mellan fältsekreteraren och ungdomen blir 
mer jämställd då den professionella avsäger sig rollen som expert (Severinsson, 2010). I det 
sociala arbetet med ungdomar kan det vara av avgörande natur att ta hänsyn till ungdomen 
och dennes perspektiv för att få den delaktig. Detta så att ungdomen själv kan delta i det 
samtal som förs utifrån dennes situation. Att ge ungdomen möjlighet att återge dennes 
upplevelse av den situation som den befinner sig i motverkar risken att ungdomen skall 
hamna i liknande situationer i framtiden (Stigsdotter Ekberg, 2010). Ungdomar har tidigare 
beskrivit hur de med hjälp av professionella kan starta ett förändringsarbete. Tidigare 
forskning visar att ungdomar vill ta ansvar för sina liv och själva göra egna val (Severinsson 
& Markström, 2013).  
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I det sociala arbetet finns det olika perspektiv att utgå ifrån i mötet och samtalen med 
ungdomen. Det punktuella perspektivet innebär att den professionella har tolkningsföreträde i 
samtalet. Relationens assymmetri blir tydlig då perspektivet resulterar i att det inte finns 
utrymme för ungdomens syn på den egna situationen. Om fältsekreteraren istället utgår från 
det relationella perspektivet förs en dialog med ungdomen där den får möjligheten att berätta 
sin version av situationen och tillsammans med den professionella kartlägga olika aspekter.  
Detta så att ungdomen sedan kan hitta vägar att gå vidare. De olika perspektiv fältsekreteraren 
har i mötet med ungdomen skapar också olika förutsättningar för mötet och det lärande som 
mötet kan resultera i. Ungdomens tidigare erfarenheter spelar en stor roll i den relation som 
skapas tillsammans med den professionella (Stigsdotter Ekberg, 2010).   

Maktaspekt	  	  
I det sociala arbetet kan det vara viktigt att ta hänsyn till den maktassymmetri som finns i 
relationen till den ungdom som fältsekretaren möter. Att lyssna av ungdomen och dennes 
upplevelse av den situation som den befinner sig i beskrivs som viktigt. Detta då ungdomen 
och fältsekreteraren utifrån den relation som skapas dem emellan kan föra en dialog där 
maktasymmetrin minskar och utrymmet för att lösa svårigheterna tillsammans ökar 
(Stigsdotter Ekberg, 2010).  

Det finns förutsättningar för att skapa egenmakt hos de ungdomar som fältsekreterarna möter i 
det sociala arbetet. Med egenmakt menas att ungdomarna får kunskap om de möjligheter de 
har samt att de har chans att ta del av de stödsystem som samhället erbjuder. Samtidigt som 
fältsekreterarnas roll kan skapa förutsättningar för egenmakt hos ungdomarna de möter måste 
arbetet alltid ses ur ett maktperspektiv. Det är utifrån fältsekreterarnas bedömningar som 
arbetet sker. Beroende på vad för bedömning de gör kan arbetet antingen stämma överens 
med eller gå emot de tankar som ungdomarna har kring sin situation. Detta måste 
fältsekreteraren vara medveten om, även det tolkningsföreträde som föreligger bör beaktas 
(Andersson, 2010). 

Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  
Denna studie syftar till att utforska det förebyggande arbetet och hur det uppfattas av 
fältsekreteraren. Utifrån tidigare forskning framgår att det är av stor vikt att insatserna sker 
tidigt, innan riskbeteende övergår till bekymmer för ungdomen. Det framkommer dock att det 
finns en risk att de sociala investeringar det förebyggande arbetet syftar till går förlorade då 
verksamheter med förebyggande effekt försvinner, bland annat då vinsten med dessa är svåra 
att mäta. En av grundförutsättningarna som presenteras för ett lyckat förebyggande arbete 
beskrivs utifrån att fältsekreteraren har en helhetssyn på ungdomen och möter den här och nu. 
Att anpassa insatserna utifrån individuella önskemål och att bygga en relation över tid ses som 
framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet.  

En slutsats utifrån tidigare forskning är att relationen mellan ungdomen och fältsekreteraren är 
viktig för att lyckas med det förebyggande arbetet. Att använda relationen som ett redskap och 
sträva efter kontinuitet i kontakten med ungdomen har visats ge goda resultat. Något som 
återkommer i den tidigare forskningen är vikten av att lyssna på ungdomen och att gemensamt 
med denne komma fram till lösningar på den situation som ungdomen befinner sig i. Att låta 
ungdomen utforska lösningar på egen hand och skapa en känsla av att den förstår sitt 
sammanhang förklaras som viktigt.  
 
Tidigare forskning visar även att fältsekreteraren bör ta hänsyn till den maktassymmetri som 
föreligger. Att använda makten för att skapa egenmakt hos ungdomen ses som en positiv 
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aspekt av maktassymmetrin samtidigt som det läggs stor vikt vid det maktövertag 
fältsekreteraren har.  

En fråga som kan ställas utifrån tidigare forskning är om de tidiga insatserna som beskrivs 
som centrala och huvudsakliga för det förebyggande arbetet även kommer att beskrivas på 
detta sätt av studiens informanter eller om de har en annan tanke kring det förebyggande 
arbetets centrala delar. En annan fråga som vi ställer oss utifrån tidigare forskning är huruvida 
den helhetssyn som beskrivs som viktig på flera ställen i den tidigare forskningen även 
kommer att benämnas som en viktig del av studiens informanter. Ytterligare en fråga är om 
studiens informanter kommer att beskriva delaktigheten i ungdomarnas aktiviteter som en 
framgångsfaktor för att lyckas med det förebyggande arbetet. Tidigare forskning visar på 
vikten av ungdomarnas delaktighet och relationen som centrala delar för att lyckas med det 
förebyggande arbetet. Utifrån detta finns förhoppningar att vår studie skall kunna bidra till 
ytterligare kunskap om dessa aspekter. Avslutningsvis har vi en förhoppning om att studien 
skall kunna ge större kunskap kring de maktförhållanden som råder i relationen mellan 
fältsekreterarna och ungdomarna i det förebyggande arbetet. 

Teoretisk	  utgångspunkt	  
I studien används det sociokulturella perspektivet som en teoretisk utgångspunkt för att förstå 
det förebyggande arbetet samt för att ytterligare undersöka vad det förebyggande arbetet kan 
ha för betydelse för ungdomars utveckling. Perspektivet har även använts för att ge en djupare 
förståelse för kopplingen mellan individuella handlingar och de sammanhang som 
ungdomarna befinner sig i. Nedan förklaras perspektivet utifrån fyra centrala delar som finns 
presenterade i det sociokulturella perspektivet. Dessa är socialisationsprocessen, den närmaste 
utvecklingszonen, situerat lärande samt artefakter och mediering. Avslutningsvis diskuteras 
kort det sociokulturella perspektivet i relation till socialpedagogiken.  

Sociokulturellt	  perspektiv	  
Människan föds in i en omvärld som tolkas genom gemensamma och kollektiva verksamheter 
och hon utvecklas genom samspel med andra människor. De medmänniskor som finns runt 
människan hjälper henne att förstå och tolka världen. Människan utvecklas och lär även i 
relation till de kulturella och praktiska sammanhang som hon befinner sig i. Genom att 
kommunicera blir människan delaktig i hur omgivningen uppfattar och förklarar de händelser 
som sker (Säljö, 2000).   

Socialisationsprocessen  
Utifrån det sociokulturella perspektivet ses utvecklingen av den enskilde som en socialisering, 
den enskilde får kunskap om de kulturella föreställningar, handlingar och samspelsmönster 
som finns. I samband med samhällets ökade komplexitet har behovet av mer komplicerad 
kunskapsförmedling växt fram. Viss kunskap kan i dagens samhälle inte inhämtas inom 
ramen för den vardagliga verksamheten utan kräver istället att kunskapen inhämtas i andra 
miljöer. Detta har resulterat i att det i dagens samhälle sker en socialisationsprocess på två 
olika nivåer, den primära och den sekundära. Den primära socialisationen sker i samband med 
mindre gemenskaper, exempelvis familjen. Det är utifrån den primära socialisationen som 
människan får de grundläggande kunskaperna som är nödvändiga för att kunna fungera i 
dagens samhälle. Dessa kunskaper kan exempelvis vara regler för det sociala samspelet samt 
hänsynstagande till andra människor. Lärandet sker ofta utifrån att människan deltar i olika 
aktiviteter eller genom observation. Den sekundära socialisationen tar plats i 
institutionaliserade miljöer, exempelvis skolan. I denna socialisationsprocess ser lärandet 
mycket annorlunda ut då kunskapen kring individen inte är lika djupgående och systemen 
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saknar den insikt som finns inom familjen om hur individen fungerar. I de system som finns 
representerade i den sekundära socialisationen är lärandet ett mål i sig. I dessa system 
motiveras individen hela tiden till att skapa ny kunskap (Säljö, 2000).  

I dagens komplexa samhälle deltar individen i flera olika verksamheter där förväntningarna på 
denne kan skilja sig åt markant beroende på den verksamhet individen befinner sig i. Detta 
ställer krav på individen att kunna agera i olika sammanhang under olika förutsättningar. 
Människan lär sig i första hand genom att själv delta i olika aktiviteter. Att som individ lära 
sig och anpassa sig till de krav som ställs utifrån verksamheten är en del i en 
socialisationsprocess som sker och är knuten till individens sociokulturella bakgrund. En 
komplicerad socialisationsprocess är att lära sig att känna igen samhällets oskrivna rättigheter, 
skyldigheter och förväntningar och därefter agera i olika situationer. Detta är starkt bundet till 
människans sociokulturella orientering och bakgrund. Socialisationsprocessen innebär även 
att individen får kunskap om och kan ta hänsyn till vad samtalspartnern känner till utifrån det 
samtalsämne som förs (Säljö, 2005). Utifrån tidigare erfarenheter får människan kunskap om 
vad som förväntas av henne och hur hon skall agera. I de flesta kontexter har människan 
förtolkat situationen och har kunskap om vad som väntas av henne utifrån sammanhanget 
(Säljö, 2000).  

Den närmaste utvecklingszonen 
Begreppet den närmaste utvecklingszonen syftar till människans psykologiska och 
sociokulturella utveckling. Genom att individen samarbetar med andra, mer kompetenta 
människor kan den prestera bättre resultat än vad den klarar av på egen hand. Det individen 
klarar med hjälp av medmänniskor idag kommer den senare att kunna göra själv. Samspelet 
som sker i dessa situationer innebär, som tidigare nämnts, att individen får ny kunskap och att 
den genom samspel med andra utvecklar den egna förmågan. Med detta menas att det är 
lärandet som styr utvecklingen (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Människan genomgår en 
konstant förändring och utveckling. Det är en stegvis processen att skapa ny kunskap. I första 
delen av processen saknar människan kunskaper för att kunna utföra det praktiska arbetet på 
egen hand. Därefter kan människan med hjälp av en annan utföra det praktiska arbetet med 
hjälp av en mer kompetent person. Den tredje delen av processen innebär att lärandet och 
förmågan att själv hantera det praktiska arbetet ökar hos människan. Under denna del av 
processen kan människan på egen hand avgöra under vilka förutsättningar som arbetet skall 
utföras. Detta resulterar i att stödet minskar. Den sista delen i processen innebär att människan 
kan behärska kunskapen utan stöd från någon annan. Den närmaste utvecklingszonen kan ses 
som intressant då kunskaper kring fysiska och intellektuella redskap kan skilja sig. Människan 
kan ha kunskaper som gör det möjligt att följa en instruktion och förstå innebörden men ändå 
inte ha kunskaperna för att kunna genomföra instruktionen i praktiken. Avståndet mellan att 
förstå en instruktion och att utföra instruktionen praktiskt kan många gånger vara stort. Då 
kunskapsutvecklingen hos den enskilde individen ses ur en maktaspekt kan lärandet ses som 
problematiskt. Människor som saknar kunskap blir beroende av de individer som har kunskap. 
Detta leder till en maktassymmetri i relationen mellan människor där kunskapsutvecklingen 
kan skapa inkludering och exkludering i samhället (Säljö, 2000).  

Situerat lärande 
En kärnpunkt i det sociokulturella lärandet är att förstå kopplingen mellan individuella 
handlingar och sammanhang. Detta görs via kommunikation, fysiska handlingar och tänkande 
situerat i olika kontexter. Människan handlar alltid utifrån den situation hon befinner sig i och 
det är genom att ta hänsyn till detta samband som det situerade lärandet förstås (Säljö, 2000). 
Det situerade lärandet kräver att människan ses i sin helhet för att på så sätt få kunskap om 
hur individen skapar mening med det den gör (Säljö, 2005).  
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Människans lärande är alltså alltid situerat. Det sker i en kulturell kontext, vid en viss tid och 
på en viss plats (Strandberg, 2006). Utifrån det sociokulturella perspektivet menas att 
människan inte enbart blir påverkad av den kontext hon lever i. Snarare är människan själv en 
del av kontexten och hennes förståelse och handlingar ingår i den. Människans handlingar är 
också en del av den process där kontexten skapas och återskapas (Säljö, 2000). Sociala 
praktiker förklaras som olika miljöer som människan ingår i och omges av. Utifrån de sociala 
praktikerna får människan kunskap om hur hon skall agera. De fungerar som en del i 
människans socialisation (Säljö, 2005). De olika sociala praktikerna vävs samman och görs 
till en identifierbar helhet utifrån de delar och helheter som definierar varandra. I det situerade 
lärandet är det viktigt att förstå hur de mänskliga aktiviteterna och sociala situationer 
konstruerar varandra (Säljö, 2000). Situerat lärande är ett verktyg för att förstå hur människan 
tillgodoser sig färdigheter och kunskaper som hon exponerats för. Lärandet kan ske avsiktligt, 
exempelvis vid studier eller oavsiktligt som ett resultat av något människan upplevt (Säljö, 
2005). 
 
