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Abstract 

Increasingly high demands, in western welfare states, are placed on a scientifically based social 

work practice; a so-called evidence based practice. The aim for the study is to investigate 

evidence based social work practice. This is achieved through a study of the work methods of 

detached youth workers from Rinkeyby-Kista district administration in Stockholm and their view 

on evidence based social work. The study is conducted using interviews which together with 

various documents are analyzed and set against a theoretical framework. The documents consist 

of a popular science article, two job advertisements and data from detached youth workers. The 

authors thus use different methods of collecting data. The theoretical framework consists of the 

National Board model for evidence based work and applied theoretical literature regarding 

evidence based practice, social work and outreach work. 

The results demonstrate that there is uncertainty about the concept of evidence based practice 

among detached youth workers included in the survey. This furthermore leads to an evidence 

based practice which is largely carried out without a professional awareness.  

 

Keywords: Evidence Based; Evidence Based Practice; Social Work Methods; Outreach work; 

Detached Youth Work. 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Allt högre krav ställs på en vetenskapligt grundad praktik inom det sociala arbetet, en så kallad 

evidensbaserad praktik. Studiens syfte är att undersöka evidensbasering i det sociala arbetets 

praktik. Detta uppnås genom en undersökning av arbetsmetoder och synen på evidensbaserat 

arbete hos fältassistenter verksamma i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Studien genomförs 

med hjälp av intervjuer vilka analyseras tillsammans med olika dokument och ställs mot det 

teoretiska ramverket. Dokumenten utgörs av en populärvetenskaplig artikel och två 

arbetsplatsannonser samt skriftlig information från fältassistenterna. Författarna utgår därmed 

ifrån en kombination av olika sätt att inhämta kunskap. Det teoretiska ramverket utgörs av 

Socialstyrelsens modell för evidensbaserat arbete och tillämpad teoretisk litteratur gällande 

evidensbasering, socialt arbete och fältarbete.  

Studiens resultat visar enligt författarna att det råder en osäkerhet kring evidensbegreppet bland 

de fältassistenter som ingår i undersökningen. Detta leder till att den evidensbaserade praktiken 

till stor del utförs utan en professionell medvetenhet. 

 

Nyckelord: Evidensbasering; Evidensbaserad Praktik; Metoder i Socialt Arbete; Uppsökande 

Arbete; Fältarbete med Unga 



 
 

Förord 

Att skriva en kandidatuppsats är ingen lek, men det betyder inte att det inte kan vara roligt, om så 

bara stundvis – då man glömmer bort sig själv och den där klockan som alltid tycks ticka för 

snabbt. Denna studie har medfört såväl skratt som tårar, och den hade inte varit möjlig utan våra 

informanter. Därför vill vi tacka Fältgruppen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Vi vill också 

tacka Dina Avrahami för en gedigen handledning i arbetet och kontinuerliga injektioner av 

inspiration. Slutligen sänder vi tacksamhet och kärlek till Jenny Ollars, vår vägvisare i 

språkdjungeln. Det är tack vare er som vi inte bara lyckats färdigställa studien i tid, utan även 

kunnat skratta genom tårarna. 

För att maximera möjligheten till ständig diskussion valde vi i ett tidigt skede att utföra så 

mycket av arbetet som möjligt gemensamt. Skrivandet har således utförts växelvis och under 

ständigt samarbete. Vi har använt varandra som såväl bollplank som korrekturläsare och har 

därmed tillsammans utformat både arbetet och framställningen av detsamma. Därmed är det 

svårt att göra någon närmare indelning i vem som gjort vad. 

 

Sofia Ingram & Lotta Larsen 

Södertörns Högskola, december 2014 
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1. Inledning 

Under några dagar i mitten av november besöker vi Husby i västra Stockholm. Vi observerar ett 

tyst och lugnt bostadsområde där höghus, förskolor och lekplatser trängs på liten yta tillsammans 

med flera andra sociala instanser, som barnavårdscentral, medborgarkontor och skolor. Vi 

upplever ett lugn och en tystnad när vi går förbi flera grönområden och möter hundförare och 

promenerande mödrar med barnvagnar. Ryggsäcksbärande ungdomar är på väg till och från 

skolan och människor kämpar sig förbi oss med tunga matkassar. Här är rent, så rent att vi 

kommer på oss själva med att nästan leta efter nedskräpning – utan nämnvärt resultat. Istället för 

graffiti på väggarna finns bevis på lokalt engagemang. ”Fråga ut din politiker!”, ”Gör din röst 

hörd!”, ”Borta bra Husby bättre!”. Det råder upprustningsfeber. Fasader putsas, balkonger rustas 

och byggarbetare trängs med byggmaterial, ställningar och maskiner. Det är inte svårt att se vilka 

hus som genomgått en ansiktslyftning och vilka som står på tur. Den mediala bild av Husby som 

under våren 2013 spreds över Sverige
1
 stämmer inte alls överens med våra intryck av stadsdelen, 

även om dessa av naturliga skäl endast innefattar en yttre bild av området. Det är svårt att 

föreställa sig att Husby för bara ett och ett halvt år sedan stod i brand.  

Då en äldre man omkom efter en polisinsats i området i mitten av maj 2013 inleddes sju dagars 

upplopp, vilka kom att sprida sig till andra förorter i flera av landets städer. Dessa upplopp utgör 

bakgrunden till denna studie.  

Det var till stor del ungdomar som aktivt deltog i upploppen, och mitt i kaoset befann sig några 

av de som dagligen möter unga och som senare kom att ingå i studiens informantgrupp. Dessa är 

fältassistenter, fältbelagda socialsekreterare verksamma i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, i 

vilken Husby ingår.   

Exakt vad som döljer sig bakom den nyputsade fasaden går inte att avläsa endast genom ett par 

promenader i området. Inte heller kan de intervjuer vi genomfört med fältassistenterna ge oss en 

helhetsbild av händelseförloppet. Men tillsammans med olika dokument kan de ändå öka vår 

insyn i, kunskap om och förståelse för det dagliga sociala arbete som utförs i detta område.     

                                                           
1
 Se exempelvis Dagens Nyheter 11 december 2014 och Svenska Dagbladet 19 december 2014.  
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1.1 Problemområde  

I en rapport publicerad av Statens Offentliga Utredningar (2008) fastställs att kunskapsbasen för 

insatser inom socialtjänsten är outvecklad, och att verksamheten i för liten utsträckning bedrivs 

utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och metoder. Det långsiktiga målet ska 

enligt utredningen vara att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, en praktik 

baserad på en sammanvägning av klientens erfarenheter, den professionelles expertis samt bästa 

tillgängliga vetenskapliga kunskap. Utredningen pekar vidare ut ett antal utvecklingsområden 

inom vilka man ser en angelägenhet för framtida insatser; bland annat mer forskning och 

kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet (SOU 

2008:18, s.9-11).  

