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Abstract	
 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur ungdomar i Östersunds kommun 

upplever Uppsökande teamet Östersunds arbete och eventuella utvecklingsbehov, dels ur ett 

brukarperspektiv men också ur ett empowermentperspektiv. Genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide har ungdomarna haft möjlighet att 

berätta så mycket eller så lite som de önskat. Analysen av den empiri som samlats in har 

bestått av en innehållsanalys där fem olika teman legat till grund för analysen. I en samlad 

bild av den analys som färdigställts kan man se att ungdomarnas upplevelse av kontakten med 

det Uppsökande teamet är att teamet ”alltid finns där” och ”att de gör ett bra arbete”. Trots 

detta kan vi också urskilja en önskan om ett utökat team, både vad det gäller antal anställda i 

teamet men också arbetstiderna ”de skulle varit flera och arbetat även på helgerna för att 

kunna hjälpa fler och arbeta förebyggande”.	
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1.	Inledning		
Att vara ungdom kan vara påfrestande både fysiskt, psykiskt och socialt. Det kan röra sig om 

stressen från skolans håll eller det faktum att samhället lägger stor press på unga människor. 

Känslan av att behöva passa in enligt samhällets norm samtidigt som ungdomsåren innebär ett 

identitetsskapande, en prövoperiod angående vem jag är och vem jag vill vara. Dessa år i livet 

präglas av frigörande och testande faser vilket kan innebära osäkerhet och ambivalens 

(Sorbring, Andersson & Molin, 2014). 

Mellanrummet mellan att vara barn och vuxen är en period där gränser testas, ångest och 

frihet är känslor som upplevs i ett komplext samband. Det är här, just i denna period i livet 

som fältarbetarna möter ungdomarna och deras problematik. I socialt arbete där fokus ligger 

på målgruppen ungdomar benämns dessa miljöer som riskmiljöer. Att arbeta som fältarbetare 

innebär ofta att vara en av få eller kanske den enda vuxna på plats, på ungdomarnas egna 

arenor är fältarbetaren förmodligen även den enda socialarbetaren som regelbundet befinner 

sig bland dessa unga människor. Arbetet verkar för att vara både främjande och förebyggande 

där fältarbetarens huvudsakliga uppgift är att etablera kontakt för att skapa en relation. Målet 

med uppsökande arbete är att tillsammans med ungdomarna skapa positiv förändring för dem 

genom att finnas där de finns, på deras arenor och på deras villkor (Andersson, 2005a). 

 

Uppsökande arbete är en viktig del i socialt arbete, i socialtjänstlagens 3 kap 1 § står det 

skrivet att kommunerna är skyldiga att bedriva uppsökande arbete med syfte att främja goda 

levnadsvillkor (SFS 2001:453). I Östersunds kommun har uppsökande arbete gamla anor och 

redan 1981 startades den första fältarbetsgruppen. På grund av sparkrav har dock det 

uppsökande arbetet genom åren fått stryka på foten. Fast lika fort som verksamheten 

avvecklats har man sett att behovet av uppsökande och förebyggande arbete i kommunen 

kvarstår och idag är Uppsökande teamet en permanent verksamhet i kommunen. Det 

Uppsökande teamet i Östersund arbetar för att upptäcka ungdomar som är i riskzonen för ett 

utanförskap och som är i behov av stöd och vägledning. Stöd och vägledning från 

verksamheten kan komma att röra droganvändande hos en ungdom men också problematik 

gällande utanförskap, marginalisering, psykisk ohälsa och samhällets förväntningar. 

Förväntningar från samhällets sida kan röra exempelvis de normer och värderingar som råder. 

Hur vida detta uppsökande arbete med ungdomar faktiskt är verksamt eller ej är svårt att 

mäta, liksom andra insatser i socialt arbete (Östersunds kommun, u.å.). 
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Metoder och insatser i det sociala arbetets praktik har gått mot striktare krav på 

evidensbasering, denna utveckling har skett utifrån och på grund av flera anledningar. Allt 

sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet (Denvall & Johansson, 2012) som innebar stora 

nedskärningar inom den offentliga sektorn har institutioner för sociala insatser mer och mer 

gått mot ett marknadsstyrt fält, det vill säga ett intresse för effektivitet kontra kostnad blir en 

del av verksamheternas mål och upplägg. När kommunernas besparingskrav är ett faktum är 

det ofta uppsökande verksamhet som får stryka på foten, Molin (2005) menar att detta beror 

på att lagen som reglerar att en kommun ska bedriva uppsökande arbete dels är vagt skriven 

och ur ett politiskt perspektiv menar man att man måste satsa på och upprätthålla de 

verksamheter som faktiskt är lagstadgade. Uppsökande verksamhet och dess förebyggande 

arbete kan då bli de som får vika sig då det är svårt att mäta effekterna av (Ander, 2005). Att 

förebyggande arbete är kostnadseffektivt i ett längre perspektiv visar forskningen men att 

härleda den insats eller den kontakt som en fältarbetare har med en ungdom till förändring i 

ungdomens beteende är svårt att redovisa (Ibid). Detta i sig gör igen att uppsökande 

verksamhet är den som först åläggs med nedläggning och i bästa fall åtstramning när det 

kommer till besparingskrav. De effekter man är ute efter att göra mätbara är bara en liten del 

av det sociala förebyggande arbetet, viktigast är kanske den känsla av tillhörighet och känsla 

av att man som ungdom betyder något för någon, att man är en del av samhället och att man 

får komma till tals (Hwang et al., 2018). Vi vill med denna studie anlägga ett 

brukarperspektiv och höra ungdomarnas röster om, och i så fall hur de upplever att det 

Uppsökande teamets arbete kan tillgodose deras behov av stöd och hjälp. 

 

1:1	Syfte		
Syftet med denna studie är att undersöka berörda ungdomarnas egna erfarenheter och 

inställning till det Uppsökande teamet i Östersund. Genom att ta del av dessa ungdomars 

erfarenheter skapa oss en bild av verksamhetens arbete och dess möjligheter att tillgodose 

ungdomarnas behov av stöd och hjälp. Med denna studie vill vi alltså genom ungdomarnas 

egna upplevelser skapa oss en uppfattning om det Uppsökande teamets arbete har bidragit till 

att avhjälpa social problematik hos verksamhetens målgrupp.  

1:2	Frågeställning	
Hur beskriver ungdomarna kontakten med det Uppsökande teamet? 
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Vad upplever studiens intervjupersoner att det Uppsökande teamet har för betydelse för 
ungdomars sociala situation? 
 
Har kontakten med det Uppsökande teamet (samtalskontakt, insats etc.) gjort skillnad för 
intervjupersonernas sociala situation och mående? 
 
Hur kan verksamheten behöva utvecklas för att möta ungdomarnas behov och handskas med 
målgruppens sociala problematik? 
 

1:3	Definitioner	
Fältarbetare/uppsökare – Är anställd under socialtjänsten och har som huvudsakliga uppgift 

att söka upp utsatta grupper i deras egna miljöer, detta för att skapa kontakter och relationer. 

Att arbeta som fältarbetare innebär att vara medveten om att det är du som fältarbetare som 

befinner dig i ungdomarnas miljöer och är där på deras villkor. Genom förtroende och respekt 

kan en relation skapas och på sikt kan förändring tillsammans med ungdomen vara möjlig, en 

relation byggd på tillit och trygghet. 

Fältarbete – Är en metod vars huvudsakliga syfte är att besöka utsatta människor miljöer, ta 

kontakt, skapa tillit och sedan tillsammans med individen arbeta för förändring. 

Ungdomar/unga vuxna – ungdomar över 18 år. 

Social problematik – Social problematik syftar till olika former av svårigheter eller 

riskmiljöer som kan skapa eller vidmakthålla destruktiva beteenden. 

Kontext – Syftar till miljö, i socialt förebyggande arbete befinner sig socialarbetaren i olika 

miljöer för att möta den aktuella målgruppen, arbetet är således kontextbundet. 

Busstorget – Är en central plats i Östersund, det är inte endast en plats där bussar utgår från 

då det också blivit en samlingspunkt för stadens ungdomar där även droghandel förekommer i 

stor utsträckning.  

 

1:4	Avgränsningar	
Denna studie ämnar studera ungdomars röster rörande uppsökande arbete, närmare bestämt 

ungdomar som varit i kontakt med en specifik verksamhet, det Uppsökande teamet i 

Östersund. De unga människor vi valt att fokusera på är alla över 18 och kan i och med det 

besluta själva, utan vårdnadshavare om de vill delta i vår studie. Vi har i vår studie även 

begränsat oss till att endast använda fem stycken intervjupersoner, detta på grund av den 

knappa tid vi haft till förfogande vid utformandet av uppsatsen. Vi var heller inte ute efter ett 

stort antal informanter i vårt urval utan viktigare var att utifrån ett fåtal individers berättelser 

få ett rikt kvalitativt och djupgående empiriskt material rörande det aktuella ämnet för studien.  
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2.	Tidigare	forskning	och	kunskapsläget	
Insamling av det forskningsmaterial rörande tidigare forskning och kunskapsläget har sökts 

och inhämtats via Mittuniversitetets bibliotek och dess sökmotor ProQuest Social Science, 

sökord som ”outreach work”, ”young adult/ youth” och ”social work” har använts i olika 

kombinationer för att hitta aktuell forskning i ämnet. I sökandet efter kunskap i det aktuella 

ämnet har även böcker och andra vetenskapliga källor hämtats via Primo, Mittuniversitetets 

biblioteks söktjänst och andra relevanta hemsidor. Även annat för studiens syfte angeläget 

material har tillhandahållits av Uppsökande teamet Östersund och Riksförbundet för fältarbete 

(RIF).  

2:1	Ungdomar	
Att utvecklas från barn till ungdom kan vara väldigt turbulent, att ena sekunden ha en 

förutsägbar vardag och i nästa stund inte vet vem man är, denna tid kan präglas av ambivalens 

i skapandet av sig själv och sin identitet. För att förstå dessa unga människor behöver vi inte 

bara veta vilka de är, vi behöver också ha kunskap om var de kommer ifrån och var de är på 

väg. Att utvecklas innebär en hel del olika förändringar som vi måste vara medvetna om och 

som samverkar med varandra. Utvecklingen påverkas av både biologiska och  sociala 

faktorer, samtidigt sker det en rad fysiska förändringar, både yttre och inre (Hwang, Frizen & 

Nilsson, 2018).  