Det situerade lärandet kan även förstås utifrån människans sociala handlingar då dessa 
förklaras utifrån människans uppväxt som innefattar en lång socialisationsprocess där hon får 
kunskap om språk och den kulturella naturen. Utifrån detta kan det vara svårt att förklara 
människans sociala handlingar utifrån biologiska eller genetiska förutsättningar. Den sociala 
praktiken, individen och redskapen är alla lika nödvändiga för att kunna förstå hennes 
handlande då det påverkar varandra (Säljö, 2000).   

Artefakter & mediering 
Inom det sociokulturella perspektivet är det orimligt med en ändpunkt i människans 
utveckling. Detta då de kulturella redskapen hela tiden förfinas och förändras. I takt med att 
de kulturella redskapen utvecklas och förfinas utvecklas även människans intellektuella 
förmågor (Säljö, 2000).   

Mediering är ett sätt att förklara hur människan använder sig av externa redskap när hon 
handlar och interagerar med omvärlden. Människa använder tecken och redskap som 
hjälpmedel i det vardagliga livet. Ett exempel på detta är hur hon genom språkliga ramsor 
kommer ihåg floder eller hur gitarrsträngar ska stämmas. Denna typ av mediering innebär att 
människan tar omvägar i sitt tänkande och skapar en psykologisk aktivitet som inte återfinns i 
någon annan varelse. Mediering kan ses som en kulturell resurs som hjälper människan att 
förstå och agera i världen. Den största grundläggande mekanismen för mediering är 
interaktionen mellan människor som skapas i samtal (Säljö, 2005). 

Artefakter är fysiska redskap som är tillverkade av människan och har ett särskilt syfte, men 
det kan även förklaras som kulturella redskap och vara både språkliga och fysiska. Artefakter 
förändras och utvecklas i takt med människans utveckling och förändring. Inom den 
sociokulturella teoriramen benämns språket som ett redskap. Trots att språket inte består av 
fysiska ting har språket materiella konsekvenser och sidor. Språket ger oss möjlighet att 
kommunicera och utbyta kunskaper och erfarenheter. Det är en viktig del för att kunskap ska 
kunna föras vidare. Språket har alltid varit det viktigaste redskapet för lärande och kommer 
alltid att vara (Säljö, 2005).  
 
Sociokulturellt perspektiv i relation till socialpedagogiken  
Att förstå kopplingen mellan individuella handlingar och sammanhang är en kärnpunkt i det 
sociokulturella perspektivet. Kopplingen förstås via kommunikation, tänkande och sociala 
handlingar situerat i olika kontexter (Säljö, 2000). Utifrån denna beskrivning av det 
sociokulturella perspektivet kan tydliga likheter ses med socialpedagogiken. Enligt Madsen 
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(2006) har socialpedagogiken olika inriktningar inom sitt yrkesmässiga grundval. Den första 
inriktningen är mot människan och dess kulturella och social betingelser. Den andra 
inriktningen är inriktat på det flerdelade samspelet mellan människan och dennes sociala 
omvärld. Både det sociokulturella och det socialpedagogiska perspektivet ser alltså människan 
i relation till hennes omvärld. 

Förebyggande	  arbete	  utifrån	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  
Det förebyggande arbetet undersöks utifrån det sociokulturella perspektivet, vilket kan öka 
förståelsen för det förebyggande arbetet när det gäller lärprocesser och det förebyggande 
arbetets syfte att förhindra socialt nedbrytande sådana. Nedan presenteras två delar som 
återfinns i det förebyggande arbetet. Dessa är att komma för tidigt samt relation och 
förhållningssätt. Avslutningsvis diskuteras förebyggande arbete i relation till 
socialpedagogiken.  

Att komma för tidigt 
Förebyggande arbete syftar ofta till att förebygga beteende som kan resultera i problem, 
exempelvis kriminalitet eller droger. Begreppet förebyggande har sin grund i att undvika 
något som är oönskat samt att det som skall förebyggas är något som det finns skäl att tro går 
att förhindra. Förebyggande arbete har ett flertal synonymer exempelvis preventivt arbete 
(Ander, 2005).  

I det förebyggande arbetet är en grundtanke att insatserna skall ske tidigt, att komma ”för 
tidigt” är ett begrepp som används då fältsekreterarna har en tanke om att sätta in insatser 
innan ett ”oskyldigt” beteende resulterar i ett oönskat beteende. I det förebyggande arbetet är 
det vanligt att arbeta med en bred grupp av ungdomar istället för att rikta insatser endast mot 
de ungdomar som påvisar ett riskbeteende (Ander, 2005).  

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram att människan lär sig och får ny kunskap i alla 
sammanhang. Det mänskliga lärandet uppfattas som tidigare nämnts nästan alltid som något 
positivt och lärandet i sig beskrivs inte som ett problem. Människan kan inte undvika att 
skapa ny kunskap. Problemet är inte om individen lär sig eller inte, utan istället vad individen 
lär sig i den kontext individen befinner sig. Lärandet kan vara problematiskt då de kan 
resultera i att individen får kunskap och utvecklar ett nedbrytande beteende. Dagens samhälle 
tillhandahåller flera läroprocesser som kan resultera i mycket farliga och djupt nedbrytande 
beteenden som exempelvis att använda och uppskatta droganvändning. Individer som 
uppfattas som ointresserade och som tar avstånd från läroprocesser som ses som relevanta, 
exempelvis i skolan, kan istället tillägna sig djupgående kunskap av ett helt annat slag. En 
intressant fråga att diskutera är varför människan motiveras av vissa läroprocesser men tar 
avstånd helt från andra (Säljö, 2000).  

Utifrån detta kan det förebyggande arbetet vara ett sätt att förhindra mindre gynnsamma 
lärprocesser. Genom tidiga insatser kan fältsekreterarna komma i kontakt med ungdomarna på 
ett tidigt stadium och på så sätt förhindra att ungdomarna deltar i nedbrytande lärprocesser 
som kan resultera i destruktiva beteenden. Ungdomarna är alltid mottagliga för ny kunskap 
och en del i det förebyggande arbetet handlar om att göra dem intresserade av lärprocesser 
som är gynnsamma för dem. En annan del i det förebyggande arbetet handlar om att skapa 
möjligheter för ungdomar att vistas i gynnsamma kontexter som leder ungdomarna mot en 
positiv utveckling.  
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Relation och förhållningssätt 
I det förebyggande arbetet förklaras relationen mellan fältsekreteraren och ungdomen som 
viktig. Fältsekreterarna har ett professionellt uppdrag som myndigheter vilket kan ge en 
formell inramning i relationen till ungdomarna. Det intresse fältsekreteraren har i ungdomen 
har sin grund i det uppdrag fältsekreteraren har, att arbeta förebyggande. Dock sker 
relationsskapandet med ungdomen genom informella träffar där personligt präglade relationer 
skapas som ger utrymme för ungdomen att anförtro sig till fältsekreteraren. Relationerna som 
skapas mellan fältsekreterarna och ungdomarna äger rum på ungdomarnas arenor (Andersson, 
2005).  

Kontakten med fältsekreterarna är alltid frivillig för ungdomarna. För att behålla kontakten 
med ungdomarna är det viktigt för fältsekreterarna att skapa ett intresse hos dem. Det 
fältsekreterarna har att erbjuda är kontakten och de spontana samtalen, det är därför viktigt att 
dessa är tillräckligt intressanta samtidigt som det är viktigt att fältsekreterarna finns till för 
ungdomarna när de är i behov av det (Andersson, 2005).  

Kommunikationen mellan fältsekreteraren och ungdomen förklaras som en central del i 
relationsskapandet mellan dem. Det relationsskapande arbetet förklaras som viktigt för att en 
lärprocess skall ske. Relationen har sin grund i det sociala samspelet där både verbal och icke-
verbal kommunikation är av stor vikt. Kommunikationen mellan fältsekreteraren och 
ungdomen bidrar till att utveckla relationen och ger ungdomen verktyg att uttrycka sina tankar 
om den situation den befinner sig i (Jernström, 2004). Genom att samarbeta med mer 
kompetenta människor kan ungdomen utvecklas och prestera bättre. Samspelet som sker i 
dessa lärprocesser resulterar i att ungdomen får ny kunskap och utvecklar den egna förmågan 
(Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 

Relationen beskrivs som en viktig del för att lyckas med det förebyggande arbetet och 
förklaras även som betydelsefull utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. Det 
sociokulturella perspektivet förklarar relationen som ett verktyg för att bidra till en positiv 
utveckling hos ungdomen. Detta kan förstås genom den närmaste utvecklingszonen där 
ungdomen i samspelet med fältsekreteraren lär sig och får ny kunskap. 

Förebyggande arbete i relation till socialpedagogiken 
Ett sätt att relatera det förebyggande arbetet med socialpedagogiken är genom Madsen och 
hans tankar om människans vardagsliv. Madsen (2006) menar att socialpedagogiken går in i 
det vardagsliv som människan lever för att på så sätt förändra de handlingsmöjligheter och 
villkor den enskilde har. Med vardagsliv syftar han på det sociala sammanhang som individen 
lever i och handlar utifrån. Utifrån denna definition är vardagsliv ett uttryck för en social 
praxis där kulturen fungerar som en källa för att hämta och producera mening. Den kulturella 
dimensionen av vardagsliv är alltid sammanhängande med en bestämd social praxis. Med 
detta som utgångspunkt menar Madsen att människor aldrig träffas förutsättningslöst då de 
alltid delar något med varandra på förhand, exempelvis språk. Utifrån detta anser vi att det går 
att relatera det förebyggande arbetet till socialpedagogiken och det sociokulturella 
perspektivet. I socialpedagogiken och i det sociokulturella perspektivet finns mycket tankar 
kring människan som en del i ett system, påverkad av både kultur och omgivning. Det 
förebyggande arbetet handlar om att komma i tid och att arbeta med människor utifrån den 
plats som de befinner sig. En stor del av arbetet handlar om att förändra de möjligheter och 
villkor som den enskilde har, vilket vi ser som en grund i socialpedagogiken.  
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Metod	  
I detta avsnitt redogörs för hur studiens metodologiska val sett ut. I metodavsnittet redovisas 
för studiens metodval, urval, datainsamlingsmetod och sökning av tidigare forskning. Vidare 
redogörs för studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, de etiska ställningstaganden 
som gjorts samt analysmetod. Avslutningsvis presenteras vår förförståelse samt en 
metoddiskussion där metodvalet granskas och diskuteras.   

Metodologisk	  ansats	  	  
För att undersöka hur fältsekreterarna uppfattade det förebyggande arbetet utgick studien från 
en form av kvalitativ forskningsintervju som kallas för en halvstrukturerad livsvärldsintervju. 
Syftet med denna intervjumetod var att få fram fältsekreterarnas perspektiv på deras 
förebyggande arbete med ungdomar. Med intervjun som metod hade vi för avsikt att få 
nyanserade beskrivningar av det arbete som fältsekreterarna utför samt specifika 
beskrivningar av arbetet. En halvstrukturerad intervju ger forskaren möjlighet att ta del av 
undersökningspersonens beskrivning av något utifrån dennes perspektiv. Intervjumetoden gör 
det möjligt för forskaren att få tillgång till olika aspekter i informanternas livsvärld och att 
möta yttranden som kan vara mångtydiga och återge motsägelser (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

Urval	  	  
Studien bygger på intervjudata från sju fältsekreterare som representerar två mellanstora 
kommuner. Urvalet har skett utifrån ett strategiskt val där fältsekreterarna ansågs som 
lämpliga för att belysa det förebyggande arbetet med ungdomar utifrån deras professionella 
yrkesroll. Detta då fältsekreterarna arbetar just förebyggande. Ett godtyckligt urval sker också 
då forskaren väljer vilka personer som ska delta i undersökningen utifrån forskarens tankar 
om vilka som kan vara lämpade för att belysa den frågeställning som forskaren utforskar 
(Larsen, 2009). Under urvalsprocessen har yrkesgrupper såsom professionella inom skolan 
som arbetar förebyggande eller professionella som arbetar förebyggande inriktat på specifika 
bekymmer exkluderats då studiens syfte var att få kunskap om det förebyggande arbete som 
utförs av just fältsekreterare. Utifrån de två kommuner som finns representerade i studien 
fanns en möjlighet att jämföra resultaten samt att utforska om det fanns skillnader i hur det 
förebyggande arbetet definierades.  

Studiens informanter 
De informanter som deltagit i studien är mellan 32 och 50 år gamla. Informanterna som 
deltagit i studien var utbildade inom socialt arbete. En av studiens informanter var utbildad 
behandlingsassistent. Övriga informanter var utbildade till socialpedagoger eller socionomer. 
Vi har valt att namnge informanterna med påhittade namn för att inte röja deras identiteter. 
Namnen vi valt på informanterna är Alice, Bosse, Erik, Henrik, Lisa, Pelle och Victoria.  

Genomförande	  -	  material	  och	  datainsamlingsmetod	  
Utformandet av informationsbrevet (se bilaga 1) utgick från studiens syfte. I 
informationsbrevet upplystes om antalet deltagare, uppskattad tidsåtgång samt att intervjun 
skulle spelas in. Vidare informerades om den forskningsetiska sekretessen och att 
informanterna inte skulle gå att härledas. Avslutningsvis förklarades att deltagandet i studien 
var frivilligt och att informanterna kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan förklaring.  

Efter utformandet av informationsbrevet togs kontakt med de tilltänkta informanterna via e-
post. När svaren från de tillfrågade informanterna hade inkommit blev vi tvungna att tacka nej 
till ett par kommuner då antalet representanter var tillräckligt. De kommuner som sedan blev 
aktuella för deltagande i studien skickades ytterligare en e-post till för att bestämma tid och 
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plats för genomförandet av intervjuerna. Efter detta skickade en kommun e-post respons där 
plats och tid för intervjuerna avtalades.  