Anders Berglund och Tommy Lundström (2006) ser hur Evidensbegreppet diskuteras flitigt inom 

socialt arbete. Ursprungligen använde man sig av evidensbaserade metoder inom det medicinska 

fältet. Begreppet är därmed utformat för att användas inom ett naturvetenskapligt fält med en 

”positivistisk karaktär”. När begreppet sedan spridit sig till andra fält, däribland socialt arbete, 

har emellertid problem uppstått, då det kan vara svårt att mäta effekterna av sociala insatser. 

Detta då de ofta är svåra att utvärdera i enlighet med traditionell evidensbasering (Bergmark & 

Lundström 2006, s.99).  

I denna studie vill vi därför undersöka hur evidensbaserade metoder används praktiskt i socialt 

arbete. Vi har valt att föra diskussionen utifrån fältassistenter i Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltning. Intresset utgår från deras användning av, och upplevelser kring 

evidensbaserad praktik (hädanefter förkortat EBP). Att evidensbasering och EBP inom det 

sociala arbetet kommit att inta en aktiv roll i den professionella diskussionen på såväl teoretisk 

som praktisk nivå medför en vetenskaplig relevans för studien. För oss som blivande socionomer 

medför studien även ökad kunskap inför ett kommande yrkesliv.   

Vi har båda sedan tidigare ett intresse av att arbeta med ungdomar, då dessa utgör en 

klientkategori med stora möjligheter för förebyggande arbete och förändring. Tidigare i 

utbildningen fick vi i uppgift att analysera tidningsartiklar rörande upploppen i 

stockholmsförorten Husby. Här blev det tydligt för oss på vilket sätt Husby och förortsungdomar 

porträtteras i massmedia – och idén om en kritisk granskning av mediebevakningen föddes. Vår 
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idé saknade emellertid en stark anknytning till det sociala arbetets praktik, och då vi redan hade 

vissa föreställningar om studiens resultat, hade en förutsättningslös och objektiv forskning om 

detta fenomen varit svår att genomföra.  

Då vi uppmärksammat att fältassistenters röster förekom i mediebevakningen såg vi det som en 

alternativ ingång till en ny forskningsfråga. Vi anser att fältassistenternas arbete är intressant som 

studieobjekt eftersom de regelbundet möter klienterna (ungdomar) i dessas miljö. I 

fältassistenternas förebyggande arbete aktualiseras också vikten av de metoder utifrån vilka 

arbetet utförs. Här väcktes idén om att fokusera på den eventuella evidensbasering som kan ligga 

till grund för fältarbetet. Eftersom Husby varit utgångspunkten för de händelser som inspirerat 

denna studie kändes det också naturligt för oss att utföra vår studie med fokus på just det 

området. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka evidensbasering i det sociala arbetets praktik. Detta syfte 

uppnås genom en studie av arbetsmetoder och synen på evidensbaserat arbete hos fältassistenter i 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Utifrån detta formuleras följande frågeställningar: 

1. Hur ser fältassistenternas dagliga arbete ut, vilka arbetsmetoder används? 

2. Hur närvarande är evidensbasering i det praktiska arbetet?  

3. Hur förhåller sig fältassistenterna till evidensbaserat arbete? 

1.3 Upplägg 

Efter detta inledande kapitel följer ett metodkapitel i vilket studiens metodologiska 

utgångspunkter presenteras och diskuteras. Därefter följer ett kapitel som beskriver befintliga 

studier på områdena evidensbasering inom socialt arbete, fältarbete och socialt arbete i en förort. 

I det fjärde kapitlet går vi igenom studiens teoretiska ramverk, där såväl centrala begrepp som 

teoretiska perspektiv presenteras. Detta följs av kapitel fem där datamaterialet presenteras 

tillsammans med en beskrivning av hur detta bearbetats. Därefter följer analys av det empiriska 

materialet, vilken redovisas i tre olika teman: ”Arbetsmetoder”, ”Fältarbete och evidens” och 

”En förorts behov och förutsättningar”. I kapitel nio knyter vi sedan samman studien och 

diskuterar dess resultat. Här ges även förslag till vidare studier. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs, diskuteras och motiveras den metod med hjälp av vilken studiens 

datamaterial samlats in. Efter en inledande beskrivning av det tillvägagångssätt som använts 

diskuteras studiens metodologiska utgångspunkter. Hit hör den metodologiska ansatsen, 

metoderna för datainsamling och urvalet av informanter, liksom arbetet med dokument. Därefter 

följer en diskussion om studiens validitet och tillförlitlighet, följt av en presentation av de etiska 

hänsynstaganden som aktualiserats under arbetet. 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att få ett så dynamiskt och brett material som möjligt begränsade vi oss inte i vårt 

tillvägagångssätt, utan tog inspiration från flera typer av vetenskapliga metoder för 

datainsamling. Därmed samlade vi under arbetets gång in precis allt material vi kunde komma 

över och som vi ansåg ha potential utifrån studiens syfte. Detta resulterade i ett etnografiskt 

fältarbete baserat på en kombination av materialinsamling från såväl observation som intervju. 

De data som samlats in utgörs alltså inte enbart av intervjuer, utan har även kompletterats av 

olika typer av dokument.  

Bland dokumenten som vi använt finns exempelvis en dokumentärfilm från Sveriges Television. 

Denna sändes under tiden för arbetet och presenteras i kapitel tre om befintliga studier (då det är 

en studie utförd enligt en modell för granskande journalistik). Fältanteckningar från 

observationer som utfördes på plats i Husby ligger till grund för uppsatsens inledning. Som ett 

komplement till de data som samlades in genom intervjuerna utgörs det empiriska materialet 

även av skriftlig information från Fältgruppen, vilken är en del i presentationen av 

informanterna. Därutöver används arbetsplatsannonser rörande fältassistenter, vilka under tiden 

för studien fanns publicerade på Stockholms stads hemsida. Vi använder oss även av en kritisk 

artikel riktad mot ”evidensbaseringsrörelsen”. Tillsammans med arbetsplatsannonserna 

presenteras denna i kapitel fem, där datamaterialet beskrivs. Av informanterna fick vi slutligen 

en forskningssammanställning rörande fältarbete publicerad av Riksföreningen för Fältarbete 

(RiF). Denna behandlas närmare i kapitel tre där befintliga studier diskuteras. 
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För att finna informanter att intervjua användes sökordet ”fältassistent” på Stockholms stads 

hemsida (3 november 2014), vilket förde oss till en samlad förteckning över fältassistenter inom 

Stockholms olika stadsdelsförvaltningar. Här valde vi Rinkeby-Kista som geografiskt område 

och kontaktade de fältassistenter som listas där via e-post. Detta resulterade i flera automatiska 

svarsmeddelanden om frånvaro vilket begränsade antalet möjliga informanter. Genom ett av 

dessa svarsmeddelanden hänvisades vi emellertid vidare till en samordnare, vilken vi efter ett 

beslut om ändrat urvalsarbete kontaktade via telefon. Denne har i egenskap av nyckelperson i sin 

tur förmedlat kontakten vidare till sina medarbetare. På detta sätt fick vi tillgång till fyra 

informanter vilka intervjuades individuellt under cirka en timme vardera. 