Att vara ungdom är att leva mittemellan barndomen och vuxenlivet, denna tid präglas av olika 

svårigheter, det kan röra allt från individuella svårigheter som trasslig familjesituation eller 

personell problematik till strukturella och samhälleliga strukturer som gör det svårt att passa 

in, exempelvis i skolan. Detta mellanrum kan innebära en särskild form av social utsatthet, en 

utsatthet som kännetecknas av osäkerhet och rädsla. Osäkerhet för vad som förväntas av en 

när man lämnat barndomen, osäkerhet om vad framtiden innebär och en rädsla för var man är 

och var man ska (Hwang et al., 2018). Skogens, von Greiff och Esch Ekström (2017) 

beskriver denna tid i livet som till viss del problematisk, att vara i en process där man ska 

växa från barndomen och att rent juridiskt, över en natt bli vuxen med allt vad det innebär, ett 

helt nytt ansvar vilar på ungdomen från samhällets sida. Denna övergång till vuxenvärlden 

kräver väl avvägda livsval för att säkerställa en god framtid, detta ansvar kan vara tungt att 

bära då kraven på ungdomen ökar i rask takt från många håll samtidigt. Denna sociala 

utsatthet som ungdomstiden innebär präglas just av dessa svåra beslut inför framtiden och 

dilemmat av att vara barn men ändå vuxen. En redan befintlig utsatthet menar Lalander och 
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Svensson (2014) automatiskt innebär en ökad känslighet och svaghet för risker i sin 

omgivning. Risker kan innebära spännande men destruktiva miljöer eller beteenden. Denna 

sociala utsatthet och vad den kan innebära för ungdomarna som är en del av denna studie 

kommer vara en dimension i analysen av studiens empiriska material. 

Förståelsen för utsattheten som kan komma med att befinna sig åldersmässigt mellan barnåren 

och vuxenlivet har inte alltid varit så utmärkande och accepterat som idag. Historiskt har det 

skiftat men man är inom forskning på området överens om att förutsättningarna för hur 

ungdomsåren uppfattas beror på kontextuella och intersektionella betingelser (Ohlsson & 

Swärd, 1994). Uppfattning om gott och ont, rätt och fel och önskvärt eller inte önskvärt är 

ständigt föränderligt över tid, problem kopplat till ungdomar beror på olika kulturella, 

ekonomiska, politiska och sociala förhållanden. Det är samtidigt den äldre generationen, 

föräldragenerationens uppfattningar vad gäller moral som till stor del styr vad som anses vara 

ett ungdomsproblem eller inte. Problem rörande ungdomar kan komma att delas upp och 

beskrivas på många olika vis och kan ha olika orsaker till grund, ungdomsproblem är ett 

komplext och kontroversiellt fenomen (Ohlsson & Swärd, 1994). 

Ofta harfenomenen studerats som kan komma till stånd när ungdomar samlas på en viss plats 

i staden eller när en form av drog blir lokalt populär bland ungdomar, det är inget konstigt 

menar Hwang et al. (2018). De menar att det sker ett skifte i den anknytning som barnet har 

till sina föräldrar i de tidiga barndomsåren, från en anknytning som ter sig vertikalt, dvs i ett 

rakt uppåtgående led till en horisontell anknytning där ungdomarna söker stöd och trygghet 

till andra i samma ålder och/eller situation. I takt med att den vertikala anknytningen avtar 

söker ungdomarna sig till miljöer där likasinnade finns, miljöer som av ungdomarna kan 

uppfattas som spännande kontaktsökande eller platser där avskildhet ligger i fokus.  

 

2:2	Uppsökande	verksamhet	
Förebyggande uppsökande arbete kan komma att uttrycka sig på många olika vis och bedrivs 

både ideellt och i offentlig regi, fältarbete är ett av dem. Fältarbete utövades redan på 1800-

talet men såg då annorlunda ut mot för nu, det handlade då om en kontrollerande insats oftast 

riktade mot fattiga, tänkt som ett skydd för samhället mot enskilda samhällsmedborgare som 

upplevdes störande medan det idag är tänkt som ett stöd för utsatta individer (Molin, 2005). 

Uppsökande arbete är fortfarande idag till viss del av kontrollerande karaktär, men ej i samma 

utsträckning som det en gång varit. Fältarbete inom social- och samhällsarbete har tillkommit 

som arbetsmetod för att uppfylla de krav och ambitioner som finns skrivna i socialtjänstlagen.  
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Forskning kring det preventiva uppsökande arbetet växer hela tiden och kunskapen ökar, 

Skandinavien börjar bli stor i ämnet och vissa länder är mer framstående än andra (Ander, 

2005). Forskare som påvisar vikten av uppsökande arbete är bland annat Forkby (2006) och 

Rosengren (2003). Gemensamt i dessa studier är att de framställer det uppsökande arbetet 

som en viktig länk i dessa riskgruppers liv och att arbetet verkar förebyggande och främjande.  

 

Socialt uppsökande arbete bygger på att den professionelle socialarbetaren besöker miljöer 

där de som är svåra att nå befinner sig i. De svåra att nå syftar till dem som i sin utsatthet kan 

vara i behov av stöd och hjälp men som på eget bevåg inte kan eller vill söka hjälp själva 

(Mackenzie et al., 2012). Den uppsökande socialarbetarens viktigaste uppgift blir då att med 

respekt försöka nå människor i deras miljöer med en öppen och icke dömande attityd för att 

erbjuda sitt stöd eller länka vidare till adekvat hjälpinsats (Andersson, 2010). Genom att möta 

upp människor på detta vis kan den ojämna maktfördelningen delvis jämnas ut som annars 

garanterat präglar mötet på exempelvis ett socialkontor. (Andersson, 2012). Andersson (2010) 

menar att när det kommer till uppsökande arbete som metod präglas arbetet ofta av ”tyst” 

yrkeskunskap, detta kan beskrivas som erfarenhetsbaserade färdigheter, exempelvis att 

uppsökande fältarbetare har en benägenhet att agera informellt och på så vis undermineras 

arbetets metod. Arbetets formella arbetssätt och metod blir därför svårt att beskriva vilket inte 

gynnar det uppsökande arbetets utveckling. 

 

2:3	Uppsökande	arbete	med	inriktning	ungdomar	
Redan år 1950 anställdes den första fältarbetaren vars uppgift var att arbeta med ungdomar, 

då specifikt för att skapa kontakt med de unga människorna och styra in dem på legala vägar 

såsom sunda och önskvärda fritidsintressen. Mycket har hänt men en hel del ser fortfarande 

lika ut vad gäller arbetet. Både främjande och förebyggande fältarbete sker nu vanligtvis 

bland riskgrupper, ungdomsgrupper räknas till just detta, det handlar om att minska beteenden 

som inte är önskvärda och stärka det som fungerar. Dessa ungdomsproblem kan inte lösas på 

endast individnivå utan arbetet och insatser måste ske på olika nivåer, ofta parallellt (Ander, 

2005). Sernhede (2014) menar att den ungdomsproblematik som finns idag beror på 

samhälleliga förhållanden, exempelvis nedmontering av välfärden som inneburit större 

klassklyftor vilket både indirekt och direkt påverkar ungdomarna på gruppnivå och även 

individnivå. Andersson (2010) talar om dessa nivåer och om hur arbetet kan komma att se 

olika ut på de olika nivåerna, samhällsnivån inbegriper den sociala miljö som ungdomar 
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generellt befinner sig i, på gruppnivå riktar sig arbetet mot olika ungdomsgrupper och på 

individnivå handlar arbetet om förebyggande och behandlande insatser.  

 

Den uppsökande verksamhetens syfte är att skapa kontakt genom att röra sig i de unga 

människornas egna miljöer, både för att träffa individerna på deras egna arenor men samtidigt 

lära känna miljöerna de vistas i. Fältarbetarna får genom detta tillvägagångssätt en större 

kunskap om sociala förhållanden och problem som är återkommande bland målgruppen. 

Genom att vistas bland ungdomarna ämnar fältarbetarna att bli igenkända, ungdomarna ska 

veta vilka fältarbetarna är och vad de arbetar med, denna kontakt måste också upprätthållas 

för att leda till en relation och ett förtroende för att detta kontaktskapande arbete ska ge 

resultat (Andersson, 2005b). Denna kontakt och relation, ungdom och fältarbetare emellan 

kan ibland fungera som ett extra stöd för ungdomen då relationen till föräldrarna inte alltid 

fungerar klanderfritt. Det är därför viktigt att det finns andra vuxna kring ungdomarna som de 

kan förlita sig till och känna förtroende för, de kan då ge dessa unga människor vägledning i 

deras liv, både i form av praktiskt och socialt stöd (Skogens et al., 2017). Vanliga inslag i 

arbetet är empowerment och motiverande samtal som syftar till att stärka den enskilde 

individen och motivera denne till förändring (Andersson, 2010). Henningsen (2010) menar att 

det empowermentinriktade arbetet inte alltid resulterar i stärkande och frigörande utan kan 

istället komma att leda till ett fängslande av individen och dess förmågor. Den relation 

ungdomen skapar med fältarbetaren kan komma att skapa ett beroende till fältarbetaren som 

för ungdomen kan verka oumbärlig. 

 

Vidare handlar mycket av det uppsökande arbetet om att länka vidare, det vill säga att hjälpa 

ungdomen att få den hjälp den behöver och önskar. Det kan handla om kontakt med andra 

myndigheter eller samhälleliga instanser (Riksförbundet för fältarbete, RIF, u.å.). 

År 1975 skapades Riksförbundet för fältarbete (RIF) efter efterfrågan på kunskap och- 

erfarenhetsutbyte mellan fältarbetare i Sverige, man kom överens om en definition av socialt 

fältarbete som metod och ledord som ska ligga till grund för arbetet ute i kommunerna. 

Riksförbundet ger ut en tidning avsedd för arbetande fältarbetare och erbjuder fortlöpande 

utbildningar för att hålla fältarbetare uppdaterade med det senaste inom forskning och det 

aktuella läget (RIF, u.å.). 
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3.	Uppsökande	teamet	i	Östersund	
Uppsökande arbete/fältarbete har en lång historia i Östersund, verksamheten har flera gånger 

lagts ned av olika anledningar, utvärderingen av verksamheten utfärdad 2017 visar att 

nedläggningarna har präglats av sparkrav och omprioriteringar av kommunen. 2015 startades 

verksamheten upp igen efter ökad oro på grund av tilltagande användning av narkotika bland 

kommunens ungdomar. Syftet med uppstarten var att Uppsökande teamet, som det kom att 

kallas var att man såg behov av tidiga insatser och uppsökande arbete. Vidare är syftet med 

verksamhetens arbete förebyggande och uppsökande med syftet att förhindra ungdomar från 

att hamna i utanförskap. Arbetet riktar sig mot ungdomar boende i kommunen 12 - 21 år 

(Östersunds kommun, 2017). De olika insatser som teamet kan erbjuda är allt från 

tidsbestämda program som Haschavvänjningsprogramet (HAP) till enstaka stöd och-

hjälpsamtal som baseras på bästa tillgängliga kunskap och som visat god effekt, teamet har 

också arbetat fram en handbok som ska framhålla och främja den enskilde ungdomens 

delaktighet. Handboken innehåller också tydliga riktlinjer för samverkan och den länkning 

vidare till samverkansparter som är arbetets grundbult (Östersunds kommun, u.å.). 