Till den andra kommunen som tackat ja till att delta i studien skickades ytterligare ett par e-
post utan respons. Kontakt togs då via telefon för att bestämma en tid som passade för att 
genomföra intervjuerna. Under kontakten med studiens deltagare fick deltagarna möjlighet att 
föreslå en lämplig plats för utförandet av intervjuerna. Samtliga deltagare föreslog att 
intervjuerna skulle ske på deras arbetsplats. Deltagarna fick ett par veckor föreslagna för att 
genomföra intervjuerna men gavs sedan möjlighet att välja dag och tid under dessa veckor för 
sin medverkan. Då intervjuer genomförs är en god tanke att låta den som blir intervjuad 
föreslå vart intervjun skall ske för att den skall känna sig trygg i intervjusituationen (Trost, 
2010), detta togs alltså fasta på.  

Då intervjudatum var fastställt utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). En 
intervjuguide innehåller de viktigaste delarna i studien (Dalen, 2008).  Intervjuguiden 
konstruerades med hjälp av studiens syfte och frågeställningar men tog även hänsyn till 
studiens tidigare forskning samt det sociokulturella perspektivet. Ur den tidigare forskningen 
skapades bland annat temat förebyggande arbete. Utifrån det sociokulturella perspektivet 
skapades temat lärprocesser men även temat relationer inspirerades av perspektivet. Totalt 
konstruerades sju olika teman som senare stod i fokus under intervjutillfällena. Dessa teman 
var informanternas bakgrund, förebyggande arbete, lärprocesser, metoder, relationer, 
förändringsarbete samt makt. 

Vid intervjuns start förklaras det som viktigt att informera informanterna om den tystnadsplikt 
som forskaren utlovar deltagarna i studien. Tystnadsplikten innebär att forskaren håller det 
insamlade materialet konfidentiellt, det vill säga att det insamlade materialet förblir 
avidentifierad (Trost, 2010). Intervjun startade med information till informanterna kring den 
forskningsetiska sekretess som var underlag för studien. Under denna information upplystes 
om att endast handledaren skulle få tillgång till materialet samt att informanternas namn och 
arbetsplats inte skulle röjas. Vidare upplystes om att informanterna när som helst under 
intervjun eller då den var genomförd hade rätt att avbryta sin medverkan. Information gavs 
även om den beräknade tidsåtgången samt att intervjun skulle spelas in för att materialet 
skulle säkerställas. Till sist informerades i den första kommunen om att två personer skulle 
genomföra intervjun, en skulle hålla i den och en skulle föra anteckningar och ansvara för 
eventuella följdfrågor. I den andra kommunen informerades om att intervjuerna skulle 
genomföras parallellt och att informanterna skulle delas mellan intervjuarna då tiden var 
begränsad.   

Intervjuerna genomfördes utifrån den semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 2). Under 
intervjuerna ställdes frågor och informanterna fick därefter svara fritt på dessa. Den 
intervjuare som förde anteckningar skrev upp de svar som uppfattades som relevanta utifrån 
frågeställningarna. Då intervjuerna genomfördes enskilt tog intervjuaren vissa anteckningar 
på egen hand under intervjuns gång. Under intervjuerna ställdes följdfrågor då det upplevdes 
som att det fanns mer information att utvinna som skulle kunna vara relevant i studien. Då 
intervjuerna var avslutade frågade vissa av informanterna om det var möjligt att ta del av 
resultatet. Materialet utlovades att skickas då det var färdigställt.  

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon och intervjuerna är utskrivna ordagrant.  
Första intervjun skrevs ut gemensamt för att säkerställa att transkriptionen av de andra 
intervjuerna gjordes på samma sätt. I transkriptet användes till viss del symboler för att 
markera pauser eller ohörbara partier i intervjuerna för att i efterhand kunna analysera 
materialet. I transkriptet är namnen på informanterna utbytta och de aktuella kommunernas 
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namn är borttagna för att på så sätt avidentifiera personerna. Transkribering syftar till att 
omvandla språk till text. Genom att transkribera materialet omformas intervjun för att på så 
sätt lättare kunna analysera intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Sökning	  av	  tidigare	  forskning	  
Då tidigare forskning har eftersökts har olika databaser inom socialt arbete används. I 
sökarbetet har sökningarna inriktats främst till nordiska källor. Detta var ett medvetet val då vi 
eftersökte forskning med grund i de nordiska välfärdssystemen. Forskning med grund i andra 
välfärdssystem än de nordiska valdes bort då det fanns risk att denna forskning kunde bli 
problematisk att relatera till studien.  

Författare: Titel: 
Typ av 
källa: År: Databas: Sökord: Avgränsning: 

Antal 
träffar & 
datum: 

Andersson, 
Björn  

Erfarenheter 
av 
uppsökande 
arbete med 
vuxna och 
unga vuxna Rapport 2010 Swepub 

uppsök* 
arb* 

 
 
 
Rapport 

15 st 
140402 

Andréasson, 
Sven  

Fungerande 
förebyggande 
insatser 

Tidskrifts-
artikel 2003 

Referens 
ur B, 
Ander 
(2005)      

Creutzer, 
Margareta  

Den bästa 
preventionen 
är den som 
inte kallas 
prevention 

Tidskrifts-
artikel 2003 

Hittad i 
Alkohol & 
Narkotika 
2003, 4-5      

Forkby, 
Torbjörn & 
Larsson, 
Lena  

Serviceinsatse
rna inom 
socialtjänsten Rapport 2007 Swepub 

förebygg* 
ung* 

 
 
 
Rapport 

39 st 
140401 

Henningsen,  
 
Erik & 
Gotaas, Nora  

 
Møter med 
ungdom i 
velferdsstaten
s frontlinje Rapport 2008 

Referens 
ur 
B, 
Andersson 
(2010)     

Severinsson, 
Susanne & 
Markström, 
Ann-Marie 

Resistance as 
a means of 
creating 
accountability 
in child 
welfare 
institutions 

Tidskrifts-
artikel 2013 Swepub 

welfare 
institution 

 
 
Tidskrifts-
artikel 

8 st 
140407  

Severinsson, 
Susanne 

Unga i 
normalitetens 
gränsland 

Doktors-
avhandling 2010 Swepub 

fält arb* 
ung* 

Doktors-
avhandling 

12 st 
140407 

Skolverket, 
Socialstyre-
lsen & 
Statens folk-
hälsoinstitut 

En samhälls-
ekonomisk 
modell för 
prioriteringar 
som påverkar 
barns 
psykiska hälsa Rapport 2004 

Referens 
ur  
B, Ander 
(2005)     

Stigsdotter 
Ekberg, 
Margareta  

Dom kallar 
oss värstingar 

Doktors-
avhandling 2010 Swepub 

relational 
pedagogy 

Doktors-
avhandling 

17 st 
140402 
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Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  
Validitet innebär att forskaren undersöker det studien syftar till att undersöka. För att en studie 
skall ha en hög validitet krävs att forskaren i första hand utgår från studiens syfte och att 
studiens metodologiska val gör det möjligt att få svar på syftet och frågeställningarna (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Syftet med studien var att undersöka förebyggande arbete utifrån 
fältsekreterarnas upplevelse av det. Utifrån detta utformades studien som en halvstrukturerad 
intervjustudie. Detta då det fanns en förhoppning om att informanterna skulle kunna diskutera 
ämnet utifrån deras egna tankar och inte bli påverkade av intervjuarna. Valet av fältsekreterare 
som informanter skedde utifrån deras professionella roll. I metodavsnittet har exempel 
redovisats för att tydliggöra hur tillvägagångssättet under olika delar av studien har sett ut. Detta 
kan skapa en förståelse för hur studien utformats och ger läsaren en större förståelse för de val 
som gjorts. Under resultat och analysdelen har flera citat använts för att tydligt redogöra för 
informanternas uppfattningar.  

Reliabilitet mäter studiens tillförlitlighet och konsistens. Studiens reliabilitet kan påverkas av 
yttre faktorer som inte går att påverka, exempelvis informanternas allmänna sinnesstämning. 
Reliabiliteten kan även påverkas av att informanterna ger olika svar till olika intervjuare vilket 
leder till skillnader i resultatet.  Reliabiliteten diskuteras ofta i relation till huruvida studiens 
resultat kan reproduceras av andra forskare vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 
2009). Studiens intervjuguide och beskrivna tillvägagångssätt skapar viss möjlighet för andra 
forskare att reproducera en liknande undersökning, det finns dock alltid en risk att en liknande 
studie resulterar i ett annat resultat då undersökningen kan påverkas av ett flertal faktorer.  

Då studien utgår från information inhämtad av sju olika informanter från två kommuner finns 
svårigheter med att generalisera resultatet på en hel befolkning. En orsak till detta är att det i 
kvalitativ forskning ofta är för få intervjupersoner för att kunna generalisera materialet. En 
annan svårighet med att generalisera kvalitativ forskning är att det är vanligt att det skett ett 
medvetet urval från forskaren vilket resulterar i att resultatet inte kan föras över på resten av 
befolkningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Resultatet kan dock till viss del generaliseras om 
det jämförs med tidigare forskning på området och yrkesgruppen. 

Etiska	  ställningstaganden	  
Som forskare är det viktigt att göra etiska ställningstaganden. Den metod och de praktiska 
tillvägagångssätt som väljs måste väljas med omsorg så att forskaren inte utsätter de personer 
som deltar i studien för risk eller skada (Svedmark, 2012). De fyra huvudkrav som presenteras 
för att forskning som genomförs skall vila på en god etisk grund är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I 
studien har flera etiska aspekter varit aktuella. Då intervjuer skulle genomföras informerades 
deltagarna om syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 
under studiens gång hade rätt att avsluta sitt deltagande. Detta gjordes för att följa de 
forskningsetiska riktlinjerna så att studien skulle vila på en god etisk grund. Att informera om 
deltagarnas rättigheter var viktigt för att säkerställa att deltagandet skedde på frivillig basis 
och att deltagarna var medvetna om sina rättigheter. Deltagarnas personuppgifter har 
behandlats konfidentiellt och har förvarats på ett sätt som har säkerställt att deras uppgifter 
inte röjts för obehöriga. I studien har informanterna namngetts utan att ta hänsyn till 
informanternas kön. Informanterna har avidentifierats för att det skall vara svårt för 
utomstående att identifiera dem.  

Ytterligare ett etiskt dilemma som diskuterats var hur intervjusituationen skulle se ut. 
Intervjusammanhanget innebär att det förs en enkelriktad dialog där intervjuaren har rollen att 
ställa frågor och informantens roll är att besvara dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter viss 
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diskussion beslutades att intervjuerna skulle genomföras med två intervjuare då det var 
möjligt för att på så sätt skapa en större förståelse för det inhämtade materialet. Detta beslut 
diskuterades ur ett etiskt perspektiv då det fanns en risk att informanterna skulle hamna i 
underläge i relation till intervjuarna. Den etiska diskussionen rörde maktassymmetrin i 
intervjusammanhanget både utifrån antalet intervjuare samt de frågor som skulle ställas.  

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är intervjuarens tolkningsföreträde. Som forskare har 
man makten att tolka och rapportera vad som egentligen sades och vad som menades (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Då intervjuerna skulle analyseras diskuterades det tolkningsföreträde 
som intervjuarna erhöll. Analysprocessen har skett utifrån forskarnas tolkningar om vad som 
sagts och menats men en medvetenhet kring tolkningsföreträdet har varit närvarande i denna 
process. Då materialet har tolkats finns en risk att informanterna upplever att de inte känner 
igen sig i det resultat som presenteras.  

Etiska frågor som forskaren bör ta hänsyn till vid användandet av intervjuer är vilka goda 
effekter undersökningen får. Andra etiska frågor att ta hänsyn till är om undersökningen kan 
förbättra situationen för de som deltar eller för människan i allmänhet, men även frågor som 
vilka konsekvenser undersökningen kan få för de som deltar (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Utifrån studiens resultat finns en risk att informanterna kan uppleva att det finns brister i det 
arbete de utför då det blir klarlagt hur arbetet ser ut. Detta kan resultera i att informanterna 
upplever att arbetet de utför inte är tillräckligt. Detta är en etisk aspekt vi varit medvetna om 
men vi har ändå valt att genomföra studien då vi har en förhoppning om att studiens resultat i 
större utsträckning kan resultera i positiva effekter för det förebyggande arbetet, såsom 
exempelvis utvecklingsområden som kan bli tydliga samt att studiens resultat kan bekräfta 
nyttan med det förebyggande arbetet.   

Analysmetod	  	  
Då intervjuerna transkriberats och skrivits ut startade analysprocessen. Processen började med 
att intervjuerna lästes igenom för att på så sätt få en känsla av helheten i intervjuerna. Efter 
detta har intervjuerna meningskoncentrerats genom att med en eller ett par specificerade 
meningar kort förklara innehållet i det som sägs i ett specifikt stycke. Ett exempel på detta 
följer nedan. 