Vi förberedde intervjuerna genom att utforma en intervjuguide med de frågeområden vi ville 

diskutera med informanterna. Varje intervju spelades in med hjälp av diktafon för att sedan 

transkriberas. Den öppna intervjuguiden fungerade som ram för samtalet men möjliggjorde också 

variation mellan intervjuerna, då frågor och frågeföljd kunde anpassas efter respektive 

intervjusituation. Under intervjuerna turades vi om att ansvara för det muntliga och skriftliga 

utförandet. Därmed fokuserade en av oss på att anteckna medan den andra förde samtalet med 

informanten. 

Intervjuerna utfördes på platser valda av informanterna; vi besökte därmed såväl 

stadsdelsförvaltningens kontor i Kista, som biblioteket i Kistagallerian. Här blev det tydligt hur 

valet av plats påverkade bearbetningen av materialet då vi vid ett tillfälle genomförde en intervju 

alldeles bredvid en rulltrappa, vilket i efterhand försvårade bearbetningen av ljudupptagningen. 

Detta uppmärksammades emellertid på plats och efterkommande intervjuer utfördes därmed i en 

lugnare del av lokalen.  

De data som samlades in under intervjuerna bearbetades sedan tillsammans med det övriga 

datamaterialet genom tematisering. Hur denna tematisering gick till behandlas vidare i anslutning 

till presentationen av datamaterialet (kapitel fem). Vi arbetade alltså materialdrivet och utgick 

från det empiriska materialet, vilket slutligen analyserades med hjälp av studiens teoretiska 

ramverk och presenterades i tre olika teman, vilka presenteras i kapitel sex, sju och åtta. Utifrån 

dessa drogs sedan slutsatser vilka diskuteras i en sammanfattande slutdiskussion.   
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2.2 Metodologi  

I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens metodologiska utgångspunkter. Efter en kort 

genomgång av metodologisk ansats diskuteras valda metoder för datainsamling, följt av urval av 

intervjupersoner. Därefter behandlas arbetet med olika typer av dokument. 

2.2.1 Etnografiskt fältarbete  

Lars Kaijser (1999) beskriver forskningsmetoden ”fältarbete” som ett paraplybegrepp för olika 

slags undersökningar, och menar att de mest etablerade fältarbetsmetoderna är olika typer av 

observation, intervju och fotografering. Dessa genomförs direkt i de sociala och fysiska miljöer 

där det man som forskare är intresserad av äger rum. Metoden syftar enligt Kaijser till att få 

tillgång till och ökad kunskap om såväl enskilda människor som sociala kategorier i deras 

”naturliga miljö” (Kaijser 1999, s.24, 26).   

Magnus Öhlander (1999) menar att fältarbete är något som man som forskare lär sig genom att 

vara ute i verkligheten, men att man samtidigt blir en del av denna verklighet (Öhlander 1999, 

s.9). I egenskap av forskare måste man därför reflektera kring sin egen roll på fältet samt vara 

medveten om att man bidrar till en sortering av vad som är ”relevant” (Öhlander 1999, s.12). 

I denna studie låter vi oss inspireras av det etnografiska fältarbetet som metod, då den används 

som ett komplement till informella intervjuer. Vi är intresserade av att observera den stadsmiljö 

som utgör bakgrunden för vår studie, och därför har i vi i anslutning till intervjutillfällen utfört 

observationer i Husby. De anteckningar dessa observationer genererade ligger till grund för 

studiens inledning. 

2.2.2 Intervju som metod för datainsamling  

Göran Ahrne och Ulla Eriksson-Zetterquist (2011) ser intervjuer som ett på många sätt oslagbart 

verktyg. Detta då det möjliggör att på kort tid få höra flera personers reflektioner kring ett 

samhällsfenomen, sett ur deras synvinkel. En intervju kan användas för att nå en förståelse av 

den intervjuades verklighet, praktiska rutiner och känslomässiga upplevelser av något. En 

svaghet hos intervjun som metod för datainsamling ser författarna emellertid i att den ger en 
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begränsad bild av ett fenomen och därmed kan behöva kompletteras med andra former av 

datainsamling. En annan svaghet ligger i själva utsagans natur: man kan trots allt inte ta för givet 

att människor faktiskt gör vad de säger. Genom att komplettera intervjuerna med observationer 

kan man emellertid med egna ögon jämföra utsagan med vad de intervjuade faktiskt gör (Ahrne 

& Eriksson-Zetterquist 2011, s.56). 

I vår studie har vi mot bakgrund av denna diskussion genomfört informella intervjuer, vilket 

innebär att frågeområdena i intervjuguiden inte har fasta svarsalternativ utan endast fungerar 

vägledande för att kunna finna variation. Den informella- eller kvalitativa intervjun går enligt 

Trost bland annat ut på att förstå den intervjuades tankar och känslor, erfarenheter och hur 

dennes föreställningsvärld ser ut (Trost 2010 s.43-44). Intervjuaren bör enligt detta resonemang 

sträva efter att få svar på frågan ”hur?” snarare än på frågan ”varför?” (Trost 2010, s.53). Detta 

sker med fördel genom en intervjuguide som forskaren formulerar på förhand. Denna utgörs av 

en lista över frågeområden (alltså inte direkta frågor) och bör enligt Trost vara ganska kort och ta 

upp stora delområden, vilka bestäms av studiens syfte (Trost 2010, s.71).  

Detta resonemang tar vi fasta på i utformningen av den intervjuguide som ligger till grund för 

våra intervjuer, i vilken vi utgår ifrån ett mindre antal frågeområden att diskutera med 

informanterna. Dessa områden utgörs av ”arbetsmetoder”, ”evidens”, ”handlingsutrymme” och 

”förorten” (se bilaga: Intervjuguide). Då samma intervjuguide användes i samtliga intervjuer är 

intervjuerna, enligt Trosts resonemang, strukturerade. 

2.2.3 Urvalsprocess  

Studiens geografiska förankring gör att vi medvetet väljer att inte anonymisera vilken 

stadsdelsförvaltning vi utgår från. Detta då Rinkeby-Kista som område, och händelser som 

utspelats där har en avgörande roll i studiens bakgrund och upplägg. Howard S. Becker (2008) 

belyser en vetenskaplig förlust med att förbise det studerade geografiska belägenhet i förmån för 

generaliserbara resultat. Allt som har samband med, ingår i eller är beroende av det undersöktas 

geografiska läge påverkar enligt denne också nödvändigtvis det som studeras (Becker 2008, 

s.63). Vi bedömer därför att den geografiska platsen har relevans för studiens resultat. 
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Vad gäller urval av informanter bestäms detta med hjälp av vad Trost kallar en ”nyckelperson” 

eller ”gate-keeper”, då vi genom en samordnare för fältassistenter i stadsdelsförvaltningen fick 

vidare kontakt med våra informanter. Att använda sådana nyckelpersoner eller ”gate-keepers” är 

inte helt utan risker. Nyckelpersonens hjälpsamhet kan, enligt Trost, lätt övergå till en viss 

styrning av urvalet så att forskaren får tillgång till särskilt ”intressanta” personer att intervjua, 

varmed variationen lätt blir mer åt det extrema hållet (Trost 2010, s.139-140). Vi är medvetna 

om detta, men ser ändå stora vinster i att vända oss till nyckelpersoner då vi genom dessa får ta 

del av ett kontaktnät som annars inte skulle vara tillgängligt för oss.  