Teamet består av fyra personer som är uppdelat på tre tjänster, tjänsterna består i uppsökande 

arbete och individuellt stöd på uppdrag av socialtjänsten. I teamet finns olika kompetenser så 

som socionom, behandlingspedagog och fritidsledare, alla har någon form av tidigare 

erfarenhet av arbete med ungdomar. 
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4.	Teoretiska	perspektiv		
Genom att tillämpa ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt kan vi få en djupare förståelse i 

det fenomen vi ämnar studera (Creswell, 2014). Genom detta teoretiska perspektiv kan vi 

förstå komplexiteten i situationer och livsberättelser snarare än att kategorisera och 

generalisera. Målet med en studie som lutar sig på socialkonstruktivism är att föra in 

intervjupersonernas egna röster i studien för att få fram det unika i varje situation. Författaren 

menar samtidigt att studiens författare är de som tolkar och analyserar den empiriska data som 

samlats in och dess egna erfarenheter kommer att spela in och även spegla studiens analys och 

resultat. Då det är ungdomarna som är verksamhetens målgrupp och det är således deras 

röster vi är intresserade av att höra kommer fokus ligga på dessa unga människors egna röster 

i alla led, från syfte till slutprodukt kommer de teman och teoretiska perspektiv som valts som 

ramar för analys och förståelse endast inrymma ungdomarnas sida av berättande och 

reflektion. Detta såväl i hänseende av den unika individuella utsagan, den upplevda sociala 

problematik ungdomar möter idag och de strukturella utmaningar och styrkor/begränsningar 

som ungdomarna erfar. Denna studie utgår från ett brukarperspektiv genom att endast lyssna 

till brukarnas egna röster och vi kommer genom ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt och 

ur ett empowermentperspektiv analysera och tolka deras utsagor. 

 
I socialt arbete och i dess verksamheter där det ställs större krav på evidensbaserade metoder 

och insatser har införandet av brukarperspektivet kommit att bli en motaktion, detta för att 

behålla individen i fokus istället för mätbara insatser (Schön, 2016). Brukarperspektivet har 

sin grund i demokrati och empowerment. Schön (2016); Hultqvist & Salonen (2011) menar att 

ur en demokratisk synpunkt är brukarperspektivet en möjlighet för individen att göra sin röst 

hörd men också rättigheten till att vara medborgare på lika villkor som alla andra 

samhällsmedborgare. Begreppet brukare är i sig problematiskt och kan verka stigmatiserande 

när en individ som är föremål för en verksamhets insats reduceras till att vara ”brukare”. En 

individ är inte bara en ”brukare” utan är en människa med olika förutsättningar och behov 

(Mattson, 2012). Dock ämnar ”brukare” vara en samlingsterm för de individer som är brukare 

av en offentlig verksamhets tjänster. 

 
Det sociala uppsökande arbetet riktat mot ungdomar syftar till att stärka den enskilda 

individen genom att finnas där som ett stöd genom empowerment och företrädarskap. Genom 

att utgå från att ungdomen själv kan sin situation bäst när det kommer till känslan av att 
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befinna sig i en viss ålder eller i en specifik kontext kan den uppsökande socialarbetaren möta 

ungdomen där den befinner sig vilket är en förutsättning i arbetet för att bygga upp tillit och 

visa respekt för ungdomen. Relationen mellan en socialarbetare och en klient präglas ofta av 

en ojämn makt, socialarbetaren är den som sitter i en position att utöva makt över individen. 

Ett steg i att jämna ut denna maktfördelning är att flytta beslutsfattandet närmare klienten, den 

som är expert på sin situation och därmed ska vara delaktig i de beslut som fattas om dennes 

insatser (Hultqvist och Salonen, 2011). 

 
Empowerment och företrädarskap som begrepp är återkommande inom forskning och kunskap 

gällande uppsökande arbete och är även en central del av ett brukarperspektiv inom det 

uppsökande sociala arbetet. Allra helst när det gäller uppsökande socialt arbete med 

ungdomar blir det ett viktigt inslag, Payne (2015) menar att empowerment syftar till att stärka 

individens egna ståndpunkt både vad det gäller egna intressen men också de maktstrukturer 

som påverkar och begränsar individers rättigheter och möjligheter. Empowerment är ett 

arbetssätt genom vilket den professionella inom socialt arbete kan stötta och hjälpa den 

enskilde till självhjälp. Genom att stärka individen kan denne få större förståelse för sin 

situation och genom detta utvinna kraft att vara delaktig i allt från beslutsfattande till 

förbättrade förmågor som syftar till att få kontroll över sina 

betingelser. Empowerment handlar också om att den professionella ska hjälpa den enskilde att 

få makt, inte bara över sin egen situation utan också makt att ifrågasätta och bryta ned 

strukturella hinder. Genom företrädarskap kan den professionella representera den enskildes 

intressen och hjälpa denne i kontakten med samhällets institutioner (ibid). 

 
Att empowerment är ett arbetssätt som Payne (2015) beskriver håller Moula (2009) med om 

men menar samtidigt att det även är ett perspektiv i socialt arbete. Moula beskriver 

empowermentperspektivet i socialt arbete som ett perspektiv som syftar till förändring, som 

en process för en enskild individ eller grupp samtidigt som ett empowermentperspektiv kan 

vara verksamt även i lokala samhällen. Bakom perspektivet finns idéen om att styrkan finns 

inom den enskilde individen och dennes miljöer.  Empowerment som perspektiv som Moula 

(2009) diskuterar ämnar skapa en förändring hos individer, grupper eller samhällen genom att 

upptäcka och stärka resurser i eller kring dessa. Perspektivet inrymmer således ett 

microperspektiv som syftar till att utveckla det egna jaget, både vad det gäller individens 

resurser och styrkor men också ett macroperspektiv, där insamling av kunskap om hur den 

sociala och politiska verkligheten ter sig, för att sedan kritiskt kunna granska den samma. I 
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mötet mellan professionell socialarbetare och klient finns det alltid en inneboende 

maktaspekt, även om den professionella arbetar empowermentinriktat dvs för att stärka och 

lyfta den enskilde individen kan den professionella socialarbetaren se sig själv som hjälpare 

och klienten som en som behöver bli hjälpt, därmed överlägsen klienten. Att som 

socialarbetare vara medveten om att arbetet har denna inneboende makt är en förutsättning för 

att kunna arbeta empowermentinriktat menar Tengqvist (2007).  Vidare menar Henningesen 

(2010) att den relation mellan professionell och klient som ska präglas av stärkande och 

främjande processer kan komma att bli det omvända. Klienten kan känna ett behov av 

socialarbetaren och tror sig inte kunna klara sig själv, istället för frigörande och stärkande av 

klienten kan socialarbetaren i sitt arbete snarare hämma den enskilde individen. Detta är 

ytterligare något som den professionella socialarbetaren som arbetar empowermentinriktat 

behöver vara medveten om (ibid). 

 
För denna studie och dess empiri är socialkonstruktivism och empowerment angreppssätt för 

förståelse och ligger till grund för analys av hur Uppsökande teamets arbete uppfattas och de 

unika upplevelser av verksamhetens arbete de fem ungdomar vi intervjuat besitter. Analys 

och kritisk granskning av Uppsökande teamets verksamhet och organisation ligger inte i fokus 

för denna studie och kommer därmed inte vidare beröras.  

	



 
 

 12 

5.	Metod	

5:1	Forskningsdesign		
Vårt metodval har styrts av problemområdet vi valt att studera och syftet vi har med studien. 

Vi har valt en kvalitativ forskningsdesign då vi inte är ute efter en bred generell bild som en 

kvantitativ studie skulle ge av ett problem, utan hellre vill ha en djupare kunskap och 

förståelse om det specifika fenomenet som studien berör. Larsson, Lilja och Mannheimer 

(2005) beskriver att kvalitativa metoder är lämpligt då vi vill nå kunskap om individens 

subjektiva erfarenheter och känslor utifrån hennes egna beskrivningar.  

 

5:2	Etik	
Medverkan i studien är helt frivillig och respondenterna kan när de själv vill hoppa av 

undersökningen, utan några särskilda skäl. Ungdomarna i studien har tagit del av ett 

informationsbrev (se bilaga 1) innan någon form av samarbete inletts, där finns information 

om bland annat studiens syfte och vad vårt intresse med den är. Creswell (2014) menar att 

syftet med studien ska vara att göra nytta och gynna individ, organisation eller samhället i 

stort, bidra till utveckling med mänskliga rättigheter och social rättvisa som stöttepelare 

genom hela forskningen. Syftet med studien ska vara tydligt utformat och forskaren får inte 

ha dolda avsikter med studien, det uttalade syftet måste överensstämma med det syfte 

forskaren har med studien. 

Intervjudeltagarna i denna studie är alla över 18 år och boende i och runt Östersund, 

ålderskravet grundar vi på att inte behöva få ett godkännande av en vårdnadshavare för 

medverkan i studien. Då verksamheten är relativt liten sett till antalet anställda har vi valt att 

inte gå in vidare på deltagarnas situation/ position. I studiens resultatredovisning där citat 

används kommer intervjupersonernas ord framställas med fingerade namn för att skydda 

deras identitet och därmed undvika att skada på något vis åsamkas deltagaren. Vi har valt att 

ge personerna i det Uppsökande teamet fingerade namn trots att studien baserats på en 

specifik verksamhet, detta för att säkerställa intervjudelatagarnas konfidentialitet ytterligare. 

Johansson och Öberg (2008) menar att vi måste se vilka konsekvenser en studie kan komma 

att få och om jag som forskare är villig att ta ansvar för dessa.  

 

Uppgifter och material i studien hanteras med största noggrannhet och konfidentialitet är en 

väsentlig del genom hela arbetet, urvalspersonernas uppgifter kommer inte att spridas vidare 

och materialet ur intervjuerna kommer inte kunna gå att spåra till den specifike individen. 
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Ingen ska komma till skada genom studien och uppgifterna kommer endast användas till det 

ändamål som framgick via informationsbrevet och vid påskrift av samtyckesformuläret. 

Bryman (2018) talar om just detta, att informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra delar vi måste ta ställning till och ha i 

åtanke under hela processens gång.  

En annan stor och väsentlig del i de etiska övervägandena är hanteringen av kritiken mot 

verksamheten som framkommer genom intervjuerna, det är en grundläggande del att både vi 

som gör studien och den aktuella verksamheten nyttjar informationen på ett rättvist och 

korrekt vis. Viktigt är också att intervjupersonerna är väl medvetna att det inte är det 

Uppsökande teamet som gör denna studie och tar del av det material som framkommer, utan 

det är vi fristående studenter som genomför den. Informationen är tänkt att ses som en tillgång 

till ett fortsatt ännu bättre uppsökande arbete bland ungdomar. Men då studien utgår från ett 

brukarperspektiv kan kritik uppkomma, trots att vi vill höra individernas egna röster är det 

inte viktigt vem som uttalat sig utan hellre vad som framkommit och vad som kan göras för 

att bidra till positiv förändring. 

 

5:3	Förförståelse		
Värt att notera är att en av studiens författare genomförde under höstterminen 2017 sin 

handledda fältförlagda utbildning (HFU) i Uppsökande teamet och arbetar sedan i mitten på 

mars 2018 sporadiskt som fältassistent i den aktuella verksamheten. Genom denna ingång har 

således kontakten med ungdomar som varit intressanta för studien förmedlats via det 

Uppsökande teamet och på grundval av detta har det strategiska urvalet gjorts. Författarna till 

denna studie är medvetna om att deras förförståelse och erfarenhet kan påverka allt från 

studiens upplägg till dess resultat som till mångt och mycket består av författarnas tolkningar. 