”Det viktigaste verktyget är din egen personlighet som fältare. Eh, och hur du är som person 
utifrån det, man måste vara lite framåt som fältare. Man kan inte vara tillbakalutad och på 
defensiven och sådär. Man måste vara lite offensiv. Man måste gilla att vara ute i 
sammanhang man måste gilla att träffa folk. Eh, man måste finna en väg i det liksom. Alla är 
inte gjorda för fältarbete, man får bjuda mycket på sig själv, man får använda mycket av sina 
egna erfarenheter.” – Henrik 

Detta citat har meningskoncentrerats som ”personligheten som ett verktyg”. 
Meningskoncentrering innebär att långa uttalanden kortas ned så att huvudinnebörden i 
uttalandet formas om till några få ord eller en kortare mening så att materialet skall bli lättare 
att bearbeta och analysera (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Efter detta skedde en tematisering av materialet där centrala teman valdes ut baserade på 
materialets innehåll. Med hjälp av de olika teman som hittades i materialet kunde de olika 
intervjuerna kopplas samman och det var möjligt att urskilja likheter och skillnader i de olika 
intervjuerna. När materialet var tematiserat ställdes materialet i relation till studiens syfte och 
frågeställningar för att hitta relevant information i materialet. Därefter valdes citat ut ur det 
insamlade materialet för att kunna belysa det aktuella temat. I denna process startade arbetet 
med resultat och analysdelen där det valda materialet motiverades utifrån tidigare forskning 
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och det sociokulturella perspektivet. Detta arbete kan förklaras utifrån den analytiska 
induktionen vilket innebär en växelverkan mellan teori och empiri (Watt Boolsen, 2007). Då 
analysarbetet skett har materialet studerats med hjälp av det sociokulturella perspektivet. 
Citatet som presenteras nedan har analyserats utifrån den socialisationsprocess som beskrivs 
inom det sociokulturella perspektivet. Utifrån denna analys har således en analytisk induktion 
gjorts då det inte går att utläsa ur citatet att Lisa menar att deras arbete handlar om att 
socialisera ungdomarna. Denna analys har alltså gjorts genom en växelverkan mellan teori 
och empiri.  

”Jag tror att du måste försöka på nåt sätt att bli, att se det normaliserande. Hur skulle denna 
individ eller familj eller lilla grupp kunna fungera i samhället på ett bra sätt? … Målet måste 
ändå va att individen fungerar i samhället o får ett gott liv. Det måste va det som är målet i 
förebyggande arbete tänker jag.” – Lisa 

I analysarbetet har vissa citat omformulerats för att talspråket skall bli enklare att förstå i 
skrift. I detta arbete har vissa ord valt att tas bort och i vissa fall har meningar omformulerats. 
Ett exempel på hur detta sett ut följer nedan. 

”Eh, de är, jag tycker, asså det är svårt att säga hur arbetet påverkar för att man vet ju inte 
resultatet eller vad som skulle ha gjorts eller om det var just min insats som gjorde nån 
skillnad eller så men jag tycker att dom, eh vi, fyller en funktion som inte finns någon 
annanstans.” – Alice  

Detta citat har omformulerats så att det ser ut som det gör nedan.  

”Jag tycker det är svårt att säga hur arbetet påverkar för att man vet ju inte resultatet eller 
vad som skulle ha gjorts eller om det var just min insats som gjorde nån skillnad eller så men 
jag tycker att vi fyller en funktion som inte finns någon annanstans.” – Alice  

Förförståelse	  
Förförståelse grundas på tanken att tolkningar förutsätter en tidigare förståelse. De tolkningar 
som görs är aldrig förutsättningslösa utan sker i relation till den tidigare förståelsen. Felaktig 
förförståelse kan korrigeras men det finns alltid med en tidigare förståelse under en 
tolkningsprocess (Nationalencyklopedin, 2014). Vi är båda studenter på socialpedagogiska 
programmet på Högskolan Väst. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi varit inom 
socialtjänsten, BUP samt skolans värld. Detta har gett oss en insyn i det förebyggande arbetet 
med ungdomar utifrån flera olika professioner. Vi har inte haft direktkontakt med 
fältsekreterare och deras arbete men har ändå tagit del av deras arbete utifrån andra arenor. 
Detta medför en förförståelse för det arbete som fältsekreterare utför. Innan studien 
genomfördes hade vi båda en ganska gemensam bild av det förebyggande arbetet med 
ungdomar utifrån fältsekreterarens roll som något som grundades mycket på uppsökande 
arbete och relationer. Utöver denna förförståelse var vi relativt omedvetna om hur 
fältsekreterare arbetade. Vi var medvetna om vår förförståelse och har försökt att ta hänsyn till 
denna vid utformandet av såväl syfte som frågeställningar. Detta har vi gjort genom att 
utforma syftet utifrån en vilja att ta del av fältsekreterarnas upplevelse av det förebyggande 
arbetet. Vi har även valt att utforma våra intervjuer utifrån öppna frågor där syftet var att 
informanterna skulle svara utifrån deras egna åsikter om det förebyggande arbetet och inte 
formas utifrån vår förförståelse. Vi har också försökt vara öppna för information som 
framkommit under intervjuerna som vi inte har efterfrågat.  
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Metoddiskussion 
Studien har utformats som en intervjustudie där informationen har inhämtats utifrån en 
halvstrukturerad intervju. Metodvalet hade sin grund i förhoppningen om att inhämta 
fältsekreterarnas egna upplevelser kring det förebyggande arbetet. Då detta var intentionen 
med studien valdes således en strukturerad intervju bort då det fanns risk att viktig 
information utifrån detta skulle gå förlorad. Även observationer valdes bort då det fanns en 
önskan att ta del av fältsekreterarnas upplevelse vilket inte hade varit möjligt utifrån en 
observationsstudie. Studiens informanter har blivit tillfrågade utifrån ett godtyckligt urval där 
vi medvetet valt studiens informanter utifrån deras professionella roll. För att skapa en 
djupare förståelse för det förebyggande arbetet hade vi kunnat ha ytterligare informanter i 
studien men då tiden varit begränsad var detta inte möjligt.  

Informationsbrevet som utformades hade kunnat formuleras annorlunda. I brevet utlovades att 
deltagarna inte skulle kunna härledas vilket är omöjligt att utlova då en studie genomförs. För 
att säkerställa att informanterna som deltog i studien var tillräckligt många valdes att skicka ut 
förfrågningar till fem olika kommuner. Detta resulterade i att vi blev tvungna att tacka nej till 
två kommuner då vi redan fått informanter i andra kommuner. En av kommunerna som vi 
tackade nej till erbjöd att ställa upp ifall förhinder uppkom med de kommuner som redan 
tackat ja. Detta innebar att vi kunde vara säkra på att vi skulle ha möjlighet att insamla 
tillräckligt mycket material för att genomföra vår studie. Då intervjuerna genomfördes 
informerades informanterna innan intervjuerna startade om studiens forskningsetiska 
sekretess samt deras möjlighet att avbryta studien. Detta var ett sätt att säkerställa att 
informanterna var väl informerade om sina rättigheter.  

Studiens tidigare forskning baseras framför allt på svensk forskning. Detta har varit ett 
medvetet val då vi anser att det har varit svårt att applicera internationell forskning på ett 
svenskt samhällsklimat då välfärdssystemen ser så olika ut i olika delar av världen. Då studien 
har utgått från fältsekreterarnas position har det varit svårt att hitta relevant forskning 
eftersom det finns relativt lite forskning på området. Mycket forskning kring det 
förebyggande arbetet är inriktad på skolmiljön eller drogförebyggande åtgärder. Den tidigare 
forskning som använts i studien har i den mån det varit möjligt varit mer generellt inriktad på 
förebyggande arbete.  

Resultat	  och	  analys	  
Analysen av fältsekreterarnas arbete med ungdomar har delats upp i fem teman. De teman 
som kommer att presenteras nedan är det förebyggande arbetets arenor, målet med det 
förebyggande arbetet, att skapa kontakt, att skapa hållbara relationer samt relationen som 
verktyg för lärande. Resultatet kommer att knytas till den tidigare forskning som använts i 
studien samt till det sociokulturella perspektivet och begreppet förebyggande arbete. 

Det	  förebyggande	  arbetets	  arenor	  
Det situerade lärandet handlar om hur lärande sker i olika kontexter och förstås via 
kopplingen mellan kommunikation, fysiska handlingar och tänkande. De handlingar 
människan utför utgår alltid ifrån den situation som hon befinner sig i. Genom att ta hänsyn 
till detta samband kan fältsekreterarnas arbete på olika arenor förstås (Säljö, 2000). I studien 
har det framkommit att fältsekreterarna arbetar på tre olika nivåer vilket resulterar i att de får 
tillträde till olika arenor som ungdomarna befinner sig på. Utifrån detta arbete skapas en 
helhetssyn hos fältsekreterarna. Detta presenteras nedan utifrån två underteman, tre nivåer 
samt helhetssyn.  
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Tre nivåer 
Fältsekreterarnas arbete förklaras som tidigare nämnts utifrån tre olika nivåer där även de 
olika arbetssätten på de olika arenorna har beskrivits, vilket tydligt framgår av följande citat.  

”Förebyggande arbete för mig, det kan ligga på tre olika plan. Det kan ligga på individnivå, 
det kan ligga på gruppnivå, det kan ligga på samhällsnivå och frågan är, vad är det vi ska 
förebygga?” – Bosse 

”Vi jobbar på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. O det, det tycker jag att man ska 
göra.” – Lisa 

”Det är mycket man kan säga är förebyggande arbete, det är alltifrån de enskilda 
kontakterna med ungdomarna man har ute på olika arenor till mer strukturerat arbete. Man 
träffar politiker, man pratar om olika beslut, ibland kan dom vilja höra en åsikt från oss 
sakkunniga … Sen också gruppnivå, istället för enskilda ungdomar så väljer man att plocka 
ut ett helt sammanhang.” – Henrik 

I det förebyggande arbetet sker insatser på olika nivåer. De olika nivåerna beskrivs med 
termerna universella, selektiva samt indikerande insatser och syftar till arbetet på strukturnivå, 
gruppnivå samt individnivå (Ander, 2005). I den tidigare forskningen beskrivs den universella 
preventionen, alltså det förebyggande arbetet på universell nivå, utifrån dess syfte att främja 
en positiv utveckling hos alla. Selektiv prevention beskrivs utifrån dess fokus på riskgrupper. 
Den indikerade preventionen beskrivs som inriktad på enskilda kontakter med personer i 
riskzon (Forkby & Andersson, 2007). De fältsekreterare som deltagit i studien beskriver dessa 
nivåer som delar i det förebyggande arbetet och menar att de arbetar på samtliga nivåer. 
Arbetet sker även på olika typer av arenor. På strukturnivå ges i de tidigare citaten exempel på 
hur fältsekreterarna träffar politiker och pratar om olika beslut. Som följande citat visar 
förklarar fältsekreterarna hur de utifrån den selektiva nivån arbetar i skolan med grupper där 
de föreläser om specifika teman, exempelvis hur man är en god kamrat. Arbetet på den 
selektiva nivån sker på en arena där kommunikation och lärande sker utifrån gruppens 
gemensamma reflektioner och samtal om det aktuella ämnet. Utifrån den indikerade nivån ges 
exempel på enskilda individkontakter inriktade på individer i riskzon. På den indikerade nivån 
sker det situerade lärandet utifrån enskilda individkontakter där kommunikationen står i 
fokus. 

”Det är ju i skolan exempelvis, jobbar med grupper. Jobbar med hur man ska vara en bra 
kamrat, vad som krävs för att visa tillit, att känna tillit och hur man kan ta hjälp av gruppens 
övriga medlemmar för att känna sig säker och trygg.” – Bosse 

”Men individnivå det är ju dels egna individkontakter, det har vi ju allihop som vi träffar 
regelbundet. Dels söka individer som finns i riskzon o plocka upp dom och slussa dom till nåt 
som är vettigt och hållbart eller så om inte vi själva ska ta dom.” – Lisa 

Helhetssyn 
Människan lever i en värld där hon skall tolka omvärlden genom gemensamma och kollektiva 
verksamheter. Människans erfarenheter och utveckling sker genom samspel med andra 
människor. De medmänniskor som finns runt människan hjälper henne att förstå och tolka sin 
omvärld (Säljö, 2000). Fältsekreterarna får en möjlighet att binda ihop ungdomens 
sammanhang då de befinner sig på många av ungdomarnas arenor. Genom detta får 
fältsekreterarna en heltäckande bild av ungdomen och dennes situation.   
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”Det som är lite unikt med våran position är att vi ser alltihop egentligen, vi sitter lite som 
spindeln i nätet. Vi är på skolan, vi är i stan, vi träffar föräldrar och vi träffar ungdomarna i 
olika sammanhang. Så vi får en helhet, det är det som är lite unikt med våran kompetens. 
Ingen annan har den positionen, så där är vår exklusivitet.” – Henrik 

”Utifrån att vi tänker att individen är en del i ett sammanhang, vi vill veta vilka sammanhang 
dom befinner sig i, vilka dom träffar. Vi träffar dom inte speciellt ofta en och en, det är några 
som vi har uppdrag på eller som vi träffar i andra situationer.” – Alice   

Henrik beskriver fältsekreterarnas roll som unik. Detta då de genom sin position får en 
helhetssyn på ungdomarna utifrån att de möter dem på flera olika arenor. Utifrån helhetssynen 
får fältsekreterarna en större förståelse för ungdomarna och deras beteende vilket skapar 
möjligheter för ett lyckat förebyggande arbete. Även Alice förklarar hur fältsekreterarna 
skapar en helhetssyn på ungdomen. Detta arbete sker genom att se ungdomen som en individ i 
ett sammanhang där fältsekreterarna tar hänsyn till de faktorer som påverkar ungdomen. 
Tidigare forskning pekar också på att viktiga delar för att det förebyggande arbetet skall 
lyckas är att den professionella skall förstå sambandet mellan samhället, familjen och 
ungdomens beteende (Andréasson, 2003). Det förebyggande arbetet beskrivs alltså utifrån att 
det måste ses ur en helhetssyn, både i tidigare forskning samt av de informanter som deltagit i 
studien.  