2.2.4 Dokumentforskning 

Dokumentforskning innefattar enligt Tim May (2013) en rad olika källor, dit bland annat texter, 

statistik, fotografier och visuella data räknas. Till skillnad från många andra metoder menar May 

att dokumentforskningen inte är tydligt avgränsad då den saknar en på förhand given form av 

bearbetning av datamaterialet (May 2013, s.227- 228). Metoden måste därmed användas i 

kombination med någon annan strategi för analys. I vår studie bryter vi ner texterna genom att 

utifrån hela datamaterialet identifiera teman, och genom denna tematisering skapa en 

övergripande förståelse vid analysen. 

May visar hur dokument ska kategoriseras i tre olika led och menar att det finns tre 

huvudgrupper av dokument: primära, sekundära och tertiära. Primära dokument innebär att 

forskaren har samlat in material från någon som själv har bevittnat en viss händelse och som 

därmed kan ge en exakt återgivelse. Sekundära dokument avser de källor där författaren i fråga 

inte själv har varit en del av händelsen. Tertiära källor är behjälpliga vad gäller att hitta andra 

referenser, som exempelvis register, sammanfattningar eller sökfunktioner på internet. Därutöver 

kategoriseras dokumentets tillgänglighet, om de är offentliga eller privata. Denna distinktion 

menar May är särskilt viktig då den säger något om dokumentets karaktär samt utgör någonting 

man i egenskap av forskare måste ta hänsyn till då privata dokument av etiska skäl kan förhindra 

studiens fortskridande. Den tredje nivån av kategorisering rör huruvida dokumenten är beställda 

eller inte; för vem de är skrivna (May 2013, s.232-233). 
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I denna studie används olika typer av textdokument: intervjuer som genom transkribering blir 

textmaterial, arbetsplatsannonser, en kritisk artikel kring ”evidensbaseringsrörelsen” och 

informationsmaterial från Fältgruppen gällande deras arbete. Vi använder Mays resonemang för 

att säkerställa dokumentens kvalitet och därmed relevans för studien. Därmed bedömer vi 

dokumenten utifrån deras karaktär, tillgänglighet och för vem de är producerade. Detta arbete 

sker innan analysen av datamaterialet påbörjas.  

2.3 Validitets- och tillförlitlighetsdiskussion 

Jan Trost (2010) beskriver hur tillförlitlighet traditionellt innebär att en mätning är stabil och inte 

utsatt för slumpmässigt inflytande. En mätning vid en viss tidpunkt ska därmed ge samma 

resultat vid en förnyad mätning (Trost 2010, s.131). Vi menar emellertid att vår studie vilken 

utförs med hjälp av bland annat intervjuer aldrig helt kan separeras från oss som forskare, då det 

till stor del är vår tolkning av datamaterialet som påverkar resultatet. Därmed inte sagt att en 

forskare som intar en sådan ansats inte kan eller bör sträva efter en hög grad av tillförlitlighet i 

arbetet. Vi ser hur en hög grad av validitet, vilket enligt Trost innebär att man mäter det man 

avser att mäta, också bidrar till en högre grad av tillförlitlighet (Trost 2010, s.133). 

För att säkerställa validiteten i denna studie har studiens syfte och frågeställningar konsekvent 

använts som både ankare och riktmärke för arbetet. Syfte och frågeställningar ligger därmed till 

grund för den i förväg utformade intervjuguiden vilken fungerat som ram för samtalen med 

informanterna. Muntligt datamaterial har spelats in och transkriberats för att säkerställa att det är 

informanternas ursprungliga utsagor och inte vår egen tolkning av dessa som ligger till grund för 

senare analys. Med hjälp av Tim Mays (2013) kategorisering av, och förhållningssätt till 

användandet av dokument har all datas (inklusive intervjumaterialets) kvalitet och relevans för 

studien säkerställts (May 2013, s.245). Studiens syfte och frågeställningar ligger också till grund 

för den analys av datamaterialet som utförts då de teman som identifierats i datamaterialet på ett 

eller annat sätt relaterar till studiens syfte och frågeställningar. Att på detta sätt hela tiden 

återvända till studiens syfte bidrar inte bara till en röd tråd i arbetet utan medför också enligt vår 

bedömning en hög validitet och tillförlitlighet till studiens resultat. 
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2.4 Etiska hänsynstaganden  

Vetenskapsrådet (2011) fastställer att man som forskare har ett ansvar gentemot såväl 

informanter som de som indirekt påverkas av studiens resultat. Att som forskare balansera sitt 

eget vinstintresse mot de risker informanter kan utsättas för i form av exempelvis röjd identitet 

anses vara god forskningssed och något man som forskare bör reflektera och arbeta medvetet 

kring (Vetenskapsrådet 2011, s.10). Med detta i åtanke anser vi det vara av vikt att avidentifiera 

våra informanter vad gäller såväl namn som ålder och kön. Därmed används fiktiva könsneutrala 

namn och neutrala pronomen i presentationen av såväl informanterna som av det som 

framkommit under intervjuerna.  

Att vi som tidigare nämnt ändå väljer att avslöja vilken stadsdelsförvaltning informanterna 

arbetar inom medför potentiella konsekvenser för deras anonymitet, något vi flera gånger 

återkommit till och diskuterat under arbetets gång. Emellertid gör vi bedömningen att riskerna 

med att nämna stadsdelsförvaltningen vid namn är färre än vinsterna med att göra det.  

För att underlätta ett etiskt förhållningssätt i forskningen presenterar Vetenskapsrådet några 

generella utgångspunkter att förhålla sig till, vilket vi på olika sätt har tagit hänsyn till i arbetet. 

Till dessa utgångspunkter hör medveten granskning och öppen redovisning av studiens 

utgångspunkter, metod och resultat, samt en hög grad av struktur och ordning (Vetenskapsrådet 

2011, s.12).  

I denna studie söker vi uppnå detta bland annat genom att genomgående arbeta med studiens 

disposition och tillvägagångssätt. Samtliga informanter informeras också om och får ta ställning 

till inspelningen av intervjuerna och användningen av fiktiva namn i framställningen. Den 

tekniska inspelningen sker vidare med hjälp av en diktafon istället för via mobiltelefoner då vi i 

största möjliga mån vill säkerställa att materialet inte kan spridas vidare och hamna i felaktiga 

händer. Vi försöker även att noggrant säkerställa relevansen hos varje dokument som ingår i 

materialet, vilket framför allt sker med hjälp av Mays resonemang om dokument (se 

metodavsnittet ovan).  

I och med att en stor del av studien bygger på tolkning av datamaterial menar vi att en fullständig 

objektivitet från forskaren inte är relevant, eftersom man i egenskap av individ ofrånkomligen 

bär med sig en viss förförståelse – vilken också påverkar tolkningen. Här ser vi en fördel i att vi 
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inledningsvis inte hade särskilt stor kunskap om vare sig evidens som fenomen eller fältarbete 

som profession. Under arbetets gång har dock en diskussion om förförståelse förts, vilket ökat 

vårt medvetande om vad vi som individer medför till vår studie.   