Alvesson och Sköldberg (2017) menar att kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning inte kan 

hålla sig objektiv till de sociala fenomen som studeras på grund utav forskarens egen tolkning 

och analys. De menar vidare att forskning inom samhällsvetenskapen gynnar och missgynnar 

olika intressen oavsett vad forskaren ämnar med sin studie. 

 

 

5:4	Urval	
Intervjupersonerna är över 18 år och urvalet har skett strategiskt och till viss del även via ett 

bekvämlighetsurval. Ungdomarna som i det första skedet visat intresse har erhållit ett sms 
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med en bild på informationsbrevet som bilaga utifrån vilken de senare antingen tackade ja 

eller nej till deltagande i studien. Via den ingång som tidigare redovisats har urvalet skett 

strategiskt, genom personliga möten med ungdomar som studiens ena författare mött i sitt 

arbete har efter en kort information om studiens syfte kontaktuppgifter utbytts.  Blomberg 

(2008) menar att en organisation ofta kan vara behjälplig till att nå fältet, att nå de resurssvaga 

eller utsatta människorna. Samtidigt kan vi inte göra en studie på alla vi möter utan måste ha 

någon form av strategi för att välja ut de vi vill ska ingå i studien. Jacobsson och Meeuwisse 

(2008) menar att när ett urval är strategiskt väljs objekt ut som särskilt är intressant att studera 

i förhållande till syftet med studien. Samtidigt menar Bell och Waters (2014) att i mindre 

undersökningar gör vi så gott vi kan med den knappa tiden och resurserna vi har vilket 

innebär mer eller mindre tillfälliga urval.  

5:5	Intervjudeltagare	
Efter att deltagarna tackat ja till medverkan i studien bokades tid för intervjun och en fråga 

ställdes till var och en av deltagarna om var de önskade hålla till vid intervjutillfället. Verkade 

deltagarna osäkra gavs de olika förslag på mötesplatser av författarna och slutgiltigt fick 

deltagaren vara den som beslutade tid och plats. Utöver den information som tilldelades 

deltagarna i informationsbrevet klargjordes begrepp som frivillighet, konfidentialitet och 

nyttjanderätt. Innan intervjuerna genomfördes har deltagarna tillsammans med författarna 

skrivit under ett samtyckesformulär. Intervjudeltagarna är alla över 18 år och boende i och 

runt Östersund. 

5:6	Insamling	av	material	
Insamling av materialet i studien har skett genom semi-strukturerade intervjuer med 

ungdomar som haft kontakt och har erfarenheter av det Uppsökande teamet. Bell och Waters 

(2014) menar att semi-strukturerade intervjuer ger möjlighet till att dels hålla sig till frågorna 

samtidigt som det ger respondenten möjlighet till att brodera ut, och via de lite mer öppna 

frågorna ge oss författare ett svulstigare material att arbeta med och analysera. Bryman (2018) 

beskriver den kvalitativa intervjun som flexibel, den kan komma att avvika en del från den 

intervjuguide som framställts då nya frågor kan uppkomma under intervjuns gång beroende 

på vad intervjupersonerna svarar på de redan formulerade frågorna. Vid en semistrukturerad 

intervju förhåller sig forskaren till stor del till olika teman hellre än till snäva strukturerade 

intervjufrågor, detta ger intervjupersonerna frihet att själva utforma svaren.  

Denna studie har en till viss del strukturerad intervjuguide men som även lämnar utrymme till 

intervjupersonen att själv kunna utforma sina svar. Intervjuguiden (bilaga 2) som framställts 
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och som ligger till grund för de semistrukturerade intervjuerna innehåller frågor som dels 

berör ungdomars individuella och subjektiva upplevelse av kontakt med det Uppsökande 

teamet såväl frågor som tangerar den problematik som ungdomar möter strukturellt idag. 

Genomgående är intervjufrågorna i denna studie öppna och ger det utrymme som en 

semistrukturerad intervju möjliggör för fylliga svar. I förhållande till våra forskningsfrågor 

och även till intervjufrågorna kommer olika teman att beröras och senare sammanställas i 

bearbetning och analys av det empiriska materialet.  

5:7	Teman	
Teman som legat till grund för den innehållsanalys vi ämnat göra av det empiriska material 

som samlats är tillgänglighet, betydelsen av uppsökande socialt arbete idag, samverkan, 

ungdomars situation/ problematik idag och konsekvenser av det uppsökande arbetet. Dessa 

teman genomsyrar också den intervjuguide som framställts. Teman 

som samverkan och tillgänglighet har teoretisk grund i perspektivet empowerment, ett 

perspektiv som har som syfte att stärka den enskilde individen och främja dennes förmågor. 

Övriga teman har en mer empirisk grund då dessa valdes ut genom inläsning i ämnet 

uppsökande socialt arbete. 

 

5:8	Bearbetning	av	material	
Bearbetningen av det empiriska materialet vi samlat in under intervjuerna har skett via en 

innehållsanalys, avsikten med studien var att höra ungdomarnas egna röster om deras unika 

upplevelser om kontakten med det Uppsökande teamet i Östersund. Med denna studie ämnar 

vi inte dra generella slutsatser kring ungdomarna i kommunen utan snarare urskilja 

återkommande teman ur de unika erfarenheter vi tagit del av. Bell och Waters (2014) menar 

att en innehållsanalys är ett verktyg, genom återkommande teman i det material som ska 

analyseras kunna dra valida slutsatser som är betydelsefulla för dess kontext.  

 

Då de teman som nämnts ovan genomsyrar intervjuguiden har respondenternas utsagor tolkats 

och analyserats utifrån dessa. Genom att urskilja och sammanställa teman ur innehållet av det 

transkriberade intervjumaterialet kan respondenternas unika upplevelser, där den ena inte 

behöver vara den andra lik ändå tolkas utifrån redan givna teman. Creswell (2014) menar att 

forskaren kan ha givna teman innan datainsamlingen eller så urskiljs dessa teman efterhand. 

Han menar också att en kombination av båda dessa tillvägagångssätt, dvs att dels ha redan 
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givna teman som grund i insamlingen av data men också låta nya teman tillföras under 

insamling och analysens gång är ett vanligt sätt att arbeta inom socialvetenskaplig forskning. 

5:9	Validitet	och	reliabilitet	
Då syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse snarare än en bred och generell 

bild av Uppsökande teamets arbete användes en kvalitativ forskningsdesign, 

semistrukturerade intervjuer användes som instrument för att nå denna djupa och unika 

upplevelse. Därmed har vi mätt det vi avsåg att mäta och anser att den valda 

forskningsdesignen var bäst lämpad för ändamålet. Insamlingen av data vid intervjutillfällena 

spelades in och transkriberades nästan omgående, inspelningarna raderades kort där efter. Allt 

annat material, exempelvis samtyckesblanketter som kan kopplas till en enskild individ 

förvaras på ett sådant sätt att det är skyddat för att tillförsäkra konfidentialitet. Syftet med 

denna studie bygger på erfarenheter som är kopplat till unika upplevelser och individer som i 

sin tur verkar i en specifik kontext, detta medför således att studien är svår att replikera. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där vi som författare tolkar intervjupersonernas subjektiva 

berättelser och därmed konstruerar en version av dessa är både den subjektiva berättelsen så 

väl som den version som vi författare skapar något som ständigt revideras, omskapas och är 

kontextbundet. Denna rörlighet påverkar studiens pålitlighet och överförbarhet som Bryman 

(2018) menar är begrepp som används när man talar om en kvalitativ studies validitet och 

replikerbarhet, det är svårt om nästan omöjligt att förvänta sig ett liknande resultat i en annan 

kontext eller vid ett annat tillfälle då det finns omständigheter som är specifika för just denna 

studie, exempelvis förförståelsen som påverkar både interaktionen och tolkningen av empirin. 

 
 



 
 

 17 

6.	Resultatredovisning	och	analys	
Den empiri som nedan kommer att framställas och analyseras är de ungdomars röster som vi 

genom intervjuer lyssnat till. Analysavsnittet baseras således på intervjupersonernas 

upplevelser och unika uppfattning av kontakten med Uppsökande teamet Östersund och 

författarnas tolkning av desamma genom ett empowermentperspektiv. Vi har vi valt att 

framställa analysen utefter de teman som legat till grund för den innehållsanalys som 

genomförts, tillgänglighet, betydelsen av uppsökande socialt arbete idag, samverkan, 

ungdomars situation/problematik idag och konsekvenser av det uppsökande arbetet samt 

verksamhetens behov av utveckling, ur ett brukarperspektiv.  

6:1	Uppsökande	teamets	tillgänglighet	
  
Uppsökande arbete med ungdomar kan komma att se ut på olika sätt, detta har vi sett tydligt 

genom de intervjuer som genomförts med ungdomarna som varit i kontakt med det 

Uppsökande teamet i Östersund. Genom att verksamheten vistas ute på fältet kommer de i 

kontakt med och kan söka upp ungdomar som riskerar att hamna i ogynnsamma situationer, 

personerna i verksamheten beskrivs samtidigt av ungdomarna som att de är lätt att ta kontakt 

med då de finns där ungdomarna finns, tillgängligheten är enligt intervjupersonerna god. En 

intervjudeltagare beskriver det så här: 

  
”Man vill ju liksom inte komma fram och snacka med snuten om det är problem, men om man ser någon från 
uppsökande teamet så snackar man ju hellre med dom. Det ser ju liksom inte lika dramatiskt ut heller.”-Cilla 

  

Hon upplever att personerna i det Uppsökande teamet är ”enklare att ta kontakt med än andra 

vuxna” som befinner sig på de ungas arenor, som exempelvis polis och väktare.  

  

En fördel två av ungdomarna ser med verksamheten är just lokalen och var den är belägen, på 

busstorget. En ungdom säger så här: ”Dom finns där ungdomarna finns, där mycket stök och 

bråk förekommer” (Sarah). En annan ungdom menar att lokalen ”ligger bra till” och att det 

är ”lätt att besöka när man har behov av det” (Alice). 

  
Lokalen ligger centralt i stan, där de unga människorna rör sig och där problem faktiskt ofta 

uppstår, verksamheten har därifrån en bra blick över målgruppen samtidigt som ungdomarna 

faktiskt lättillgängligt kan svänga förbi teamet, vare sig det handlar om problem eller om man 

bara vill stanna till och prata. Flera intervjudeltagare menar också att personerna i det 
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Uppsökande teamet är lättillgängliga på fler plan än endast den bra placerade lokalen, är lätta 

att få tag på och har öppna armar. De beskriver det så här: 

  
“Det är bra att lokalen ligger centralt och att nån oftast är där när man vill ha kontakt.” -Cilla 

 
”Dom svarar nästan alltid, eller så ringer han upp eller skickar sms.” -Sarah 

 
Dom i teamet är lätta att få tag på och man är alltid välkommen på lokalen.” - Ali 

 
För att upprätthålla den relation de byggt upp och hålla kontakten vid liv hör kontaktpersonen 

av sig till ”sin” ungdom, ungdomarna själv beskriver det som att det känts tryggt och att de 

inte kommer glömmas bort eller att kontakten kommer rinna ut i sanden, även om ungdomen 

själv inte hör av sig av olika anledningar. Hjälpen från verksamheten finns nära och anpassad 

utefter varje unik situation ungdomen befinner sig i och ungdomarnas upplevelser av denna. 