Målet	  med	  det	  förebyggande	  arbetet	  
Det förebyggande arbetet kan ses som en del av ungdomarnas socialisationsprocess.  
Socialisationsprocessen sker på två plan, primär och sekundär socialisation. Den primära 
socialisationen sker främst inom familjen. Med hjälp av den primära socialisationen får 
individen grundläggande kunskaper, exempelvis regler för det sociala samspelet, så att de kan 
fungera i samhället. Den sekundära socialisationen sker i andra miljöer, där skolan är ett 
exempel. I den sekundära socialisationsprocessen motiveras ungdomen att hela tiden skapa ny 
kunskap och lärandet är ett mål i sig (Säljö, 2000). I socialisationsprocessen ingår att 
individen skall lära sig om de krav som ställs utifrån den specifika kontext individen befinner 
sig i. Att få kunskap om de rättigheter, skyldigheter och förväntningar som finns i olika 
kontexter och därefter kunna agera är en del i socialisationsprocessen (Säljö, 2005). Ur 
studiens empiri har det varit möjligt att identifiera ett antal mål med det förebyggande arbetet. 
Utifrån målen och aspekter av dessa presenteras nedan sex underteman. Dessa är att skapa 
goda samhällsmedborgare, tidiga insatser, så ett frö, förmedla att det inte är kört, fungerande 
fritidssysselsättning samt svårt att se resultat.  

Att skapa goda samhällsmedborgare 
Då studien genomfördes tillfrågades informanterna om vad de såg som grundtanken i det 
förebyggande arbetet. Ett svar som återkom var att ge individen ett gott liv.  

”Jag tror att du måste försöka på nåt sätt att bli, att se det normaliserande. Hur skulle denna 
individ eller familj eller lilla grupp kunna fungera i samhället på ett bra sätt? … Målet måste 
ändå va att individen fungerar i samhället o får ett gott liv. Det måste va det som är målet i 
förebyggande arbete tänker jag.” – Lisa 

”Ungdomarna ska växa upp i trygga, goda förhållanden. … Dom ska kunna tillföra samhället 
något, dom ska vara positiva individer för samhället. Det är väl själva grundtanken.” – Bosse  

”Grundtanken är ju att ge människor ett gott liv framöver. Det är grundtanken, att dom ska 
kunna ha ett gott liv.” – Pelle  
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Lisa och Pelle uttrycker att det förebyggande arbetet har som syfte att ge ungdomar ett gott liv 
framöver. Lisa förklarar hur det är fältsekretarens uppgift att hjälpa ungdomarna så att de kan 
normaliseras och anpassas in i samhället på ett bra sätt. Utifrån Bosses grundtanke kring det 
förebyggande arbetet kan målet förstås som att fältsekreterarna skall socialisera in 
ungdomarna i samhället så att de kan tillföra samhället något. Ovanstående citat kan tolkas 
som att fältsekreterarna utifrån sin position skapar utrymme för att påverka ungdomarna och 
deras socialisationsprocess utifrån de önskemål samhället har. I de fall då den primära 
socialisationsprocessen fungerar bristfälligt skapas ytterligare utrymme för fältsekreterarna att 
påverka och socialisera ungdomarna.  

Tidiga insatser 
I den tidigare forskningen beskrivs tidiga insatser som viktiga då de professionella med hjälp 
av dessa kan motverka att riskbeteenden utvecklas och blir allvarliga för individen (Forkby & 
Andersson, 2007). Mänskligt lärande uppfattas nästan alltid som positivt och människan 
skapar alltid ny kunskap, men även riskbeteenden är något ungdomarna har lärt sig. Lärande 
kan vara problematiskt då det kan innebära att människan skapar kunskap som kan resultera i 
nedbrytande beteenden (Säljö, 2000). Utifrån tidigare forskning finns det underlag för att 
bekräfta att tidiga insatser kan vara av stor vikt för att motverka normbrytande beteenden. 
Gemensamt i flertalet av de intervjuer som genomförts är tankar kring tidiga insatser och dess 
påverkan på det förebyggande arbetet och dess effekt.  

”Sen är det ju aldrig för sent brukar jag säga, det går ju alltid men det är mycket mer vunnet 
om man kan göra tidiga insatser än att komma in sent. Det är så mycket mer bakom när man 
är äldre.” – Henrik  

”Förebyggande arbete det är att lära känna och upptäcka problem tidigt innan det har blivit 
för stora bekymmer. Exempelvis med missbruk, det är en stor utmaning att vi hittar dom 
tidigt.”– Erik  

”Det får inte va för långt gånget när det är förebyggande. … Förebyggande arbete är liksom 
i ett tidigt skede. Ju tidigare desto bättre.” – Henrik 

”Grundtanken är att vi som jobbar ute når ungdomarna så tidigt som möjligt och ger dom 
den hjälp dom behöver innan dom hamnar för djupt.” – Victoria 

Henrik beskriver tidiga insatser som gynnsamma och menar att det mycket vunnet om insatser 
sätts in i tid. Då insatser sker senare finns en större risk att de riskbeteende som skall 
förhindras redan pågått under en längre tid och orsakat ungdomen stora problem. Då 
insatserna sker i ett senare skede finns det en risk att problemen blir svårare att åtgärda. Även 
Erik menar att tidiga insatser är av stor vikt för att förhindra en negativ utveckling. Victoria 
förklarar hur en viktig del i det förebyggande arbetet är att skapa relationer med ungdomarna 
så tidigt som möjligt för att på så sätt kunna förhindra farliga och normbrytande beteenden. 
Genom tidiga insatser kan alltså det destruktiva lärandet stoppas under ett tidigt skede.  

Så ett frö 
Något flera av informanterna hade gemensamt var beskrivningen av att så ett frö hos 
ungdomarna för en senare utvecklingsprocess. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan det 
förstås utifrån den närmaste utvecklingszonen. Genom att individen samarbetar med andra, 
mer kompetenta människor kan individen prestera ett bättre resultat än vad den klarar på egen 
hand. Det individen klarar med hjälp av andra just då kommer den senare att klara på egen 
hand. Samspelet som sker resulterar i att individen får ny kunskap att utveckla sin egen 
förmåga (Bråten & Thurmann-Moe, 1998).  



 

26 
 

”Det vet man ju, att om man sätter ett frö så kanske inte det växer för än på ett år. De kanske 
inte ens har en tanke på det. Men så en vacker dag så kanske, men sa hon inte att man kunde.. 
Eller så får dom förtroende för vuxna, jag kan nog prata med en vuxen. … Så att påverka 
ungdomarna, det hoppas jag verkligen att det gör men det behöver inte va nåt 
revolutionerande, att så ett frö räcker.” – Lisa  

” … Däremot hos vissa individer kan man ju både så ett frö och låta det växa något.” – Bosse  

Både Lisa och Bosse förklarar att det i kontakten med ungdomen kan vara tillräckligt att så ett 
frö för att en förändringsprocess senare skall kunna ske. De menar att fältsekreteraren kan 
sätta igång en process hos ungdomen som kan ta tid men som kan resultera i att en positiv 
utveckling sker. I den tidigare forskningen diskuteras hur den professionella rollen innefattar 
att skapa en känsla hos ungdomen att den förstår och att den på så vis kan tillämpa sig ny 
kunskap. Detta kan resultera i goda förutsättningar för att motverka en asocial utveckling 
(Stigsdotter Ekberg, 2010). 

Förmedla att det inte är kört 
I intervjuerna med studiens informanter framkom att fältsekreterarna såg det som deras 
uppgift att förmedla hopp till ungdomarna om en bättre framtid. 

”Att få ungdomarna att förstå att du har ett eget val, du kan inte välja allt men du kan välja 
väldigt mycket. Även om du har dåliga förutsättningar just nu så är det inte försent att faktiskt 
kunna skapa ditt egna liv. … Det finns andra vägar, det finns inte bara en väg. Det tycker jag 
är viktigt, att prata med ungdomar om att de inte behöver gå ifrån A till B utan de kan ta ett 
sidospår under tiden. Det tycker jag är viktigt, att det är inte kört.” – Alice  

”Frågan är vad förmedlar vi, fältgruppen, vad förmedlar jag. Finns det fortfarande ett hopp 
ändå. Och är det kört? … Det är inte kört och det tycker jag. … Jag har det med mig och har 
alltid haft det med mig. Att det är inte kört. Det är det vi ska förmedla till ungdomarna 
också.” – Bosse   

Alice menar att fältsekreterarnas uppgift är att förmedla till ungdomarna att de har ett eget val. 
De ungdomar som har dåliga förutsättningar har ändå en möjlighet att skapa sig ett gott liv 
och det är fältsekreterarnas uppgift att förmedla detta till ungdomarna och erbjuda vägledning 
under resans gång. Bosse menar att fältsekreterarna skall förmedla till ungdomarna att det 
finns hopp och att det aldrig är kört. Detta är något som det är viktigt att fältsekreterarna har 
med sig i arbetet med ungdomarna för att stötta dem på vägen. Tidigare forskning förklarar 
fältsekreterarnas huvuduppgifter utifrån uppdraget att motivera, rådgöra och ha en förståelse 
för ungdomarna de möter (Henningsen & Gotaas, 2008). I kontakten med ungdomarna skall 
fältsekreteraren skapa hopp hos ungdomarna om en bättre framtid (Lundgren & Magnusson, 
2009).  

Fungerande fritidssysselsättning 
Genom att hitta gynnsamma fritidsaktiviteter och lotsa ungdomen till fritidsaktiviteter som ses 
som positiva av samhället sker även en socialisation då ungdomen får kunskap om hur den 
skall bete sig. Detta är även något som framkommit i studiens material.     

”De får bra förutsättningar att kunna göra en bra sak på sin fritid. Bra hälsa, bra fritid, bra 
organisering utifrån vettiga grejer att syssla med. … Det är viktigt att hjälpa dem att 
organisera det på ett bra sätt.” – Henrik 

”De ungdomar som har en fungerande fritid och vistas i olika föreningar har vi mindre 
bekymmer med. Dom som inte har någonting att göra är bara på fritidsgårdar eller i stan. Då 
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måste vi påverka, det finns ju fler risker i stan än hemma hos nån kompis eller att man är 
inom en miljö där det är mer vuxna med.”  – Victoria  

Henrik menar att det i deras roll som fältsekreterare har ett ansvar att hjälpa ungdomar att 
organisera deras fritid så att ungdomarna får möjligheter att göra bra saker på sin fritid. Det 
handlar om att fältsekreterarna skall skapa förutsättningar för ungdomarna att göra bra val 
som resulterar i en positiv utveckling hos ungdomen. Victoria förklarar att de ungdomar som 
inte har en organiserad fritid i större utsträckning hänger i stan och på fritidsgårdar och 
därmed löper en större risk att utveckla normbrytande beteenden. Detta då dessa miljöer kan 
ses som riskmiljöer. I tidigare forskning beskrivs gynnsamma fritidsaktiviteter ha en 
skyddande effekt på ungdomars sociala utveckling. Att som professionell anpassa insatserna 
utifrån den unges önskemål förklaras som viktigt för att den unge skall få chans att utvecklas 
och känna mening med tillvaron (Andréasson, 2003). 

Svårt att se resultat 
Då flera mål med det förebyggande arbetet diskuterats har det även framkommit att 
fältsekreterarna uppfattar att det finns svårigheter med att se resultat och mäta effekten av det 
arbete de utför.  
 
”Jag tycker det är svårt att säga hur arbetet påverkar för att man vet ju inte resultatet eller 
vad som skulle ha gjorts eller om det var just min insats som gjorde nån skillnad eller så men 
jag tycker att vi fyller en funktion som inte finns någon annanstans.” – Alice  

”Det är svårt att mäta hur arbetet påverkar. … Jag har haft förmånen att jobba så pass länge 
så att jag kan se resultaten. Det tar ju några år innan man kan se frukterna utav det. … Man 
gör en insats, man träffar ungdomar, man har samtal de fortsätter väl i deras liv, lite bättre, 
det ser man ju vissa bra resultat på senare. Långt senare. Det är svårt att utvärdera, det är 
svårt att mäta på det sättet, förebyggande arbete.” – Henrik 

Både Alice och Henrik uttrycker att det kan vara svårt att veta hur arbetet påverkar 
ungdomarna då det finns flera aspekter att ta hänsyn till i ett förändringsarbete. Alice menar 
att det därför kan vara svårt att veta om just den insatsen som fältsekreterarna haft ansvar för 
är den som har förändrat ungdomens situation. Henrik menar att det kan vara möjligt att se 
resultat av det förebyggande arbetet några år senare. Han säger dock att det förebyggande 
arbetet är svårt att mäta och utvärdera då det är just ett förebyggande arbete som sker. I 
tidigare forskning beskrivs också svårigheterna med att mäta de förebyggande insatsernas 
effektivitet. Detta då insatserna är just förebyggande (Andersson, 2010).  Att kunna påvisa 
kopplingen mellan förebyggande insatser och antalet människor som blir aktuella för 
omfattande insatser från socialtjänsten senare i livet är svårt. Detta då det finns ett flertal 
faktorer som spelar in på huruvida en person är i behov av insatser från socialtjänsten (Forkby 
& Andersson, 2007).  Trots de svårigheter som finns med att mäta förebyggande arbete 
beskriver dock studiens informanter att de tror att det arbete de utför är verksamt. Som Alice 
påpekade menar hon att fältsekreterarna och det förebyggande arbetet fyller en viktig funktion 
i samhället.  

Att	  skapa	  kontakt	  
I studiens resultat har det framkommit att fältsekreterarna uppfattar kontaktskapandet som en 
viktig del i det förebyggande arbetet. Nedan presenteras underteman till kontaktskapande som 
gått att urskilja ur studiens material. Temana som presentas är uppsökande arbete, rätt tid och 
plats, att delta i aktiviteter samt att möta ungdomen utifrån dennes perspektiv.  
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Uppsökande arbete 
I studien har det framkommit att fältsekreterarna arbetar uppsökande. I det uppsökande arbetet 
förklaras de spontana samtalen som ett viktigt verktyg för att skapa kontakt med ungdomarna.  
 