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat, motiverat och diskuterat vårt tillvägagångssätt och studiens 

metodologiska utgångspunkter. Vi har berört den kvalitativa ansatsen i stort, det etnografiska 

fältarbetet, intervju som datainsamlingsmetod och urval. Vi har även fört en diskussion kring 

validitet och tillförlitlighet och de etiska ställningstaganden som aktualiserats under arbetets 

gång. I nästa kapitel presenteras en översikt av befintliga studier rörande evidensbasering, 

fältarbete och socialt arbete i en förort. 
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3. Befintliga studier 

I detta kapitel presenteras ett urval av befintlig forskning och andra undersökningar om 

evidensbaserad praktik, evidensbasering inom socialtjänsten, uppsökande fältarbete och social 

oro. Då denna studie med ett fokus på fältarbete i ett avgränsat område försöker undersöka det 

mycket omfattande och komplexa forskningsfältet evidensbasering i socialt arbete bedömer vi att 

det vore svårt att på ett tillfredsställande sätt täcka in samtliga nivåer av fältet på det utrymme 

som här finns att tillgå. Därmed frånsäger vi oss ambitionen att göra detta, och fokuserar istället 

på ett axplock av tillgängliga studier vilket vi anser vara relevant för studiens syfte. De studier 

som utförts av Sven-Axel Månsson (2003) och Björn Andersson (2013) ligger till grund för 

analysen av datamaterialet, och behandlas därför utförligare i kapitel fyra där det teoretiska 

ramverket presenteras. Därmed beskrivs dessa endast övergripande under denna rubrik. 

3.1 Evidensbaserad praktik i socialt arbete 

I en avhandling i socialt arbete undersöker Kajsa Svanevie (2011) etableringen av 

evidensbaserad praktik (EBP) i socialtjänsten. Hon beskriver hur EBP lanserats som en lösning 

på ett glapp mellan forskning och praktik, som en professionaliseringsstrategi och som en 

strategi för att vinna legitimitet. Avgörande för etableringen var den politiska förankringen (på 

såväl överstatlig- som på statlig nivå), liksom medial uppmärksamhet och ett snabbt ökande antal 

forskningsrapporter på området. Den politiska förankringen möjliggjorde senare etableringen av 

vad Svanevie kallar ett ”EBP-orienterat institut”, vilket fungerade som en pådrivande nationell 

aktör för utvärdering av sociala interventioners effektivitet. Etableringsprojektet främjades av 

offentliga utredningar vilka betonade vikten av ökat resultatfokus, men också av befintliga 

yrkesetiska principer med fokus på ansvaret att basera arbetet på såväl vetenskap som beprövad 

erfarenhet (Svanevie 2011, s.175).  

Svanevie beskriver vidare hur en trend mot mål- och resultatstyrning och en tilltagande 

specialisering gynnade EBP-modellens etablering. På den nationella arenan var Socialstyrelsen 

och Socialdepartementet viktiga aktörer vid etableringen, liksom Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och FoU-nätverket på den regionala arenan. I etableringsarbetet var 

kartläggning av attityder till, kunskaper om och färdigheter relaterade till EBP en central del av 
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projektet. En attitydförändring till förmån för EBP skedde bland såväl socialchefer som 

socialarbetare, men ett avstånd till modellens realiserande kvarstod (Svanevie 2011, s.175-176).  

Av Svanevies analys framgår att EBP-etableringen kan liknas vid ett paradigmskifte. Sprungen 

ur ett uttalat missnöje med rådande tillstånd lanserades ett nytt aspektseende vilket gav upphov 

till debatt och kritiska undersökningar – utifrån vilka paradigmet utvecklades. Samtidigt ökade 

samtycket bland målgrupper. EBP-modellen fördes enligt Svanevie fram genom ett aktivt 

opinionsledarskap och blev både ett medel för professionen att stå emot snäva management- och 

ekonomiska perspektiv på verksamheten, och ett medel för beslutsfattare att vinna legitimitet 

genom synliggjort värde av välfärdssatsningar (Svanevie 2011, s.197-198). 

Avhandlingen visar på en pågående förändring vad gäller synen på kunskapsproduktion och 

kunskapsanvändning med fokus på en genomskinlighet i relationen mellan sociala insatser och 

deras resultat. Svanevie menar att det finns goda skäl att anta att integreringen mellan forskning 

och praktik, liksom graden av professionalisering i det sociala arbetet kommer att öka. Hon ser 

vidare hur vetenskaplig analys med problemfokus i ökande utsträckning kommer att användas 

för att överbrygga sociala problem (Svanevie 2011, s.198). 

3.2 Att förstå sociala insatsers värde och finna vägar till de som är svåra att nå 

Sven-Axel Månsson (2003) utgår ifrån ett utvärderingsprojekt som han genomförde vid 

Göteborgs universitet. Studien handlade om sexualbrottsdömda män och syftade till att 

undersöka behandlingen och dess konsekvenser i en social, kulturell och institutionell kontext. 

Med detta belyser Månsson svårheten med att mäta sociala insatsers effekt och menar att man 

måste se klienten ur ett helhetsperspektiv; något han anser saknas inom evidensbaserad 

forskning, vilken snarare bygger på en fragmentarisk kunskapssyn (Månsson 2013). 

Björn Andersson (2013) undersöker det uppsökande arbetets centrala delar. Detta med empirisk 

utgångspunkt i en dokumentation från fem forskningscirklar genomförda i Sverige, där 

professionella uppsökare deltagit och satt ord på sina erfarenheter. Resultaten från cirklarna 

relateras sedan till redogörelser från fältarbete med unga vilket föder slutsatsen att det finns 

gemensamma nyckelkomponenter vad gäller metodologi i det uppsökande arbetet, oavsett i 

vilket sammanhang det utförs (Andersson 2013).  
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3.3 Fältarbete och forskning  

I en sammanställning av forskningen på området socialt fältarbete delar Riksförbundet för 

Fältarbete (RiF) in begreppet i tre huvudtyper: hembaserat, ambulerande och fristående beroende 

på var klienten befinner sig (RiF 2010, s.5). I RiFs definition av socialt fältarbete framhålls 

förankringen i ”fältet” som en egenskap vilken särskiljer fältarbetet från annat socialt arbete med 

ungdomar. Riksförbundet hänvisar här till forskning som undersöker fristående uppsökande 

arbete med unga. Här menar RiF att den rumsliga och uppsökande aspekten hos det fristående 

sociala arbetet med ungdomar gör det möjligt för dem som utför det att separera sig från allt som 

har med makt, myndighet och kontroll att göra. Därmed sker fältarbete, enligt RiF, på de ungas 

villkor. Tack vare den rumsliga flexibiliteten kan man också nå grupper av ungdomar som 

vanligtvis inte skulle komma i kontakt med ordinarie existerande hjälpapparat (RiF 2010, s.10). 