 
Uppsökande teamets lokal ses gynna verksamheten, den anses av ungdomarna vara trevlig 

och varm, ett ställe där man kan svänga förbi och faktiskt känna sig som hemma en stund. 

Alice beskriver detta, hon säger att i lokalen känner hon sig som hemma och kan ”komma och 

gå lite som hon vill”, det behöver inte ens ha hänt något utan hon kanske bara vill snacka lite, 

det är skön stämning. Tillgänglighet ur både ett rumsligt och ett tidsmässigt perspektiv genom 

att dels känna sig välkommen och att man snabbt kan få kontakt, kan öka den känslan av att 

vara betydelsefull som Hwang et al. (2018) menar är en viktig del i att vara delaktig i en 

social kontext.   

 
Kontakten har långt ifrån sett lika ut för alla de ungdomar vi varit i kontakt med, den har varit 

allt från kortvarig och sporadisk till långvarig och intensiv, detta utifrån ungdomens 

individuella behov. Ungdomarna vi intervjuat beskriver kontakten som personlig mellan 

ungdom och fältarbetare, de har genom träffarna snarare skapat en relation sinsemellan än till 

verksamheten generellt. Några av intervjupersonerna beskriver det så här: 

  
”Alltså dom har hjälpt mig på samma sätt, kanske om dom var lediga, då ringde de till en annan, till *Lars, kan 
du hjälpa Ali? Han behöver hjälp, om Lars var ledig så han ringde *Maria eller om Maria var upptagen så fick 

jag hjälp av *Dennis” – Ali 
*Lars, Dennis och Maria arbetar i det Uppsökande teamet. 

  
”Det är Lars jag har träffat från start och det är han som känner mig bäst även om jag vet vilka de andra är 

också.” -Cilla 
  

”Jo jag har ju snackat med alla, men det är bara Dennis jag liksom har haft.” –Andreas 
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Även om flera av ungdomarna har förlitat sig till en person i teamet som de sedan hållit 

kontakten med genom resans gång, är inte de övriga personerna i teamet främmande för 

ungdomarna. Citatet från Ali visar att han haft kontakt med alla i teamet och han upplever att 

de olika personerna i teamet arbetar på ett liknande vis och kunnat bistå honom med den hjälp 

han behövt oavsett vem i teamet han haft kontakt med. 

 

Utgångspunkten i Uppsökande teamet Östersunds arbete är att möta ungdomen där den 

befinner sig (Östersunds kommun, u.å.), alltså är det ungdomens individuella situation som 

avgör hur kontakten kommit att se ut, dels ur den frivilliga aspekten och ur ett 

brukarperspektiv. Ungdomen anses vara den som är bäst insatt i sin egen situation, en expert i 

den bemärkelsen att denne bör vara delaktig i de beslut som behöver fattas i den mån det är 

möjligt (Hultqvist & Salonen, 2011). 

  
”Dom hjälpte mig på det sättet att dom försökte att hitta på något sätt, en lösning på mina problem.” -Ali 

 
”Om jag är nere så kan han hjälpa mig att må bättre. Sen är han bra på att berätta vilka man ska ha kontakt 

med beroende på hur man mår.” -Sarah 
 

”De har hjälpt mig att ta ställning mot mina kompisar mer och hjälpt mig att faktiskt be om hjälp med mina 
kompisar, och jag vet inte men det har typ bara gjort mig säkrare med allting.” -Alice 

  
Flera av intervjupersonerna i denna studie upplever att den egna upplevelsen av den 

individuella problemsituationen är den som avgjort hur hjälpen och hur dess omfattning 

kommit att se ut. Citaten ovan visar att kontakten med det Uppsökande teamet kan handla om 

både ungdomens egna problemsituation likväl som kompisarnas problematik och var man kan 

vända sig för att få rätt hjälp. 

6:2	Uppsökande	teamets	arbete,	samverkan	och	konsekvenser	
 

Uppsökande teamet ligger som vi nämnt förut, på busstorget, där ungdomarna finns, på deras 

arenor. Det är där teamets lokal och kontor ligger och där de utgår från då de fältar för att 

synas och vistas på aktuella områden där målgruppen befinner sig. Några av ungdomarna 

upplever att personerna i det Uppsökande teamet blir ett känt ansikte genom detta och är då 

lättare att ta kontakt med, lättare att kontakta än andra vuxna på stan.  

  
”Jag tror att jag träffat alla ute mer eller mindre men det är ju Dennis jag känner så han brukar komma fram 

och fråga vad jag gör och vad jag gör på busstorget.” - Sarah 
 

”Ja, jag har ju träffat allihopa, och jag tycker att alla är jättetrevliga och lätta att prata med och dom vet hur 
man ska snacka med ungdomar.” – Alice 
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”Jag har ju träffat dom ganska mycket, jag har ju ändå gått här ett tag nu. Så jag har 

ju varit och klättrat med Lars. Och jag har ju suttit och chillat med Maria också. 
Jag träffar ju dom lite hel tiden. Och dom är så van, vi har ju lärt känna varandra under åren.” -Cilla 

 
Andersson (2005) menar att det uppsökande arbetet måste ske genom att vistas bland 

ungdomarna, arbetet och kontakten bland dem måste fortgå och upprätthållas för att skapa en 

relation och ett förtroende dem emellan. 

Ungdomarna vi varit i kontakt med pekar på att teamet finns där problemen finns, bland 

ungdomarna själv, de sitter inte bara på kontoret och väntar på att problemen ska komma till 

dem. Vägen till hjälp blir enligt en av intervjupersonerna kortare via det Uppsökande teamet 

och samtidigt snabbare, en ungdom beskriver: 

  
”Eftersom dom finns där ungdomarna finns kan de också fånga upp en mitt i sin problematik, droger eller vad 
det kan vara. Och så kan de så mycket, de vet vem man ska prata med när det gäller olika sorters problematik, 

ofta kan de hjälpa en att ta kontakt direkt också.”- Sarah 
  
Hjälpen finns där och då situationer sker men också då motivation till förändring kan finnas. 

Några av ungdomarna upplever att kontakten med det Uppsökande teamet inte bara är snabb 

utan också respektfull, de uttrycker sig så här:   

  
”Det är som inget dömande, men jag trodde ju det förut. Att dom va lika som alla som såg ner på dig. Men så 

har det inte varit alls.” -Sarah 
 

”…att dom inte sätter så stor vi och dom, utan att det är mer liksom allihopa, att dom tänker lite mer: alla 
tillsammans liksom. Att dom är ett med ungdomarna, kan man säga så?” -Alice 

  
De upplever att verksamheten har öppna armar och är icke dömande, oavsett situation och 

problembild. Som Alice uttrycker det upplever hon att det Uppsökande teamet finns där för 

ungdomarna och “är ett” med dem, både som ett stöd men också som en länk mellan 

ungdomarna och det övriga samhället. 

 

Som vi kan utläsa ur det Uppsökande teamets verksamhetsbeskrivning och som redan 

beskrivits i avsnittet Uppsökande teamet Östersund är företrädarskap en del av 

arbetsuppgifterna för teamet, att hjälpa ungdomarna få kontakt med andra samhällsinstanser. 

Detta uppskattas av ungdomarna vi varit i kontakt med och en av ungdomarna upplever det 

som om det Uppsökande teamet ”står på ungdomarnas sida” (Cilla) och en annan ungdom 

menar att det är personen i teamet som upplevs vara den som ”känner ungdomen bäst” 

(Sarah). 
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Utifrån intervjuerna med ungdomarna kan vi se att kontakten sett olika ut beroende på vilken 

problematik som legat till grund för kontakten, bland annat Sarah beskriver det som om att 

teamet är de som ser vilken form av hjälp personen är i behov av och tillsammans med 

ungdomen kommer de gemensamt fram till hur kontakten ska komma att se ut. Då problemen 

bland ungdomar inte är statiska är också kontakten med det Uppsökande teamet föränderlig, 

vilket vi då ser ett behov av, att verksamheten även den är förändringsbenägen i samma takt 

som fokusproblemen bland ungdomar förändras. Arbetssätt som är aktuella med de problem 

som väger tyngst i dagsläget är eventuellt inte lika aktuella och intressanta för ämnet om en 

tid, verksamhetens arbete och fokus är därmed kontextbundet. 

 

Kontakten med det Uppsökande teamet kan ske direkt mellan ungdom och fältarbetare men 

också ske via samverkan med andra instanser. Viss kontakt har skett genom en insats från 

andra verksamheter såsom socialtjänsten, som efter insatsens slut kan komma att fortsätta i 

endast kontakt med det Uppsökande teamet. Två av ungdomarna beskriver teamets 

möjligheter till samverkan så här: 

  
”Sen är han bra på att berätta vilka man ska ha kontakt med beroende på hur man mår, om man har 

självskadebeteende eller självmordstankar eller vad det nu kan vara, så kan han hjälpa en att ta kontakt med 
dem så man kan få så bra hjälp som möjligt.” –Sarah 

 
”Det var soc som ville att jag skulle snacka.” -Andreas 

 
Det är en viktig del av teamets arbete att länka vidare ungdomar till rätt verksamhet för 

adekvat hjälp, trots att ungdomen hänvisas vidare till annan verksamhet kan kontakten med 

det Uppsökande teamet fortskrida parallellt. Inte allt för sällan kan den aktuella verksamheten 

för studien verka som det yttersta skyddsnätet, när situationen känns hopplös och ingen annan 

instans verkar kunna hjälpa till. En intervjuperson förklarar sin situation och vad det 

Uppsökande teamet stått till förfogande med: 
 

”När man känner sig helt ensam när man ska bli myndig, och ska klara sig själv så finns Uppsökande teamet 
där och kan stötta en i viktiga frågor som man kanske inte klarar helt själv.”-Ali 

  

Ali upplever att det Uppsökande teamet har hjälpt honom då alla andra vänt honom ryggen 

och sagt att det inte finns någon hjälp där för honom att få, såsom många andra 

ensamkommande barn upplever på sin artonårsdag. Han säger att verksamheten kanske inte 

kan ge honom en lägenhet att bo i och andra praktiska saker, men han upplever att de hjälpt 

honom att ändå finna det på annat håll och funnits där som stöd och hjälp genom hela 

processen.  
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Samverkan instanser emellan är som vi tidigare nämnt viktigt och gynnar både verksamhet 

och ungdom. Det Uppsökande teamet samarbetar med flertalet andra verksamheter som de 

aktuella ungdomarna kan ha att göra med, det kan vara allt från externa samverkansparter 

såsom ungdomsgårdar, polis och internt med den egna organisationen (Östersunds kommun, 

u.å.). Denna kontakt ses enligt ungdomarna som en kontrollerande samverkan, för att hålla 

koll och vara uppdaterad om ungdomarna, liksom kontakt med ungdomarnas föräldrar. Andra 

kontakter som enligt ungdomarna känns mer gynnande är exempelvis de tillfällen det 