”Till exempel så arbetar vi uppsökande, det innebär att vi är mycket ute i olika miljöer där 
ungdomar befinner sig. … Genom vårt arbete och vår närvaro pratar vi med ungdomarna. … 
Skapar en relationen med dom på nåt sätt och ja, pratar med dom och får dom att få intresse 
och även förtroende.” – Alice    

”Det är bara att sätta sig ner på en bänk. Hej vad gör ni, ingenting, okej, får jag sitta här och 
göra ingenting med er, går det bra, ja okej det gör det. Då gör jag det. Man får våga lite 
också.” – Lisa  

”Man pratar om läget, vad händer, hur ser det ut, vad gör dom och hur har helgen varit. … 
Får man den här första inledande kontakten så brukar dom ju kunna öppna sig. … Man vill 
liksom bolla och sådär. Men också bara skoja litegrann med varandra till och från. Humor är 
ett bra instrument.” – Henrik  

Samtliga informanter i studien har beskrivit att de arbetar uppsökande för att skapa kontakt 
med ungdomarna. Fältsekreterarna förklarar att de arbetar uppsökande genom att befinna sig 
på ungdomarnas arenor och samtala med dem. Med språket som verktyg får fältsekreteraren 
en möjlighet att kommunicera och utbyta kunskap och erfarenheter med ungdomarna (Säljö, 
2005). De spontana samtalen kan i ett senare skede leda till ett relationsskapande som i sin tur 
kan leda till ett gemensamt förändringsarbete.  

Rätt tid och plats 
Ovan diskuterades vikten av att skapa kontakt med de ungdomar fältsekreterarna möter. I 
flera intervjuer har det återkommit att det då kan vara av stor vikt att befinna sig på rätt plats 
vid rätt tidpunkt.  

”Då gäller det att vara på rätt tidpunkt på rätt plats. Det är också en del av vårt arbete, att 
systematiskt kartlägga ungdomsmiljöer och se hur det ser ut. Vad är problematiskt och vad är 
inte problematiskt liksom.” – Henrik 

”Jag tror att vi ibland kan vara dom som just i den rätta stunden, den rätta kvällen kan vara 
dom som avgör något för den unge. Det tror jag. Utifrån nåt samtal, utifrån vad som, en 
händelse där vi agerar, utifrån det så kan bilden förändras. Både positivt men också negativt 
tänker jag.” – Bosse  

Henrik påpekar att fältsekreterarna bör kartlägga de problem som finns i ungdomarnas olika 
kontexter för att kunna vara på rätt tid och plats. Bosse trycker istället på vikten av att 
återkommande finnas i ungdomarnas kontexter för att på så sätt, i den rätta stunden kunna 
förändra och påverka i ungdomarnas liv. Tidigare forskning beskriver det som avgörande för 
kontaktskapandet mellan fältsekreteraren och ungdomen att vara tydligt närvarande på de 
offentliga platser som ungdomen befinner sig på (Henningsen & Gotaas, 2008). Det är viktigt 
för fältsekreteraren att finnas för ungdomen då det finns behov av det, oavsett vilken situation 
ungdomen befinner sig i (Andersson, 2005).  

Att delta i aktiviteter 
Flera av studiens informanter har diskuterat hur deras deltagande i ungdomarnas aktiviteter 
kan fungera som ett verktyg för att skapa kontakt.  
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”Att delta i olika aktiviteter, som när vi kommer till fritidsgården och deltar i de aktiviteter 
som ungdomarna gör, att spela fotboll eller spela pingis, biljard och kort. Det är ett bra sätt 
att få ingång till dom … och att skaffa förtroende hos ungdomarna.” – Victoria 

 ”Men jag finns där dom är, jag är i skolan, okej vill du spela pingis? Ja men då spelar vi 
pingis. Så är det. Jag hoppar på den möjligheten som kommer, oftast är inte ungdomar 
svåra.” – Lisa  

Victoria förklarar hur fältsekreterarna, utifrån att delta i ungdomarnas aktiviteter kan skapa en 
ingång till ungdomarna där de kan skapa en relation och bygga ett förtroende. Lisa förklarar 
att fältsekreterarna skapar kontakt genom att vara närvarande på ungdomarnas arenor och 
delta i deras aktiviteter. Tidigare forskning visar att deltagande i ungdomars aktiviteter kan 
fungera som ett verktyg i det förebyggande arbetet och relationsskapandet med ungdomarna. 
Genom fältsekreterarnas deltagande i aktiviteter skapas möjlighet för ungdomarna att bygga 
relation över tid. Deltagandet skapar också utrymme för ungdomarna att bygga upp ett 
förtroende för fältsekreterarna (Henningsen & Gotaas, 2008). I det förebyggande arbetet 
beskrivs hur relationsskapandet sker genom informella träffar där ungdomen kan anförtro sig 
till de professionella. Relationerna skapas utifrån kopplingarna till ungdomens offentliga liv 
(Andersson, 2005). Utifrån det sociokulturella perspektivet förklaras kommunikation som en 
central del i relationsskapandet. Det relationsskapande arbetet beskrivs som en viktig del för 
att en lärprocess skall kunna ske (Jernström, 2004). Studiens resultat kan utifrån detta förstås 
som att fältsekreterarnas deltagande i ungdomarnas aktiviteter skapar förutsättningar för 
fältsekreterarna att bygga en relation. Med hjälp av relationen kan fältsekreterarna i ett senare 
skede påverka ungdomarna i en positiv riktning.  

Att möta ungdomen utifrån dennes perspektiv 
Under intervjuerna har ett flertal av informanterna beskrivit vikten av att möta ungdomarna 
här och nu, där ungdomen befinner sig just nu för att kunna skapa kontakt samt för att kunna 
starta ett förändringsarbete tillsammans med ungdomen.  

”Är det nån med missbruksproblem gäller det att hitta personen där den är om man säger så. 
Även om man tänker själv sluta droga, men om personen själv inte är där så hjälper det ju 
inte med pekpinnar och grejer utan då.. Det är väl det som är tjusningen med jobbet, att 
jobba på olika sätt med olika ungdomar.” – Erik   

”Dom är 13 år idag, det är inte jag. Vad är viktigast för dom, jo det är att den kompisen 
tittade då eller att jag har snyggast tröja på mig idag. Man måste ha med sig att ha respekt 
för det. … På nåt vis erfara, det går inte att bara säga jaja det blir bättre när ni blir äldre för 
det skiter dom fullständigt i nu liksom.” – Alice  

Erik beskriver hur viktigt det är att ha respekt för ungdomens situation och hur ungdomen 
själv uppfattar sin situation. Han menar att fältsekreteraren inte kan fatta beslut över huvudet 
på ungdomen utan att fältsekreteraren måste få med sig ungdomen i ett gemensamt arbete där 
ungdomen själv är motiverad till ett förändringsarbete. Alice beskriver vikten av att möta 
ungdomen utifrån dennes perspektiv och att ha respekt för ungdomens åsikter. Tidigare 
forskning förklarar att en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet beskrivs som att möta 
ungdomar utifrån vart de befinner sig ”här och nu”. Att se ungdomarna utifrån vad de 
uttrycker och vad de vill (Lundgren & Magnusson, 2009). Människan handlar alltså utifrån 
den specifika situation som hon befinner sig i (Säljö, 2000) och genom att se till detta kan 
fältsekreteraren förstå ungdomen och möta den utifrån dennes situation.   
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Att	  skapa	  hållbara	  relationer	  
Som tidigare beskrivits förklaras kontaktskapandet som viktigt i det förebyggande arbetet 
vilket är grunden för att sedan skapa en hållbar relation. Nedan presenteras olika underteman 
som framkommit ur materialet som förklarar hur fältsekreterarna skapar hållbara relationer 
med ungdomarna. De underteman som kommer att presenteras är de själva som verktyg, 
ungdomarnas delaktighet, samt tillit och kontinuitet. 
 
De själva som verktyg 
I de intervjuer som genomförts har det framkommit att fältsekreterarna uppfattar den egna 
personligheten som det viktigaste verktyget för att skapa relationer med ungdomarna.  
 
”Ens egen personlighet. Det är jag helt övertygad om, att det är det verktyget man använder 
och som är allra störst.” – Erik  

”Det viktigaste verktyget är din egen personlighet som fältare.” – Henrik 

”Det är jag själv, skulle jag vilja säga.” – Alice 

”Oss själva.” – Pelle   

Samtliga informanter var överens om den egna personlighetens betydelse och menade att den 
är viktig då relationer skapas. Detta har dock inte återfunnits i den tidigare forskning som 
använts. I den tidigare forskningen lyfts istället hur fältsekreterarna kan skapa relationer 
genom att dela med sig av personliga erfarenheter (Severinsson, 2010).  

Ungdomars delaktighet 
En viktig del i fältsekreterarnas arbete är att all kontakt vilar på frivillighet och delaktighet. 
Utifrån detta blir relationen många gånger betydelsefull. Detta har framkommit i samtliga av 
studiens intervjuer.  

”Med tanke på att all kontakt är frivillig med oss, det finns inget tvång med att träffa oss eller 
ens prata med oss. Det handlar om att skapa relation som en åtgärd för ungdomen, en 
relation som är bärande.” – Pelle  

”Delaktiga, det måste dom va. Det går inte annars. Dom måste vara delaktiga för det baserar 
sig på frivillighet.” – Lisa  

”Jag kan inte bestämma åt ungdomen. Han eller hon måste vara med på det som görs det är, 
vi gör det bara frivilligt. Vi har inga tvångsinsatser överhuvudtaget. Alla kontakter med oss 
är frivilliga, även om vi har en del andra uppdrag också. … men all kontakt är frivillig. Så 
därför måste ungdomen vara med på det. Mer än kanske andra insatser eftersom de kan ju 
bara vända i dörren.” – Alice  

”Jag tycker att man ska bjuda på sig själv och att man är öppen, glad och att man visar äkta 
intresse för ungdomen för att dom ska vilja va delaktiga.” – Victoria 

Pelle, Lisa och Alice förklarar vikten av ungdomarnas delaktighet i det arbete som 
fältsekreterarna utför då all kontakt med dem vilar på frivillighet. Victoria beskriver vikten av 
att vara tillräckligt intressant för att ungdomarna även ska vilja bibehålla kontakten med 
fältsekreterarna. Tidigare forskning bekräftar de resultat som framkommit i studien, det 
förebyggande arbetet sker utifrån tanken om ungdomars delaktighet, utan deras delaktighet 
kan inte det förebyggande arbetet genomföras. Som fältsekreterare kan det vara av stor vikt att 
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erbjuda tillräckligt intressanta samtal för att behålla kontakten med ungdomarna (Andersson, 
2005; Stigsdotter Ekberg, 2010). 
 
Tillit och kontinuitet 
I studien framkom vikten av att ha en kontinuerlig kontakt med ungdomarna samt att vara en 
vuxen som de kan lita på och som finns kvar.  

”Ja det är svårt att svara på, de får dom ungdomarna.. Men det jag ser själv, det är att vi är 
vuxna som man kan räkna med. Det kan man säga.” – Pelle  

”Jag tycker att vi har ganska stor roll för dom ungdomar som vi träffar på fritidsgårdar eller 
i stan då det är många som inte har en fungerande vuxenvärld och inte har en positiv 
upplevelse av vuxna. Det ligger då mycket ansvar på oss, … att vi faktiskt visar att vi bryr oss. 
Det är många som behöver den bekräftelsen, att du är viktig och att jag bryr mig om dig”. – 
Victoria 

”För många av dom så tror jag att vi har en betydelsefull roll, att vi är vuxna som finns kvar 
och som kan lotsa dom till den hjälpen dom behöver. Ofta är det inte vi som är lösningen till 
bekymret utan man får slussa vidare och hjälpa dom in på kontoret och så. För många av 
dom har vi nog en viktig roll.” – Erik   

Pelle och Erik lyfter fram vikten av att vara en stabil vuxen som ungdomarna kan lita på och 
som finns kvar över tid för att skapa kontinuitet. Även Victoria beskriver att det är viktigt för 
fältsekreterarna att vara stabila vuxna och då särskilt för de som saknar andra trygga vuxna i 
sin omgivning. Victoria menar att en stor del i arbetet handlar om att skapa tillit hos 
ungdomarna till vuxenvärlden. Erik beskriver även att det är viktigt att fältsekreterarna kan 
slussa de ungdomar som har behov av ytterligare insatser vidare till andra professionella. 
Tidigare forskning visar att då kontakten mellan fältsekreteraren och ungdomen sker över en 
längre period ges utrymme för ungdomen att bygga upp ett förtroende för fältsekreteraren 
vilket kan leda till en vidare möjlighet för ett gemensamt förändringsarbete (Henningsen & 
Gotaas, 2008; Jernström, 2004). Det beskrivs som viktigt att ungdomen får en kontinuitet i 
kontakten med den professionella. En kontakt som är kontinuerlig kan göra det lättare för 
ungdomen att vidhålla kontakten. Då ungdomen har behov av ytterligare kontakter kan 
relationen med den professionella fungera som en brygga till andra professionella (Lundgren 
& Magnusson, 2009). 

Relationen	  som	  verktyg	  för	  lärande	  
Utifrån det sociokulturella perspektivet beskrivs relationen som viktig för att skapa 
möjligheter till en lärprocess.  I relationsskapandet mellan den professionella och ungdomen 
förklaras kommunikationen som central. Relationen har sin grund i det sociala samspel som 
sker mellan den professionella och ungdomen. I det sociala samspelet spelar både verbal och 
icke-verbal kommunikation stor roll (Jernström, 2004). Genom fältsekreterarens roll som en 
mer kompetent individ kan ungdomen med hjälp av relationen skapa ny kunskap om hur den 
skall bete sig i samhället. Detta kan även kopplas till en socialisationsprocess där 
fältsekreteraren har som uppgift att hjälpa ungdomen att fungera i samhället (Säljö, 2005). I 
studiens material har det gått att urskilja hur relationen kan användas som ett verktyg för 
lärande i det förebyggande arbetet. Nedan presentas fyra underteman som har kunnat 
identifieras som centrala delar i detta avsnitt. Dessa är relationens påverkan på det 
förebyggande arbetet, relation som positiv input, relation som verktyg för att sätta gränser 
samt makt att påverka ungdomen.  
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Relationens påverkan på det förebyggande arbetet 
I de intervjuer som genomförts under studien har de flesta haft tankar om relationen som en 
viktig och betydelsefull del i arbetet.  