RiF hänvisar även till en rapport i vilken några faktorer som kan utgöra hinder för satsningar på 

förebyggande arbete tas upp. Hit hör bland annat den så kallade fördröjningseffekten. Med detta 

avses enligt RiF att det i förebyggande arbetet ofta tar tid innan man kan se resultat av arbetet, 

om man över huvud taget kan göra det. Man problematiserar även ”stuprörstänket” mellan olika 

aktörer, som socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa, vilket innebär att man måste ha 

en förståelse för att en liten kostnad för den egna organisationen kan utgöra en stor besparing för 

en annan. Enligt RiF:s sammanställning behövs fler studier som utvärderar och studerar 

effekterna av både förebyggande arbete i allmänhet och fältarbete i synnerhet (RiF 2010, s.11-

12). 

Avslutningsvis ser riksförbundet en tydlig framväxt av manualbaserade program och metoder för 

socialt arbete, med vilka man ser såväl fördelar som faror. En fördel är att dessa går att utvärdera 

och evidensbasera på ett förhållandevis enkelt sätt, något som enligt RiF är betydligt mer 

komplicerat när det gäller fältarbete. En farhåga inför framtiden som man samtidigt lyfter fram är 

att fältarbetet får kliva tillbaka till förmån för evidensbaserade och manualstyrda program, och 

att detta i så fall inte sker på grund av att programmen är mer effektiva än fältarbetet när det 

gäller att arbeta förebyggande med ungdomar, utan enbart för att det är lättare att påvisa deras 

effektivitet (RiF 2010, s.14).   
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3.4 Social oro 

I en kunskapssammanställning om social oro från Botkyrka kommun (2010) beskrivs hur 

ungdomar och unga vuxna, på grund av en socioekonomiskt utsatt situation agerar på ett 

destruktivt sätt. Underlaget utgörs av litteratur om bland annat samverkan i krissituationer och 

ungdomar i risk för kriminalitet, vid sidan av intervjuer utförda med anställda inom polis, 

kommun och räddningstjänst. Social oro medför enligt rapporten anlagda bränder, skadegörelse, 

stenkastning och upplopp. Det görs även en kartläggning av förebyggande arbete samt operativ- 

och strategisk samverkan mellan olika aktörer, och förslag för hur samhällsaktörer kan tänka, 

arbeta och samverka vid situation där social oro förekommer, exempelvis vid upplopp. Förslaget 

går bland annat ut på utökade resurser till förebyggande arbete, prioriterad samverkan kring 

individer i risk för kriminalitet och lokalt, kontinuerligt och långsiktigt relationsarbete för att 

kunna skapa goda relationer mellan samhällsaktörer och medborgare (Botkyrka kommun 2010). 

3.5 Bränn en bil – få ett jobb  

Den 13 november 2014 sändes i SVT2 dokumentären ”Dokumentär inifrån #177: Bränn en bil – 

få ett jobb” om de bränder som ägt rum i Sveriges förorter sedan tio år tillbaka, och som med 

anledning av upploppen särskilt uppmärksammades i massmedia under maj 2013. Denna 

dokumentär tar utgångspunkt i händelserna i Tensta med omnejd samt lyfter dess bakomliggande 

orsaker. Vad är det som gör att man bränner till exempel en bil på sin egen gata? Hur är det att 

bo i ett område som detta?  

Eftersom denna typ av grävande journalistik är granskad innan sändning anser vi att 

dokumentären har en hög grad av trovärdighet och är av värde för vår studie trots att den inte är 

vetenskaplig i traditionell mening (sändes i SVT2 den 13 november 2014 kl. 20.00). 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat ett för oss relevant urval av befintliga studier inom 

evidensbaserad praktik, evidensbasering i socialt arbete, fältarbete och social oro. Vi har 

kortfattat berört två studier vilka även ingår i studiens teoretiska ramverk som presenteras i 

följande kapitel. Till ramverket hör evidensbaserad praktik och utvärdering av insatser inom 

socialt arbete liksom uppsökande fältarbete.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Efter en kort genomgång av centrala 

begrepp som förekommer i studien presenteras de teoretiska perspektiv som används för att 

analysera det insamlade datamaterialet. 

4.1 Centrala begrepp 

Då vi diskuterar evidens menar vi motsvarigheten till ”vetenskapliga belägg för” någonting, i det 

här fallet effekter av sociala insatser. Med evidensbasering menar vi den term vilken enligt 

Anders Bergmark och Tommy Lundström (2006) vanligtvis används för att beteckna de krav på 

en mer vetenskapligt underbyggd kunskapsbas som blir alltmer tydliga i västvärldens 

välfärdssystem. Detta preciseras ytterligare till den professionella verksamhet som ska 

vetenskapliggöras: evidensbaserad praktik (förkortat EBP) (Bergmark & Lundström 2006, s.99).  

Med fältarbete menar vi det som av Björn Andersson (2013) beskrivs som ett målmedvetet 

uppsökande arbete som utförs i offentliga miljöer vilka uppsökaren inte har kontroll över. 

Arbetet riktar sig mot en bred målgrupp som kan vara svår att nå med andra medel. Arbetet 

utförs med målet att tillhandahålla öppna insatser för de som behöver det och därmed förebygga 

olika typer av psykosocial ohälsa (Andersson 2013, s.184). I den vetenskapliga litteratur som 

utgör studiens teoretiska ramverk görs ingen skillnad mellan fältarbete och uppsökande arbete, 

därför väljer vi att använda dessa begrepp synonymt. Därmed åsyftar båda begreppen samma 

aktivitet. 

Med motiverande samtal (motivational interviewing, MI) menar vi vad Socialstyrelsen benämner 

som en samtalsmetod vilken används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser. Syftet är att främja motivation och beteendeförändring (Socialstyrelsen.se, 

19 december 2014).  

4.2 Teoretiska perspektiv   

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av datamaterialet utgörs av 

Socialstyrelsens (18 december 2014) modell för EBP och vad vi betraktar som tillämpad, eller 

praktisk teori i form av olika resonemang om evidensbasering. Dessa framförs i vetenskapliga 
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artiklar skrivna av Anders Bergmark och Tommy Lundström (2006) och Sven-Axel Månsson 

(2003). För att tydligare knyta an till studiens empiri inkluderas också Björn Anderssons (2013) 

reflektioner om det uppsökande fältarbetet som begrepp och innebörd. Vi väljer att presentera 

dessa separat under olika rubriker för att ge en tydligare översikt av de olika delar som ingår i 

ramverket. 

4.2.1 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 

Anders Bergmark och Tommy Lundström (2006) påpekar att begreppen evidensbasering och 

evidensbaserad praktik (EBP) dels saknar en tydlig avgränsning, dels tolkas olika inom olika 

discipliner (Bergmark & Lundström 2006, s.99-100). 

Ett centralt inslag i tanken om EBP är sammanställningen av relevant vetenskaplig kunskap. Här 

räcker det enligt författarna inte att underbygga en given ståndpunkt med hänvisning till en 

enstaka vetenskaplig undersökning, då en evidensbaserad hållning kräver en bedömning av all 

relevant kunskap, vilket kan innebära att hundratals studier måste ligga till grund för de slutsatser 

som dras. Bergmark och Lundström anser därför att det är nödvändigt att ta ställning till hur en 

strikt hierarkisk tolkning av ett befintligt kunskapsunderlag faktiskt skall gå till. Detta är enligt 

författarna centralt för att kunna fastställa tydliga riktningsangivelser för det praktiska arbetet 

(Bergmark & Lundström 2006, s.102-103).  