Uppsökande teamet hjälper dem till arbete eller då de fungerar som länken mellan instanser 

kring ungdomen som denne själv kan ha problem att upprätthålla, de blir en viktig del i deras 

nätverk. Två av ungdomar uttrycker det så är:  

 
“I början så fick jag kontakt med Dennis, framförallt. I fjol fixade han jobb åt mig på Storsjöyran.” - Ali 

 
“Soc frågade mig om jag ville ha nån att prata med men, men jag sa nej, men sen vart det ändå. Han har hjälpt 
mig med att komma till skott med grejerna… jaa mest med jobbet. Förra jobbet då, på a-laget. Hjälpte han mig 

med det. Också sen på möten då, hos polisen. Också på soc då. Och hålla uppe kontakterna med alla.” - 
Andreas 

 
Återigen kan man se att den inarbetade samverkan med olika instanser och organisationer 

som det Uppsökande teamet använder i sitt arbete är ett typiskt exempel på företrädarskap, 

detta menar Andersson (2010); Payne (2015) är en central komponent i arbetet med 

ungdomar. Genomgående har ungdomarna uppfattningen att även om ibland nödvändig 

samverkan som inte är direkt välkommen till en början mynnar ut i goda och uppskattade 

kontakter som sker på ungdomarnas eget initiativ och önskan. En ungdom beskriver det så 

här: 

 
“Innan var jag så här, vem är du och va fan vill du mig typ. Jag ska inte ha nån hjälp… Det kan ju ta några 

gånger innan man kommer innanför det skalet hos vissa ungdomar. Dennis är väldigt lätt att prata med och vet 
vem man ska prata med för att få så bra hjälp som möjligt, han kommer in innanför skalet ganska lätt liksom.” -

Sarah 
 
Att samverka institutioner emellan är en viktig och avgörande del för att det sociala arbetet 

ska fungera på bästa möjliga sätt, oavsett fokus och målgrupp. Det gör det möjligt att hitta rätt 

hjälp, vid rätt tidpunkt och inte minst till rätt person. Uppsökande teamet fungerar som en 

länk mellan olika verksamheter, just av den anledningen vi nyss nämnt. Ungdomar vi träffat 

upplever detsamma, att de via denna verksamhet inte bara haft en samtalskontakt utan också 

“blivit lotsade till andra verksamheter” (Sarah), som kan hjälpa dem med andra problem eller 

situationer eller också komplettera de insatser som studiens aktuella verksamhet erbjudit. 
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Payne (2015) menar att den professionella socialarbetaren dels kan representera men också 

hjälpa den enskilde att ta till vara sina intressen genom företrädarskap, vilket är ett 

återkommande tema i studiens empiri och en hörnsten i det Uppsökande teamets 

verksamhetsbeskrivning (Östersunds kommun, u.å.). 

  

Uppsökande teamet kan finnas kvar som kontakt med en ungdom trots att denne har en 

kontakt med annan instans, situationer och samarbeten kan förändras men Uppsökande teamet 

finns kvar. Detta kan alltså ske parallellt, hela ungdomstiden och allt vad det innebär, genom 

hela processens gång. Empowerment syftar till detta, att stärka individen och utvinna kraft att 

vara delaktig i allt från beslutsfattande till förbättrade förmågor som syftar till att få kontroll 

över sina egna betingelser (Payne, 2015). 

  
”Han hjälpte mig med det, också sen på möten då hos polisen och på soc. Också hålla uppe kontakterna med 

alla.” -Andreas 
 

”Och sen vet jag att han alltid är på min sida. När vi har SIP-möten och SOC-möten” -Cilla 
  

Flera av ungdomarna vi varit i kontakt med påtalar att den fortsatta kontakten med det 

Uppsökande teamet har stärkt både det personliga och sociala nätverket och underlättat 

avsevärt i kontakten med andra myndigheter och instanser. Empowerment och företrädarskap 

är viktiga delar i förebyggande och uppsökande arbete med ungdomar (Payne, 2015). Under 

intervjuerna vi genomfört framkommer att det Uppsökande teamet följt med och stöttat 

ungdomar vid olika problemsituationer och andra sammanhang, de har fungerat som stöd och 

råd i situationer, som en trygg vuxen. Ungdomarna upplever inte att verksamheten har tagit 

över och löst problem och situationer i ungdomarnas ställe, utan de har hellre löst det 

tillsammans med dem. En ungdom förklarar det som att hennes kontaktperson i verksamheten 

hjälpt henne att lyckas, hon beskriver att hon inte kunnat lösa det själv utan kontakten med det 

Uppsökande teamet. Hon upplever att hon fått hjälp med att ta rätt kontakt vid rätt tidpunkt i 

livet, som en vägvisare. 

  
” Så fort det är någonting i min omgivning som har gått snett eller nått så hör jag av mig till Lars, för jag vet ju 

att han kan fixa det, eller vi, större chans än att jag kan i alla fall” 
-Cilla 

  

Citatet visar på det Henningsen (2010) pekar på, att intervjupersonen upplever att hon inte 

själv varit kapabel att klara situationen utan socialarbetaren och det empowermentinriktade 
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arbetet i det här fallet kan stjälpa istället för att hjälpa, eller som författaren menar att det kan 

komma att fängsla individen snarare än att frigöra och stärka denne. 

  

Andreas däremot är inte alls lika säker på att det just är det Uppsökande teamet som gjort 

skillnad i hans liv, han säger ”Ja, eller jag vet inte. Jo det tycker jag väl”. Han beskriver att 

han upplever att kontakten med verksamheten gjort skillnad, men inte lika tydligt och utförligt 

som exempelvis Cilla kunde beskriva det. 

  

Lika viktigt som det personliga mötet och samverkan instanser emellan som ovan beskrivits 

är också de förebyggande insatserna, förebyggande arbete måste ske på fältet där problemen 

finns och kan komma att uppstå. Insatser i tidigt skede är väsentligt då det går att arbeta med 

på ett helt annat sätt än då de redan blivit stora och kan kännas icke hanterbara (Andersson, 

2010). Arbetet är samtidigt föränderligt och kan därför vara svårt att förutspå vad och vilka 

problem som komma skall, problemen som är aktuella idag är kanske inte de vi måste arbeta 

förebyggande kring för framtiden. Liksom Ander (2005) beskriver verkar både det främjande 

och förebyggande arbetet genom att arbeta i de miljöer som kan ses som en risk. Genom detta 

kan fältarbetaren få större kunskap om förhållanden och problem som är återkommande bland 

målgruppen. RIF (u.å.) menar att det måste göras prioriteringar och bedömningar angående de 

mest angelägna och möjliga insatser och det är en ständigt pågående process. 

6:3	Uppsökande	teamets	arbete	med	aktuell	problemsituation	
 

Ungdomarna vi kommit i kontakt med via intervjuer upplever att det Uppsökande teamet kan 

vara behjälpliga i många olika situationer, de säger att verksamheten och hjälpen anpassas till 

den aktuella situationen och problematiken. Det kan handla om allt från skolsituationer, 

drogproblematik, hemmasituationer och problem i relationen med kompisar. Hjälp kan även 

ske i form av stöd vid möten med andra instanser som exempelvis polisen, en av 

intervjupersonerna, Andreas, beskriver att det varit skönt att haft sin kontaktperson med på 

dessa möten, som ett stöd och som en trygg person att ha vid sin sida. Konsekvenserna och 

betydelsen av kontakt med det Uppsökande teamet är individuell och unik. Två av de 

ungdomar vi intervjuat redogör för en god kontakt med det Uppsökande teamet och de vill 

hävda att den haft en positiv betydelse för dem. 

  
”Ja men det fick ju mig bort från gatan i alla fall, så det är ju jävligt bra … hade jag inte haft Lars hade jag inte 

suttit här nu i alla fall.” -Cilla 
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”Han har fått mig att tänka efter om mitt umgänge och vilka personer jag rör mig med och så och att jag väljer 

bort dom som håller på med droger fast dom är snäll, men dom är inte bra för mig i längden.” –Alice 
 

De upplever att de fått professionell hjälp och att personerna i teamet varit kunniga i ämnet 

och rätt person varit på rätt plats. De personliga egenskaperna hos den specifika personen 

kontakten skett med har haft stor betydelse för relationen och ungdomarnas egna situation. 

  

Via intervjuerna framkommer upplevelsen att det befinner sig många unga människor på stan 

som inte har något där att göra, de har inte ärende på stan mer än att bara hänga vilket kan ses 

som häftigt och bringar status. De samlas i gäng och trubbel uppstår inte allt för sällan, både 

individrelaterat men även gäng emellan. 

  
”Dom fattar ju inte att det inte är deras hem, det hängs, det är liksom 30 pers som bara står och hänger...” -

Alice 
 

”Stan är bara inte ett bra ställe att hänga på, särskilt inte för dom man ser mest nu, dom är ju för fan bara 12 – 
13 år” -Cilla 

 
Samtliga av våra intervjupersoner upplever droger som ett stort problem bland ungdomar 
idag, faktiskt det allra största ungdomsrelaterade problemet de kan se. 

 
”Vad gör du ens på stan liksom, nää men jag är och letar hasch, men va fan är du dum i huvudet. Du är 13 år 

liksom, sluta och gå hem.” -Sarah 
 

”Allt blir bara värre hela tiden, det är inte bara cigaretter, droger finns överallt, det är det största problemet” –
Ali 

 
”Ja, det är väl typ, narkotika och självskadebeteende och sånt där” -Alice 

 
”Förr var det alkohol, idag är det droger” -Andreas 

 
”Ja det är ganska lätt att få tag i, man har ju olika dealare som man ringer till typ och så står dom här” -Cilla 

  

Droger är enkelt att få tag i, lättillgängligheten gör det lätt att prova en första gång vilket kan 

leda till fortsatt användande. Detta är dock inte den enda problematik vi ser bland ungdomar 

idag. Sarah, en intervjudeltagare upplever och förklarar det genom att beskriva narkotika, 

självskadebeteende, alkohol och självmordstankar mera som symptom, ”olika slags symptom 

av psykisk ohälsa bland de unga idag.” Testandet av dessa beteenden och gränser är inte 

ovanligt i ungdomsåren, Sorbing et al. (2014) menar att denna period i livet är ett 

identitetsskapande, en fas i livet som präglas av frigörande och testande faser.  

 

Uppsökande teamet kan fungera som en länk mellan ungdom och övriga vuxenvärlden, de är 

lättare att lita på enligt våra intervjudeltagare och med det icke dömande. Flera av 
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ungdomarna upplever att de inte kan lita på vuxenvärlden generellt, men det Uppsökande 

teamet är annorlunda på något vis. De beskriver det så här: 

  
”Det ganska svårt att prata med ens föräldrar om att ens vänner är missbrukare.” -Alice 

 
”Ja, sen är det klart att mina kompisar mår dåligt dom också men dom känner att dom inte litar på 

vuxenvärlden,” -Sarah 
  

Att uppsökande arbete är uppskattat bland ungdomarna vi intervjuat har vi nämnt flera 

gånger, detta ger ringar på vattnet. Verksamheten är inte den enda länkande och delegerande 

parten här, det framkommer i flera intervjuer att ungdomarna även de förmedlar kontakt 

gällande det Uppsökande teamet mellan varandra, till sina kompisar de ser är i behov av stöd 

och hjälp. 