”Utan relationen är vi ingenting. Då kan vi lägga ner, packa ihop och gå hem. Relationerna 
vi har där ute är, det är A och O det vill säga.” – Henrik 

”Relationen är det absolut viktigaste, att man skapar en relation.” – Erik  

”För oss som är fältare så har relationen väldigt stor betydelse.” – Pelle 

I de sju intervjuer som genomfördes var svaren ovan de svar som var överrepresenterade, 
relationen beskrivs som viktig och har en mycket stor betydelse för arbetet. Henrik, Erik och 
Pelle menar att relationen är avgörande för fältsekreterarnas arbete med ungdomar. Det 
framkom dock att ett par av informanterna inte hade denna uppfattning om relationen och 
dess betydelse. 

”Det är också en myt tycker jag, att man måste ha en stor och kraftig o hållbar relation för 
förändringsarbete. Det tror inte jag riktigt på. För att man kan gå in med små korta insatser 
också, utan relation. För många av dom här ungdomarna kanske inte ens klarar relation. … 
Så att jag är inte säker på att relationen har en så stor betydelse.” – Lisa  

”Relationen har väldigt olika betydelse. Men har man en relation så kan man ju ha ett annat 
förhållningssätt i situationer när det hettar till. … Jag ser faktiskt att man kan göra väldigt 
mycket genom att bara vara en vettig vuxen, man måste inte ha en relation för att göra 
insatser, framförallt inte i akuta lägen.” – Alice  

Lisa har en tanke om att det inte krävs en relation för att kunna genomföra ett 
förändringsarbete. Utifrån Lisas tankar kan en tolkning göras att Lisa menar att små insatser 
som sker över en kortare period av tid kan ge lika goda resultat utan att en relation krävs. 
Alice menar att relationen har olika betydelse i kontakten med olika ungdomar men att 
fältsekreterarna kan ha användning av relationen till ungdomarna då det uppstår en akut 
situation. Hon menar också att det i många fall räcker med att vara en bra vuxen förebild och 
att en relation inte är nödvändig. Tidigare forskning visar att relationsskapandet kan användas 
som ett redskap i det förebyggande arbetet och ge goda resultat. Relationsskapandet gör det 
möjligt för de professionella att fånga ungdomarnas intresse (Severinsson, 2010). Att bygga 
relationer med ungdomarna möjliggör att ett förändringsarbete kan ske (Henningsen & 
Gotaas, 2008). Majoriteten av studiens informanter bekräftar det resultat som finns i tidigare 
forskning, relationen är av stor vikt för att lyckas med det förebyggande arbetet.  I studiens 
resultat går det alltså att urskilja att ett fåtal informanter beskriver vikten av relation då ett 
förändringsarbete skall ske som liten, detta är ett resultat som avviker från tidigare forskning. 
 
Relation som positiv input 
I studien har det framkommit att fältsekreterarna upplever att relationen påverkar ungdomarna 
de möter på olika sätt. Såsom begreppet den närmaste utvecklingszonen lyfter fram är det 
genom samspelet som sker med andra, mer kompetenta människor, som individen får ny 
kunskap och möjlighet att utvecklas (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Att tillämpa sig ny 
kunskap är en stegvis process där ungdomen konstant förändras och utvecklas. Alla 
situationer ungdomen deltar i skapar nya möjligheter att samspela med andra människor och 
på så sätt skapa ny kunskap (Säljö, 2000). Fältsekreteraren har utifrån den närmaste 
utvecklingszonen till uppgift att handleda ungdomen för att möjliggöra en process där 
ungdomen får ny kunskap och möjlighet att utvecklas.  
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”Relationen påverkar dom ju ganska mycket. Vi kommer förhoppningsvis med positiv input. 
Vi kan hjälpa dom med vidare tankar och få lite perspektiv på saker och vi har med våran 
erfarenhet … Vi påverkar dom i en positiv riktning och att det känns lättare, det känns bättre, 
dom får svar på vissa frågor dom har och framför allt att man är en tydlig vuxen. Det handlar 
om förtroende och så.” – Henrik 

”Jag har en relation med dig. Är det liksom viktigt att vara den där viktiga länken eller är det 
jag som bara har ställt frågan till dig, så att det är du som är din egen länk. O det är där det 
ligger, jobbet tänker jag.” – Bosse  

Henrik och Bosse beskriver hur relationen med fältsekreterarna påverkar ungdomarna 
positivt. Henrik menar att fältsekreterarna kan vidga ungdomarnas perspektiv och utveckla 
dem i en positiv riktning. Bosse menar att fältsekreterarnas uppgift är att skapa förutsättningar 
för ungdomarna att utvecklas med stöd från fältsekreterarna. Tidigare forskning visar att som 
professionell i samtal med ungdomen kan det vara viktigt att samtala med denne utifrån ett 
förhållningssätt där ungdomen själv är expert och den professionella uppmuntrar ungdomen 
till att själv utforska sin situation (Severinsson, 2010). I den professionellas uppgift ligger att 
skapa hopp hos ungdomen om en bättre framtid (Lundgren & Magnusson, 2009).  

Relation som verktyg för att sätta gränser 
I resultatet har det framkommit ytterligare en aspekt av relationens betydelse för det 
förebyggande arbetet. Flertalet av informanterna har beskrivit hur relationen blir ett verktyg 
för att kunna påverka ungdomen ytterligare då relationen mellan fältsekreteraren och 
ungdomen skapar en trygg grund.  

”För har du en relation så kan du va tydlig också, sätta gränser. Vilket är svårare att göra 
om man inte har en relation. Det kan vi väl i och för sig göra ändå, men det blir ju inte så bra 
ofta då. Men har man en relation kan man va tydlig och även om man är oense så håller 
relationen ändå. Det är jätteviktigt.” – Erik   

”Men har man en relation så kan man ju ha ett annat förhållningssätt i situationer när det 
hettar till. Är det en ungdom som jag har träffat mycket och har en relation till 
överhuvudtaget så kan jag ju givetvis vara starkare i den situationen, jag kan va mer legitim i 
den ungdomsgruppen om det är nån jag har relation till jämfört med om det är någon jag inte 
känner alls.” – Alice   

”Men just den goda relationen, den kan vara värd mycket. Om den unge blir förbannad för 
att jag anmält. Relationen kan också bära om jag frågar den unge rätt ut, håller du på med 
knark. Eftersom jag sett dig där och där och med vissa ungdomar där det ryktas och sådär. 
Relationen kan också vara bärande när den är bra. Så visst är den viktig.” – Bosse  

Erik och Alice beskriver relationen som ett verktyg för att kunna påverka ungdomen och sätta 
gränser. Genom relationen kan ungdomen känna tillit till fältsekretaren även i en komplex 
situation. Bosse och Erik menar att fältsekreterarna med hjälp av relationen kan gå in i 
obekväma situationer och diskussioner med ungdomen men ändå ha kvar en god kontakt. I 
tidigare forskningen beskrivs en förutsättning för att det förebyggande arbetet skall vara 
verksamt att ungdomen känner tillit i relationen till den professionella (Lundgren & 
Magnusson, 2009). Att använda relationen som ett redskap i det förebyggande arbetet har 
tidigare visats vara till fördel för den professionella (Severinsson, 2010).  
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Makt att påverka ungdomen 
I samspel med andra människor får ungdomen möjlighet till ny kunskap utifrån den närmaste 
utvecklingszonen. Kunskapen förmedlas via en stegvis process där den mer kompetenta 
människan har till uppgift att lära och utveckla ungdomen.  Då kunskapsutveckling hos 
ungdomen ses ur en maktaspekt kan dock lärandet ses som problematiskt. Detta då ungdomen 
som saknar kunskap blir beroende av fältsekreteraren som har kunskap, vilket leder till en 
maktassymmetri i relationen mellan dem (Säljö, 2000). Gemensamt för samtliga informanter i 
studien var uppfattning om att de i sin professionella roll besitter en stor makt i relationen till 
ungdomarna.  

”Utifrån min roll har jag makt. Jag har makt att påverka den unge positivt och negativt. Jag 
har makt också att förändra, att peka finger åt dom, jag kan liksom varna.” – Bosse  

”Man har ju alltid makt, det måste man vara medveten om. … Att man har kunskap och 
erfarenhet gör ju också att man är i en maktposition gentemot ungdomar, men också gentemot 
föräldrar. … Det finns alltid med och det är något man får ha med sig helt enkelt i arbetet.” – 
Alice  

”Jag sitter egentligen inne med en ganska så stor makt, om jag använder den på rätt sätt så 
skulle jag kunna vara förmögen att vara med och hjälpa till att förändra nånting. För det är 
en makt i sig, att man faktiskt kan gå in och förändra en ungdom.” – Lisa  

Bosse och Lisa menar att fältsekreterarna har makt då de kan förändra en ungdoms situation. 
Bosse menar även att de utifrån sin profession har möjlighet att påverka ungdomen då de 
upplever att den gör felaktiga val. Alice menar att makten alltid är närvarande i det 
förebyggande arbetet och att fältsekreterarna utifrån sin roll måste vara medvetna om detta för 
att inte missbruka makten. Tidigare forskning lyfter också fram den maktassymmetri som 
finns i relationen mellan den professionella och ungdomen den möter. Denna maktassymmetri 
beskrivs som viktig att ta hänsyn till i arbetet (Stigsdotter Ekberg, 2010). I relationen till 
ungdomen har den professionella tolkningsföreträde. Det är utifrån den professionellas 
bedömning som arbetet sker (Andersson, 2010).   

Fältsekreterarna som deltagit i studien har alla uttryckt att de i relation till ungdomen har en 
makt att påverka dennes utveckling. Samtliga fältsekreterare beskriver dock att makten inte 
blir synlig i kontakten med ungdomarna.  

”Makt är nog inte ordet jag skulle använda, jag tycker inte att jag sitter på den då vi jobbar 
mestadels frivilligt. … Så samtidigt så har vi makt att påverka hyfsat mycket, men det är nog 
inte ett ord jag skulle välja. Inte ens i relation till ungdomen, utan vill inte ungdomen så är 
jag nog mer maktlös i så fall.” – Lisa  

”Jag tycker nog inte att makten blir så synlig. Jag tror att många ungdomar nog inte ser oss 
som en socialtjänst utan som goa gubbar.” – Erik  

”Jag tycker inte att makten blir så synlig … vi jobbar ju på andras arenor. När vi är ute och 
träffar ungdomar är vi likvärdiga i den relationen.” – Victoria 

Som citaten ovan visar upplever fältsekreterarna inte makten som synlig i deras arbete. Lisa 
förklarar makten som dold då fältsekreterarnas arbete sker utifrån frivillighet. Hon menar att i 
relationen till ungdomarna kan fältsekreterarna snarare ses som maktlösa i vissa lägen då det 
är upp till ungdomarna om kontakten skall fortlöpa. Erik menar att orsaken till att makten blir 
osynlig är att ungdomarna uppfattar fältsekreterarna som roliga vuxna snarare än 
myndighetsutövare. Victoria trycker istället på att makten blir osynlig då fältsekreterarna 
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befinner sig på ungdomarnas arenor. I tidigare forskning diskuteras hur maktassymmetrin kan 
vara närvarande i kontakten med ungdomarna. Att som professionell lyssna till dem och skapa 
en relation där en dialog förs kan resultera i att maktassymmetrin minskar (Stigsdotter 
Ekberg, 2010). 

Resultatdiskussion	  
Syftet med studien var att undersöka hur fältsekreterare arbetar med och uppfattar 
förebyggande arbete med ungdomar. Syftet konkretiserades med hjälp av fyra 
frågeställningar. Nedan diskuteras studiens resultat, den teoretiska utgångspunkten, 
socialpedagogiken och socialt arbete samt fortsatta forskningsområden.  

Resultat	  
Studiens första frågeställning syftade till att undersöka vilka arenor fältsekreterarna arbetar i 
och vad arenorna har för betydelse för det förebyggande arbetet. Den föreliggande studien 
visar att fältsekreterarna beskriver det förebyggande arbetet utifrån tre olika nivåer. Dessa är 
samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Fältsekreterarna menar att de arbetar på samtliga 
nivåer. Utifrån de olika nivåerna befinner sig fältsekreterarna på flera av de arenor där dagens 
ungdomar befinner sig. Fältsekreterarna menar att en viktig del i det förebyggande arbetet är 
att ha en helhetssyn på ungdomen och att kunna möta denne i det sammanhang som den 
befinner sig. En slutsats som kan dras utifrån den information som framkommit i studien är att 
arbetet på de tre olika nivåerna skapar förutsättningar för fältsekreterarna att skapa sig en 
helhetssyn på ungdomarna.  

Studiens andra frågeställning syftade till att undersöka vad fältsekreterarna uppfattar som 
målet med det förebyggande arbetet. I studiens resultat har det framkommit att 
fältsekreterarna uppfattar grundtanken i det förebyggande arbetet utifrån uppgiften att skapa 
ett gott liv för ungdomarna. Fältsekreterarna strävar efter att nå målet med det förebyggande 
arbetet på flera sätt. Genom tidiga insatser kan de förhindra att bekymmer utvecklas till 
allvarligare problem. Genom att sträva efter att skapa utvecklingsmöjligheter hos ungdomarna 
samt att skapa hopp om en bättre framtid och förmedla att det alltid finns en möjlighet till 
förändring, strävar fältsekreterarna efter att skapa ett gott liv för ungdomarna. Studiens 
resultat kan bekräfta den tidigare forskning (Lundgren & Magnusson, 2009; Henningsen & 
Gotaas, 2008) som beskriver att fältsekreterarna i sin professionella roll har i uppgift att skapa 
hopp hos ungdomar om en bättre framtid samt att motivera och rådgöra med de ungdomar de 
möter. Ytterligare en aspekt som fältsekreterarna diskuterar är att sträva efter att skapa en 
fungerande fritidssysselsättning till ungdomarna då detta förklaras ha en skyddande effekt på 
deras sociala utveckling. I studiens resultat och analysdel beskrivs även svårigheter med att 
mäta effekterna av det förebyggande arbete som fältsekreterarna utför.  