Den diskussion som omger evidensbasering i socialt arbete är enligt Bergmark och Lundström i 

ständig rörelse och den hårdaste kritiken kommer från de som ser socialt arbete antingen som en 

slags konstnärlig verksamhet eller som baserad på en kunskap som ej går att omvandla i 

vetenskapliga studier. En starkt bidragande faktor till det är enligt Bergmark och Lundström att 

den faktiska kunskapsbasen beträffande de interventioner som praktiseras inom socialt arbete i 

form av experimentellt fastställda effekter, är mycket knapphändig (Bergmark & Lundström 

2006, s.110).  

Bergmark och Lundström menar vidare att utvärdering till sin natur har karaktären av 

efterhandsanalyser av specifika verksamheter, medan evidensbasering innefattar dels en 

orientering mot framtiden, dels en betoning av abstrakta, generaliserade objekt snarare än 
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konkreta verksamheter. Till skillnad från utvärdering innefattar begreppet EBP alltid ambition att 

påverka utformningen av en framtida yrkespraktik, vilket idealt skall baseras på ett så omfattande 

kunskapsunderlag som möjligt (Bergmark & Lundström 2006, s.101). 

4.2.2 Evidensbaserad praktik enligt Socialstyrelsen  

EBP innebär enligt Socialstyrelsen att den professionelle, vid beslut om insatser, väger samman 

sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål. 

EBP utgör därmed en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut 

om insats. Detta presenteras i en modell vilken utgår från tre olika kunskapskällor: ”den bästa 

tillgängliga kunskapen”, ”den professionelles expertis” och ”den berörda personens situation, 

erfarenhet och önskemål” (Socialstyrelsen.se, 18 december 2014). 

  

Bild: Socialstyrelsen.se 

Med ”bästa tillgängliga kunskap” menas enligt Socialstyrelsen att beslut om åtgärder ska grundas 

på ett så tillförlitligt underlag som möjligt. Evidens kommer därmed från vetenskapliga studier 

om insatsers effekter. Om sådana studier saknas menar Socialstyrelsen att man i vissa fall kan 

stödja sig på andra källor vilka säger något om nyttan med insatserna (s.a.s). 

Individens önskemål, situation och kontextuella förutsättningar ska enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer väga tungt vid val av insats, särskilt då kunskap om den aktuella insatsen saknas eller 

om befintliga studier visar på svaga eller tvetydiga resultat. Även om vetenskapligt stöd för en 
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viss insats finns är det därmed inte givet att den ska användas i det enskilda fallet, om den av 

någon anledning inte passar den individ för vilken den planeras (s.a.s). 

Slutligen har ”den professionelles expertis” i form av yrkeskunskap och personlig kompetens en 

viktig roll i beslutet. Vad som här avses med kompetens är enligt Socialstyrelsen bland annat 

empatisk förmåga, skicklighet att identifiera individens problematik och att kritiskt värdera 

information, samt förmåga att balansera och integrera all information inför beslutsfattandet i 

samråd med klienten (s.a.s) 

4.2.3 Att förstå sociala insatsers värde 

En förståelse för hur olika faktorer samverkar, motverkar eller påverkar varandra i ett 

förändringsförlopp saknas enligt Sven-Axel Månsson (2003) i den tankefigur som ligger till 

grund för den evidensbaserade forskningsmodellen. Denne menar att den evidensbaserade 

forskningen istället bygger på en fragmentarisk kunskapssyn, vilken i stor utsträckning 

bestämmer forskningens kriterier för evidens och kvalitet. Här ställer sig Månsson frågan om 

vilka vetenskapliga metoder som är möjliga och rimliga för att bedöma det sociala arbetets värde 

och utfall. Månsson pläderar därmed för en helhetssyn och menar att en sådan bedömning måste 

ställas i relation till själva problemet som insatserna är till för att lösa, hur de organiseras och 

utförs samt till hur insatserna samspelar med andra förhållanden i klientens liv (Månsson 2003, 

s.73, 76).  

Denna typ av förenklade och stelbenta metodkrav kan enligt Månsson innebära att effekter av 

behandling som inte enkelt låter sig mätas blir exkluderade på förhand. Det medför också att man 

inte kommer åt betydelsen av behandlingsinsatserna i relation till andra professionella eller icke-

professionella stödinsatser och till de kontextuella och strukturella faktorer som omger och 

påverkar behandlingen. Vidare menar Månsson att en strikt tillämpning av dessa kriterier för 

vetenskaplig kunskap utgöra en fara om man i framtiden börjar utforma insatserna efter 

utvärderingsmetodens kontrollkrav snarare än efter klienternas problematik (Månsson 2003, 

s.78).  
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4.2.4 Det uppsökande arbetets begrepp och innebörd  

Björn Andersson (2013) beskriver en ofta påtalad svårighet i att särskilja uppsökande arbete från 

andra typer av socialt arbete, och menar att få generella definitioner av arbetet som sådant finns 

tillgängliga. Han menar vidare att konceptet har en närmast performativ karaktär, och att 

huvudmålet är relativt enkelt: det handlar om att nå ut till människor, att skapa kontakt. Men 

någon utbredd metodologisk diskussion finns inte, kanske på grund av att det uppsökande 

tillvägagångssättet används i relation till ett antal olika områden i socialt arbete, som exempelvis 

hemlöshet, psykisk ohälsa och ungdomsproblem (Andersson 2013, s.172-173). 

En paradox hos uppsökande arbete ser Andersson i dess motsägelsefulla förhållande till metoder. 

Å ena sidan är uppsökande arbete en högst reflexiv aktivitet fylld av metodologisk diskussion, 

där en mer solid professionell kunskapsbas ständigt efterfrågas. Samtidigt ser Andersson en 

motvillighet hos fältarbetare att tillämpa strukturerade metoder i arbetet, då man i praktiken 

föredrar flexibla insatser och personligt engagemang. Engagemanget och den uppsökande 

processen beskrivs som en konstform, likt en dans, vilken är nyckeln till arbetet. En av de 

viktigaste lärdomarna från den internationella forskningen gällande det uppsökande arbetet är 

enligt Andersson att det krävs mer än en metod, och att uppgiftens komplexa natur tvingar 

fältarbetare att bli en sorts konstnärer. Fältarbetare har också tendens att betona informell 

karaktär och moraliskt engagemang som de avgörande elementen i yrkesrollen – något som 

Andersson med stöd i internationell forskning beskriver som en slags ”romantisk etik” 

(Andersson 2013, s.174-175).  