  
”Jag sa ju till henne, jag vet vad du behöver, du behöver en Lars liksom, så då bara tog jag med henne. Så nu 

har dom haft kontakt i kanske ett år.” -Cilla 
 

”Jag har ju upplyst kompisarna om att det finns ett team på Busstorget som du kan gå och prata med” -Alice 
 

”Nej men han är väldigt duktig på att få en att tänka efter typ vad man gör och vad man behöver, och att allt 
inte är kört även om man tror det så är det inte det.” -Sarah 

  
  
Genom det empowermentinriktade arbetet som det Uppsökande teamet bedrivit har 

ungdomarnas förmågor stärkts, de har till och med själv kunnat identifiera behov hos sina 

vänner som i exemplet ovan och sedan förmedlat en kontakt till teamet för vidare kontakt. 

Man kan alltså se att en kontakt med det Uppsökande teamet kan generera både den hjälp till 

självhjälp som Payne (2015) menar är syftet med empowerment men också kunskap bland 

ungdomarna. 

 

Förutsättningen för att uppsökande arbete ska leda till någon förändring i den enskildes 

beteende eller situation är den kontakt som den uppsökande socialarbetaren försöker nå ut till 

den enskilde. En kontakt behöver präglas av tillit och trygghet och som i sin tur kan leda till 

en relation (Andersson, 2010). Den personliga och unika relation som ungdomarna upplever 

vuxit fram mellan dem och en specifik person i Uppsökande teamet menar de är det som gjort 

att de kunnat förändra sin situation, att de faktiskt är där de är idag. Att härleda den förändring 

ungdomarna upplever att de gjort till en kontakt med Uppsökande teamet kan vara svårt då 

det kan vara mycket som sker runt ungdomen som kan påverka dennes situation. Det till trots 

upplever ungdomarna att kontakten varit en stor och viktig del i förändringsprocessen för just 

dem. 
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6:4	Uppsökande	teamets	utvecklingsbehov	
  

Trots att alla ungdomar vi träffat pekar på att den för studien aktuella verksamheten finns där 

ungdomarna finns, behöver den enligt dem utökas och expandera. Sarah, en av ungdomarna 

säger att ”Fler vuxna och fler vakter borde det vara”, hon upplever att det inte bara är teamet 

som behöver bli större och fler i styrkan, utan det behövs fler vuxna människor där 

ungdomarna finns. Sarah upplever att det är stökigt och bråkigt i centrum på kvällar och 

helger och menar att flera vakter skulle kunna hjälpa till att hålla ordning. Hon menar att 

Uppsökande teamet, andra vuxna och vakter ”behöver samarbeta mer” för att råda bot på 

situationen i centrum och framförallt på busstorget. 

  

Ungdomarna belyser att verksamheten måste utvecklas och arbetstiderna utökas, det är kvällar 

och framförallt helger ungdomar rör sig på stan och det är då det Uppsökande teamet behöver 

finnas ute bland dem. De pekar också på att verksamheten behöver expandera, den behöver 

bli större och med fler fältarbetare just för att kunna nå fler ungdomar genom att finnas där 

problemen finns. De upplever den aktuella problemsituationen på stan och framförallt på 

busstorget som omfattande och näst intill ohållbar. Frågan om hur verksamheten behöver 

utvecklas besvaras relativt lika bland intervjupersonerna, att verksamheten behöver synas mer 

och utvidgas. En av ungdomarna säger så här: 

  
”Dom skulle ha haft mera folk för att nå ut till mera ungdomar.” -Cilla 

  

Samarbete och samverkan mellan olika instanser behöver förbättras och förslag framkommer 

från ungdomarnas sida att det Uppsökande teamet skulle gynnas av att föreläsa på skolorna, 

för att belysa att Uppsökande teamet faktiskt finns och vad de gör, men även för att föreläsa 

om risker och konsekvenser på olika val man gör i livet. Genom att belysa detta kunna öka 

förståelsen för vad riskbeteenden och riskmiljöer kan komma att leda till och påvisa risker 

med droger, då droger upplevs av intervjupersonerna vara en omfattande problematik bland 

Östersunds ungdomar idag. Sammanfattningsvis tycker nästan alla ungdomar vi intervjuat att 

Uppsökande teamet gör ett bra arbete, men det måste göras mer. 

 
“Dom skulle göra det dom gör, fast dom skulle vara ute mer och dom skulle liksom vara ute mer, jag tänker när 

man är ute och super så träffar man dom inte, det är kanske bra om dom är ute då.” -Alice 
 

“Ja, anställa fler folk typ som är utbildade på olika saker. Flera Dennis.” -Sarah 
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“Dom ska kunna hinna med mycket, att vara på busstorget och ha koll på ungdomarna där, på skolorna och ha 
koll på andra ungdomar, ja överallt.” - Ali 

 
“Dom skulle ha haft mera folk för att nå ut till mera ungdomar.” - Cilla 

 

Studiens syfte ämnade höra brukarnas röster, dvs skapa en uppfattning om hur Uppsökande 

teamets målgrupp upplevt kontakt och vad de ansåg finnas för styrkor och svagheter med 

teamets arbete. Genom intervjupersonernas utsagor kan vi tydligt utläsa ett behov av 

utveckling av verksamheten. Inte i den meningen att ungdomarna vi intervjuat är missnöjda 

utan snarare så att de anser att Uppsökande teamets arbete behövs och att det tämligen 

omgående behöver utökas för att fler ungdomar ska kunna ges möjlighet till hjälp. Det är 

genom att anlägga ett brukarperspektiv vi ser vad som behöver utvecklas i verksamheten, i 

SOU (2007:82) framgår att genom brukarnas synpunkter och önskemål kan vi utveckla och 

förbättra verksamheten så den bättre möter ungdomarnas behov. 

  

Med det resultat som redovisats ovan kan en tydlig bild skapas av att det arbete som 

Uppsökande teamet Östersund utför har en stor betydelse för de ungdomar som varit aktuella 

för denna studie. Deras upplevelser av situationen som råder i stadsrummet och den 

problematik som ungdomar lever med idag ger en bild av att uppsökande och förebyggande 

arbete är det som på något vis kan förbättra situationen. Dock menar en av ungdomarna, att 

det finns hinder för en utveckling som anses vara nödvändig, hinder kan vara kommunens 

”budget och sparkrav” (Alice) och att det på grund av detta knappast är möjligt att expandera 

verksamheten. Ander (2005) menar att forskning visat på att uppsökande socialt arbete är 

kostnadseffektivt på lång sikt men att det är svårt att redogöra för vad som legat till grund för 

individens förbättrade situation. Dock är evidensbaserade insatser bara en liten del av det 

uppsökande arbetet och med ett så individinriktat arbete är det svårt att applicera metoder som 

är för generella. Trots att en del evidensbaserade metoder dagligen används anses fältarbete i 

stort vara svårt att mäta evidens av, men ur ett brukarperspektiv kan det tillmätas en stor 

betydelse för ungdomarna i denna studie, både nu och i det långa loppet.   

  

Genom intervjuerna framkommer det tydligt att arbetet behöver utvecklas på flera plan, inte 
minst genom att bli fler fältarbetare. Ungdomarna har en insikt i att verksamheten inte kan 
utvecklas som den enligt dem behöver utan några hinder, de förstår att verksamheten själv 
inte styr över beslut gällande dess utveckling och framtid. 
  

”Det är väl pengar eller nånting, kommunen tycker väl inte att det är nödvändigt” 
-Alice 
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7.	Diskussion	
Det finns forskning som visar att uppsökande arbete är en viktig del av socialt arbete både 

internationellt och nationellt. Mycket av den forskning som finns är utförd i andra länder men 

även här i Sverige har forskningen gått framåt de senaste årtiondena.  Det specifika 

uppsökande arbete med inriktning på ungdomar har både i Sverige och i Östersunds kommun 

en lång historia. Den forskning som finns både i andra länder och här i Sverige är inriktade på 

effektivitetsmätning och hur vida uppsökande arbete verkar förebyggande eller inte, det finns 

dock begränsat med forskning med fokus på hur målgruppen upplever det uppsökande 

arbetet, ett brukarperspektiv. Bristen på detta perspektiv inom forskningen gör denna studie 

intressant för oss författare, att låta ungdomar som haft kontakt med uppsökande arbete få 

göra sin röst hörd, både vad gäller arbetets styrkor/svagheter och den individuella unika 

upplevelsen. Intresset för den specifika verksamhet i den specifika kommunen väcktes i och 

med den praktik som studiens ena författare genomförde inom Uppsökande teamet Östersund. 

Ett intresse för just målgruppen ungdomar har väckts hos studiens båda författare då man 

inom socionomutbildningen inte nämnvärt berört den, den utsatthet och de svårigheter som 

kan kopplas till att vara ungdom idag, med allt ifrån identitetsskapande till förväntningar från 

samhället. Från syftet med denna studie till de teman som legat till grund för analys av den 

empiri som vi samlat in har fokus genom hela processen legat på ungdomarnas röster. 

 

Denna studie har inte ämnat mynna ut i generaliserbara resultat utan snarare skapa en djupare 

förståelse gällande några ungdomars upplevelser av kontakten med det Uppsökande teamet 

Östersund. Resultaten kan således varken tolkas generellt för alla ungdomar som varit i 

kontakt med det Uppsökande teamet och heller inte för liknande verksamheter i andra 

kommuner då denna studie endast berört det uppsökande arbetet i Östersunds kommun. Med 

den knappa tidsram vi haft för denna studie är antalet intervjupersoner därav också begränsat. 

Något som givetvis också begränsat studien är att vi inte kunnat nå alla ungdomar i vår 

förfrågan om intervjudeltagande vilket också speglat studiens resultat. De ungdomar som 

kanske upplevt att de inte fått rätt hjälp, eller på annat vis varit missnöjda med den kontakt de 

haft med det Uppsökande teamet har vi då heller inte haft särskilt stor möjlighet till att nå, 

detta då vi genom ett strategiskt urval sökte intervjupersoner. Att vår förförståelse påverkar 

studiens upplägg är oundvikligt men kan dock anses vara en styrka för studien då ungdomarna 

sedan innan känner till studiens ena författare, vilket kan ha underlättat både kontakt och 

viljan att delta i denna studie. En nackdel kan vara att de intervjupersoner som deltog valt att 
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berätta bara de goda sidorna av kontakten med Uppsökande teamet på grund av den 

ömsesidiga förförståelsen som existerar, från författarens sida gentemot verksamheten och 

från ungdomarnas sida gentemot författaren. Genom att vara medveten och öppen med denna 

förförståelse kan trots dess eventuella påverkan både vad det gäller begränsningar och 

möjligheter visa på transparens i studien. Syftet med denna studie var att lyfta målgruppen för 

den valda verksamhetens röster och vi har medvetet valt ett microperspektiv och därmed inte 

fokuserat på ett macroperspektiv, dvs ingen kritisk granskning av verksamheten har gjorts ur 

något annat perspektiv än ur studiens intervjupersoners upplevelser, ett brukarperspektiv. 