Studiens tredje frågeställning syftade till att undersöka hur fältsekreterarna skapar kontakt och 
hållbara relationer med ungdomarna. Studiens resultat har visat att kontaktskapandet med 
ungdomarna handlade om att söka upp dem i deras miljöer, att vara på rätt plats vid rätt 
tidpunkt för att kunna påverka samt att också aktivt delta i ungdomarnas aktiviteter och utgå 
från deras perspektiv. Ytterligare delar som beskrivits som viktiga för kontaktskapandet och 
hållbara relationer är att använda sig själv som ett verktyg, att göra ungdomarna delaktiga, att 
finnas kvar över tid samt att vara en vuxen som ungdomarna kan räkna med. Utifrån tidigare 
forskning (Lundgren & Magnusson, 2009) kan de resultat som framkommit i studien 
bekräftas och en slutsats kan dras att det är viktigt att möta ungdomarna utifrån vart de 
befinner sig för att få med sig dem, skapa kontakt och bygga en grund för ett fortsatt 
gemensamt arbete. Något som har blivit tydligt i studiens resultat och som även kan bekräftas 
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utifrån tidigare forskning (Andersson, 2005; Stigsdotter Ekberg, 2010) är vikten av att skapa 
förutsättningar för delaktighet hos ungdomarna i det förebyggande arbetet för att kunna 
bedriva ett förändringsarbete. Att visa ett genuint intresse och att ta vara på de förutsättningar 
som finns kan vara viktigt för att skapa kontakt med ungdomarna.  

Studiens sista frågeställning syftade till att undersöka vad relationen har för betydelse för det 
förebyggande arbetet. Majoriteten av de fältsekreterare som deltagit i studien förklarar i 
studiens resultat relationen som ytterst central i det förebyggande arbetet. Tidigare forskning 
(Severinsson, 2010; Henningsen & Gotaas, 2008) kan bekräfta att relationen kan användas 
som ett redskap i det förebyggande arbetet och fungera som verktyg för att möjliggöra ett 
förändringsarbete tillsammans med ungdomen. Det resultat som framkommit visar dock att ett 
par av studiens informanter inte uppfattar relationen som viktig. De menar att ett 
förändringsarbete kan ske utan en relation. Deras syn motsäger alltså den tidigare forskning 
som lyfter fram relationen som en central aspekt i det förebyggande arbetet (Henningsen & 
Gotaas 2008; Lundgren & Magnusson 2009).  

Vår studie visar att en god relation mellan ungdomarna och fältsekreterarna kan hjälpa 
ungdomarna att få ett vidgat perspektiv. Fältsekreterarna kan således använda relationen som 
ett verktyg. I relationen har fältsekreterarna däremot ett tolkningsföreträde samt makt att 
avgöra vad som är bäst för ungdomarna. Fältsekreterarna menar dock att makten inte alltid är 
synlig i mötet med ungdomarna. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att 
makten i fältsekreterarnas arbete med ungdomar inte upplevs som synlig, dock beskrivs 
makten ändå som en central aspekt i relationen. Att makten upplevs som osynlig kan ha sin 
grund i att fältsekreterarnas arbete utgår från frivilliga insatser som sker på ungdomarnas 
villkor. Då arbetet sker på ungdomarnas arenor blir relationen mellan den professionella och 
ungdomen mer jämställd och maktassymmetrin minskar.   

Förebyggande	  arbete	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  
Det sociokulturella perspektivet har använts för att analysera studiens resultat. Nedan 
presenteras tre utmärkande delar i resultatet som kunnat förklaras utifrån perspektivet.   

Det sociokulturella perspektivet understryker att människors lärande och utveckling är situerat 
i olika kontexter (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet framhäver även vikten av att 
se människan i sin helhet för att få kunskap om hur hon skapar mening med det hon gör 
(Säljö, 2005). Studien visar att fältsekreterarnas förebyggande arbete sker på flera olika nivåer 
där arbetet bland annat sker på arenor såsom skolor och fritidsgårdar. Genom detta arbete 
erhåller fältsekreterarna en helhetssyn på de ungdomar de möter vilket skapar goda 
förutsättningar för ett lyckat förebyggande arbete.  

Den närmaste utvecklingszonen innebär att ungdomen, genom samarbete med andra mer 
kompetenta människor, kan prestera bättre än den kan på egen hand. Samspelet med andra 
resulterar i att ungdomen kan utveckla den egna förmågan (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). I 
relationen med fältsekreteraren skapas möjligheter för ungdomen att tillägna sig ny kunskap. 
Relationen skapar även förutsättningar för fältsekreteraren att påverka ungdomen mot en 
positiv utveckling.  

Socialisationsprocessen innebär att människan får kunskap om rättigheter, skyldigheter och 
förväntningar som samhället har för att sedan kunna agera utifrån dessa (Säljö, 2000). Det 
förebyggande arbetet har förklarats som en del av ungdomarnas socialisationsprocess där 
tidiga insatser har förklarats som ett sätt att motverka negativa lärprocesser och istället sträva 
efter en positiv utveckling av ungdomarna. Även gynnsamma fritidsaktiviteter har kunnat 
förstås utifrån en socialisationsprocess.  
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Socialt	  arbete	  och	  socialpedagogik	  
Studien har belyst en yrkesprofession inom det sociala fältet som i dagens samhälle har en 
viktig uppgift då de har en roll i ungdomars sociala utveckling. Det sociala arbetet som 
fältsekreterarna utför är mångfacetterat och påverkar både stora grupper av ungdomar men 
även enskilda individer. Fältsekreterarnas arbete har beskrivits som unik då det inte återfinns i 
någon annan yrkesprofession. I studien har det lyfts fram att det förebyggande arbete som 
fältsekreterarna ansvarar för kan resultera i att de bekymmer och svårigheter som ungdomarna 
befinner sig i kan hindras på ett tidigt stadium vilket kan resultera i minskade kostnader för 
andra insatser som samhället ansvarar för. Det arbete fältsekreterarna utför kan, då det sker 
tidigt, även resultera i ett minskat lidande för ungdomarna. 

Studiens resultat kan ge ytterligare kunskap kring en yrkesprofession som uttrycker flera 
socialpedagogiska grundtankar som en del i sitt arbetssätt. Fältsekreterarna förklarar tanken 
om en helhetssyn och ungdomars delaktighet i kontakten som viktiga delar i arbetet. Inom 
socialpedagogiken beskrivs människans delaktighet i det arbete som sker kring henne som 
viktig. Relationen och kommunikation mellan människan och socialarbetaren förklaras ha en 
avgörande betydelse för arbetets effekt (Madsen, 2006). Fältsekreterarna i studien uttrycker 
även att en stor del av deras arbete syftar till att skapa förutsättningar för ett positivt lärande 
som resulterar i att ungdomarna får ett gott liv. Inom socialpedagogiken beskrivs lärande 
genom socialt samspel som ett sätt för människan att utvecklas och därigenom skapa mening i 
vardagslivet (Madsen, 2006). Även den socialpedagogiska tanken om att använda sig själv 
som ett verktyg i arbetet med människor beskrivs av fältsekreterarna. Utifrån detta kan 
studien användas som ett exempel på hur de socialpedagogiska grundtankarna kan se ut då de 
omsätts i praktik.   

Fortsatt	  forskningsområde	  
Föreliggande studie har fokuserat på fältsekreterarnas upplevelse av fältet utifrån intervjuer. 
För en djupare förståelse av området skulle en observationsstudie kunna ske. Den skulle 
kunna bidra med en större förståelse för hur relationen mellan ungdomen och fältsekreteraren 
ser ut vilket skulle kunna generera i ytterligare kunskap om relationens utformning och dess 
betydelse. Ytterligare forskning skulle även kunna inriktas på ungdomarnas upplevelser av det 
förebyggande arbetet och dess effekter då dessa inte efterfrågats i föreliggande studie. 
Avslutningsvis skulle det gå att utforska om det fokus som idag finns på evidensbaserade 
metoder inom socialtjänsten påverkar det förebyggande arbetet och dess villkor då 
fältsekreterarna beskriver det förebyggande arbetet som svårt att mäta.  
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Informationsbrev	  
Hej! 

Vi är två studenter från Socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst i Trollhättan som 
läser vårt tredje och sista år. Vi ska nu genomföra vårt examensarbete där vi vill komma i 
kontakt med fältsekretrare. Syftet med studien är att studera fältsekreterares förebyggande 
arbete kring ungdomar. Detta är en förfrågan till dig/er som arbetar i ………… kommun som 
fältsekreterare.  

Deltagare 
Vi söker 5-6 personer som arbetar som fältsekreterare och som vill delta i en intervju. Vi är 
intresserade av den personliga upplevelsen av arbetet och de arbetsuppgifter man utför. Vi vill 
utforska olika metoder som finns inom området och hur de används. Intervjun beräknas ta 
mellan 30 och 40 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att materialet ska säkerställas.  

Frivillighet och forskningsetisk sekretess 
Det insamlade materialet kommer att hanteras på ett sätt som innebär att de som deltagit i 
studien inte kommer att kunna härledas. Alla som deltar i studien kommer att avidentifieras 
och vår insamlade data kommer att behandlas med stor varsamhet för att säkerställa den 
forskningsetiska sekretessen. Deltagandet i studien är frivilligt och man kan avbryta sitt 
deltagande när som helst utan motivering till detta.  

Studien kommer att presenteras som ett examensarbete vid Högskolan Väst under vårterminen 
2014. Det finns möjlighet att ta del av resultatet om intresse finns. Vi har som önskan att 
komma i kontakt med er så snart som möjligt för att stämma av om det finns möjlighet för oss 
att genomföra studien hos er. Har ni frågor kontakta Catharina Söderqvist eller Caroline 
Johansson. 

Catharina Söderqvist   Caroline Johansson 
Institutionen för Individ och Samhälle  Institutionen för Individ och Samhälle 
Högskolan Väst   Högskolan Väst 
caso0005@student.hv.se   cajo0034@student.hv.se 
073-XXX XX XX   070-XXX XX XX 

Handledare: 
Charlotta Isaksson  
Universitetslektor i teknik och social förändring 
Institutionen för individ och samhälle 
Avdelningen för socialpedagogik och sociologi 
Högskolan Väst 
charlotta.isaksson@hv.se 
0520-XX XX XX 
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Intervjuguide	  
 

Bakgrund 
¤ Hur gammal är du? 
¤ Hur länge har du arbetat som fältsekreterare? 
¤ Vad har du för utbildning? 

Förebyggande	  arbete 
¤ Vad uppfattar du som förebyggande arbete? 
¤ Vad ser du som grundtanken i det förebyggande arbetet? 
¤ Beskriv gärna olika situationer där du arbetat förebyggande 
¤ Vilka målgrupper är det ni möter i ert arbete? 
¤ Vilka arenor arbetar ni på? 

Lärprocesser 
¤ Hur upplever ni att ert arbete påverkar de ungdomar ni möter? 
¤ Vad har ni för roll i ungdomarnas utveckling? 
¤ Har de olika miljöerna som ungdomarna befinner sig i påverkan på deras utveckling? 
¤ Vad är ert viktigaste verktyg i kontakten med ungdomarna? 
¤ Vad har du för tankar kring de krav som samhället ställer på dagens ungdomar?	  

Metoder 
¤ Utgår ni ifrån speciella metoder i det förebyggande arbetet med ungdomar? 
¤ Vilka metoder utgår ni ifrån? 
¤ På vilket sätt används metoderna i det förebyggande arbetet?  
¤ Beskriv gärna olika situationer där metoderna har använts  
¤ Har du några tankar kring hur det förebyggande arbetet skiljer sig beroende på om insatsen 
ses om en kortsiktig eller långsiktig åtgärd? 
¤ Har du några tankar kring hur de metoder ni använder påverkar ungdomarnas utveckling? 
OM JA: 
¤ På vilket sätt påverkas utvecklingen? 

Relationer 
¤ Hur skapar ni kontakt med ungdomarna? 
¤ Hur ser kontakten ut? (beskriv gärna exempel) 
¤ Vad har relationen för betydelse för ert arbete? 
¤ Hur påverkar er relation ungdomen ni möter? 
¤ Vad har samspelet mellan dig och ungdomen för betydelse? 
 

 

 



Förändringsarbete	  
¤ Har du några tankar kring hur ni skulle kunna förändra/utveckla ert sätt att arbeta 
förebyggande? 
OM JA: 
¤ Vad krävs för en sådan förändring? 
¤ Kan du berätta om en situation då du känt att ni borde ha arbetat på ett annorlunda sätt?	  

 
Makt 
¤ Vad har du för tankar kring makt i relation till din professionella roll? 
¤ Blir makten synlig i ert arbete? 
OM JA: 
¤ Hur hanterar ni makten?  
¤ Hur påverkar den det arbete ni utför?  
¤ Hur påverkar den ungdomarna?  
¤ Beskriv gärna situationer där makten blir synlig 
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Arbetsfördelning	  
 
Under utformandet av studien har vi tillsammans genomfört samtliga delar. Tidigare 
forskning har sökts parallellt men sammanställningen av forskning har skett gemensamt. De 
tre första intervjuerna genomfördes gemensamt. De återstående fyra intervjuerna genomfördes 
enskilt och vi ansvarade för två intervjuer var. Den första intervjun som genomfördes 
transkriberades gemensamt. Övriga sex intervjuer har delats upp och vi har transkriberat tre 
intervjuer var. Utöver den normala handledningen har ingen ytterligare hjälp mottagits. 

 