 

Den första och andra frågeställningen (Hur beskriver ungdomarna kontakten med det 

uppsökande teamet?) (Vad upplever studiens intervjupersoner att det Uppsökande teamet har 

för betydelse för ungdomars sociala situation?) anser vi är besvarade och sammantaget visar 

studien att ungdomarna vi intervjuat är nöjda med den hjälp och det stöd de fått av det 

Uppsökande teamet. Ur ett individuellt perspektiv har intervjupersonerna genom det stöd de 

erhållit blivit stärkta och fått en känsla av att de har varit delaktiga. Intervjupersonerna är 

eniga om att Uppsökande teamet har varit dem behjälpliga med att ta kontakt med andra 

samhällsinstanser och om det funnits behov av att ungdomen behöver företrädas i någon 

situation har det Uppsökande teamet funnits där och varit tillgängliga. Med tanke på den 

rådande sociala situationen som ungdomar idag befinner sig i kan vi genom denna studie tolka 

att ett uppsökande socialt arbete är grundläggande för att förebygga och arbeta mot en bättre 

situation för kommunens ungdomar. Den tredje frågeställningen (Har kontakten med det 

Uppsökande teamet (samtalskontakt, insats etc.) gjort skillnad för intervjupersonernas 

sociala situation och mående?) anses även den besvarad, ungdomarna vi intervjuat upplever 

att kontakten med det Uppsökande teamet gjort mer eller mindre skillnad i deras liv, vidare 

beskriver flera av ungdomarna att kontakten är anledningen till att de är där de är idag. Trots 

detta goda omdöme menar ungdomarna att verksamheten kan och bör utvecklas för att 

komma till rätta med den rådande problemsituationen och tillgodose ungdomarnas behov av 

stöd och hjälp. Några av ungdomarna har konkreta förslag på vad verksamheten kan och 

behöver göra för att göra situationen bättre både på busstorget och för den problematik som 

studiens ungdomar upplever. Exempelvis har en ungdom som förslag att anställa fler i 

verksamheten, flera som kan vara ute och möta ungdomar och den problematik som finns 

bland ungdomar idag. En annan ungdom anser att verksamheten behöver utöka arbetstiderna, 

det vill säga arbeta mer på kvällstid och även helger för att finnas tillhands för ungdomarna 

när det är som stökigast. Att anställa fler och genom det kunna arbeta även kvällar och helger 
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är både konkreta och bra förslag dock finns det ekonomiska hinder för att det ska bli 

verklighet. Då verksamheten flertalet gånger lagts ned och sedan startats upp igen riskerar 

verksamheten ständigt utsättas för det som Ander (2005) menar allt för ofta drabbar just 

uppsökande arbete, sparkrav.  

 

 Med det sagt anses även den fjärde och sista frågeställningen (Hur kan verksamheten behöva 

utvecklas för att möta ungdomarnas behov och handskas med målgruppens sociala 

problematik?) besvarad. I kontakten denna empowermentorinterade verksamheten tycks 

ungdomarna vi intervjuat känna sig stärkta och upplever att det fått den hjälp och det stöd de 

behövt, dock kan vi konstatera att det empowermentinriktade arbetet bär både på möjligheter 

men också på svårigheter. Bland annat beskriver Henningsen (2010) att relationen mellan 

socialarbetare och klient kan bli så stark och viktig för klienten att det blir ett ensidigt 

beroendeförhållande. Detta kräver både kritisk självmedvetenhet hos socialarbetaren och en 

distans i det professionella bemötandet och arbetssättet. 

 

Vi, studiens författare kan också se ett behov av en utveckling både baserat på den 

förförståelse vi besitter men också på den empiri som samlats in. Främst ser vi att uppsökande 

arbete generellt och det Uppsökande teamet i Östersund specifikt behöver ett erkännande från 

verksamhetens organisation och kommunens politiker. Trots att verksamheten idag är 

permanentad är det inte allt för sällan just uppsökande verksamhet åläggs med indragningar 

när kommunen får krav på besparingar. Tidigare forskning pekar på att uppsökande 

verksamhet ofta drabbas av kommunens sparkrav och att det är ett återkommande inslag i 

uppsökande verksamhets arbete, att behöva bevisa att arbetet de gör behövs trots att lagen 

säger att det ska finnas i landets kommuner. Forskare, bland annat Andersson (2010) och 

Molin (2005) m.fl. menar att detta inslag främst beror på den evidenshets som råder inom 

sociala arbetets metoddiskussion, uppsökande arbete är svårt att evidensbasera då det är 

kontextbundet och individuellt inriktat. Moula (2009) menar att i empowermentorienterade 

verksamheter specifikt och i socialt arbete generellt måste det dualistiska tänkandet på teori 

och praktik upphöra och hellre behöver en praktisk teori och en teoretisk praktik inriktade på 

förändringsarbete lyftas fram. Vi vill mena att erkänna verksamhetens arbete så som det 

fungerar, att arbeta för utveckling istället för avveckling och den betydelse den upplevs ha för 

stadens ungdomar skulle gynna både organisationen och dess målgrupp. 
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För vidare forskning i ämnet anser vi det vore intressant att anlägga ett föräldraperspektiv, att 

utifrån föräldrarna till de ungdomar som varit i kontakt med det Uppsökande teamet höra 

deras upplevelser av kontakten. Hur kontakten sett ut och vad det gjort för skillnad i 

föräldrarnas, barnens och hela familjens liv. Vidare skulle det också vara intressant att utföra 

denna studie i andra kommuner som bedriver uppsökande arbete gentemot ungdomar. Trots 

att denna studie är relativt begränsad skulle det vara intressant att höra andra kommuners 

ungdomar, deras upplevelser av den Uppsökande verksamheten. Detta för att stärka vikten av 

verksamhetens existens och peka på betydelsen av uppsökande socialt arbete riktat mot 

ungdomar, nu och fortsättningsvis. 
 

”…eftersom framtiden är de som är ungdomar idag, dom är Östersunds framtid, Sveriges framtid…” -Ali 
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Bilaga 1 

 
 

 
Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Mittuniversitet i Östersund som under vårterminen 2018 

skriver våran kandidatuppsats. Med denna uppsats ämnar vi skapa en förståelse för vad det 

Uppsökande teamet i Östersund har eller har haft för betydelse för ungdomar/ unga vuxna i 

kommunen. Vi söker därför ungdomar som har erfarenhet av kontakt med det Uppsökande 

teamet och dess arbete som skulle vilja delta i våran studie. Deltagandet kommer bestå av en 

intervju där du som deltagare får svara på frågor om din unika upplevelse av Uppsökande 

teamet.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om du skulle vilja 

delta kommer dina personuppgifter inte spridas vidare och det du säger kommer inte kunna 

kopplas samman med dig som person.  

Väl mött! 

Susanna och Erika 

 

 
Är du intresserad eller har frågor, tveka inte att höra av dig! 
Susanna Johansson 
sujo1501@student.miun.se 
073-xxx xx xx 
Erika Nilsson 
erni1501@student.miun.se 
070-xxx xx xx 
Ansvarig handledare: 
Avdelningen för Socialt arbete (SOA) 
Jessica H Jönsson 
jessicah.jonsson@miun.se 
010-142 82 78 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Hur har kontakten med det Uppsökande teamet sett ut för ungdomarna? 
 
Hur har du haft kontakt med det Uppsökande teamet? 
 
Tog du denna kontakt själv? 
Om ja, av vilken/vilka anledningar tog du kontakt med det Uppsökande teamet? 
Om nej, av vilken anledning tog de kontakt med dig? 
 
Hur har denna kontakt sett ut för dig? 
Sporadisk kontakt?  
Intensivt i perioder? 
 
Vilken omfattning har kontakten haft? (år, månad, dag?) 
Hur har kontakten med det Uppsökande teamet fungerat för dig? 

- Hur hade du velat att kontakten sett ut? 
 
Involverade kontakten med Uppsökande teamet någon insats?  
Om ja, vilken? 
 
Vilken betydelse har uppsökande arbete för ungdomars sociala 
utveckling/sociala situation? 
 
Om du skulle beskriva det Uppsökande teamet för någon som inte vet vad de gör, hur skulle 
du beskriva… 
..personerna i teamet? 
..deras arbete? 
..deras möjlighet till att hjälpa dig? 
..deras möjligheter att hjälpa andra ungdomar?  
 
Det Uppsökande teamets huvudsakliga arbete går ut på att möta ungdomar i deras befintliga 
miljöer, exempelvis på stan, fritidsgårdarna och i skolan. I dessa miljöer möter ungdomar 
olika slags problematik och utsatthet. 
Vad upplever du är de vanligaste problemen och behoven bland ungdomar på stan idag? 
 
På vilket sätt har kontakten (samtalskontakt, insats etc.) gjort skillnad för 
ungdomarnas välmående och utveckling? 
 
Upplever du att kontakten med Uppsökande teamet gjort skillnad för dig? 
Om ja, beskriv hur. 
Om nej, vad hade behövts för att Uppsökande teamet skulle kunnat göra skillnad för dig? 
 
Upplever du att du fick det stöd och den hjälp du behövde? 
Om ja, hur? 
Om nej, vad hade kunnat bli bättre? 
	
Vilka utmaningar anser ungdomarna att det Uppsökande teamet möter i sitt 
dagliga arbete? 
Finns det styrkor, vilka? 
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Finns det brister i arbetet, vilka? 
 
Behöver verksamheten utvecklas för att möta ungdomarnas behov och handskas med 
målgruppens sociala problematik? 
 
Hade det Uppsökande teamet kunnat göra annorlunda för att hjälpa dig på ett bättre sätt? 
Om ja, på vilket vis? 
 
Om du får fundera fritt, hur skulle det Uppsökande teamets arbete se ut för att bäst möta 
ungdomars behov och den sociala problematik som finns idag? 
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär 
 
• Jag har läst och undertecknat den information om undersökningen jag fått. 
• Jag har haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen. 
• Jag är medveten om att jag som deltagare i undersökningen kommer bli intervjuad och att 
detta kommer spelas in. 
• Jag har fått tillräckligt med tid på mig att tänka igenom situationen och jag samtycker till att 
delta i undersökningen. 
• Jag är medveten om att personlig information som mitt namn och andra uppgifter som rör 
mig inte kommer att bli känt för någon utanför projektet. 
• Jag är medveten om att mina ord kan citeras i rapporter, på webbsidor och i andra 
publikationer från projektet. 
• Upphovsrätten till det jag säger överlåter jag till Susanna Johansson och Erika Nilsson. 
• Jag är medveten om att jag när jag så vill kan lämna undersökningen och att jag inte behöver 
förklara mina skäl till det. 
• Om jag väljer att inte längre delta i undersökningen kommer den information jag lämnat inte 
att användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum: __________________________________________________ 
 
Underskrift deltagare: ____________________________________________ 
 
Underskrift (intervjuare): _________________________________________ 
 
 