En sådan yrkesetik kan enligt Andersson utgöra ett problem då den försvårar professionell och 

metodologisk utveckling, eftersom en fragmenterad praktisk kunskap (specificerad till specifika 

fall och situationer) förhindrar transformationen av enskilda arbetserfarenheter till ett 

samlingsverk av en kollektiv professionell förståelse. Andersson ser även en risk i att detta kan 

medföra att för stor vikt läggs vid personliga snarare än professionella kvaliteter hos 

fältarbetaren. Han menar vidare att allt socialt arbete involverar socialarbetaren som person och 

att professionalitet inte utelämnar det personliga, utan att detta snarare praktiseras på ett reflexivt 

och systematiskt sätt. Olika problem och miljöer kopplade till yrkesutförandet medför specifika 

möjligheter och begränsningar för hur professionell kapacitet och personligt engagemang kan 
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flätas samman. För det uppsökande arbetets metodologi menar Andersson att detta förhållande är 

viktigt att undersöka (Andersson 2013, s.175). 

Trots skillnader vad gäller målgrupp och arbetsuppgifter finns enligt Andersson en 

överensstämmelse bland fältarbetare i hur man beskriver och förstår den uppsökande 

ansträngningen. Andersson summerar detta med fältarbetets tre huvuduppgifter. Den första av 

dessa är kontaktsskapandet, vilket är basen för och rättfärdigandet av metoden som sådan. Den 

grundläggande idén om uppsökande arbete är enligt Andersson att kunna påbörja en process av 

social interaktion mellan människor i behov å ena sidan, och någon form av stödorienterad 

organisation å den andra. Kontaktskapandet utförs i skiftande miljöer: offentligt, på vissa 

mötesplatser eller i människors hem, och en vanligt förekommande erfarenhet är att målgruppen 

är svår att nå på andra sätt. Implikationen av detta är att fältarbetare dels måste ha en social 

kompetens och en färdighet att initiera och upprätthålla kommunikation, dels en viss 

lokalkännedom om mötesplatser och hur man i dessa ska få till önskade möten (Andersson 2013, 

s.175-176).  

Den andra huvuduppgiften för fältarbetare är enligt Andersson att påbörja sociala 

förändringsprocesser för målgruppen. Att ta kontakt är aldrig ett självändamål, utan ett första 

steg i en medveten process riktad mot förbättring av livsvillkor och social situation för 

människor i behov. Detta kan enligt Andersson ske på två olika sätt: antingen genom att hänvisa 

klienten till tillgängliga hjälpresurser, eller genom att själv organisera och fullfölja insatsen. 

Kontakt och samarbete med andra instanser är högst vanligt. Viktigt i denna kontext är enligt 

Andersson en överenskommelse med klienten om vilka personliga och strukturella tillstånd som 

utgör ett problem och bör förändras (Andersson 2013, s.176).  

Slutligen är den tredje huvuduppgiften för fältarbete enligt Andersson att kunna etablera och 

upprätthålla ett socialt stöd. Detta har delvis att göra med arbetet med den sociala 

förändringsprocessen. Uppsökare lägger enligt Andersson mycket tid på motiverande arbete 

genom att samtala med människor om möjliga sätt att förändra situationen. Då uppsökande 

arbete utförs i miljöer och situationer som kan vara turbulenta finns även tillfällen då direkta 

insatser krävs. I verkligheten är arbetsprocessen inte så linjär som den tredelade huvuduppgift 
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som beskrivs ovan kan antyda. De olika uppgifterna flyter samman i varandra och kan vara svåra 

att separera i praktiken (Andersson 2013, s.176-177). 

Denna förståelse av uppsökande arbete har enligt Andersson viktiga implikationer gällande 

arbetets begräsningar. Att bara lokalisera social verksamhet i ett område, eller utföra den i 

människors hem gör först och främst inte arbetet uppsökande. Det måste finnas ett målmedvetet 

försök att få kontakt med medlemmar i målgruppen och strukturerade försök för att koppla dem 

till sociala stödsystem (Andersson 2013, s.177).  

4.2.5 Det uppsökande arbetets villkor och begränsningar  

Ett ofta diskuterat problem med uppsökande arbete är enligt Andersson just hur effekterna av 

dem ska mätas. Andersson menar här att den potentiella framgången av uppsökande arbete bör 

mätas enligt nämnda kriterier: kapaciteten att skapa och upprätthålla kontakter, och förmågan att 

länka och stötta människor i en kontinuerlig hjälpprocess. Annars skulle uppskattningen av 

uppsökande arbete i stor utsträckning vara totalt beroende av andra organisationers och enheters 

vinningar (Andersson 2013, s.177). 

Andersson ser vidare två faktorer som påverkar villkoren för uppsökande kontaktskapande. Den 

ena har att göra med människor i målgruppen för uppsökande arbete som anses ”svåra att nå”. 

Dessa kan enligt Andersson höra till två olika grupper. En grupp kan bestå av människor med lite 

kännedom om och dålig relation till socialtjänsten. Dessa individer tillhör vissa 

problemkategorier, men har kort erfarenhet av livet i marginalen. Den andra, större gruppen är 

enligt Andersson människor med klart motsatta erfarenheter av socialtjänsten. Dessa har lång 

erfarenhet av och ofta komplicerade relationer till myndigheter, och deras önskan är därför att 

minimera sådan kontakt. I denna kontext blir uppsökande arbete enligt Andersson en sorts 

restaureringsaktivitet, där fältarbetarna försöker återuppliva positionen som klient och finna 

vägar som leder individen tillbaka till systemet (Andersson 2013, s.178).  

Den andra faktorn som påverkar kontaktskapandet har enligt Andersson kopplad till miljön. En 

grundläggande aspekt av den uppsökande aktiviteten är att den ofta utförs i områden, miljöer och 

situationer som står utanför myndighetens kontroll. De flesta uppsökare har förvisso tillgång till 
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vissa premisser, som ett kontor eller ett fordon, vilka enligt Andersson är viktiga tillgångar för 

möten, samtal och tillbakadragande. Men ändå är den största delen av arbetet, särskilt vad gäller 

kontaktskapandet, belagd i miljöer och situationer där uppsökarna är besökare (Andersson 2013, 

s.178-179). 

Detta påverkar hur relationen mellan fältarbetare och deras målgrupper konstrueras, med två 

viktiga konsekvenser. Den ena är att fältarbetare inte bygger sina relationer med människor i 

miljöer där deras professionella makt framgår genom rumsliga strukturer. På ett socialkontor är 

relationen mellan socialarbetare och klient enligt Andersson formad under inflytande av rumsliga 

faktorer och materiell design. Fältarbetare kan därmed inte utföra sin maktutövning utifrån denna 

typ av stödjande strukturer. De får istället ibland låna auktoritet genom att befinna sig i andra 

organisationers lokaler, exempelvis i skolor och ungdomsgårdar, men då utan samma 

professionella tillhörighet. Den andra konsekvensen menar Andersson är att detta ytterligare 

betonar förmågan hos uppsökaren att motivera sin närvaro och ge mening till det stöd de kan 

bidra med (Andersson 2013, s.179).  

Enligt Andersson följer fältarbetare ofta en slags ”vänta och se-policy”. De gör sig synliga och 

låter människor de träffar ta första steget. Saker måste inte sägas eller göras direkt. En del av 

uppsökande metodologi handlar om att vänta, underlätta möjligheter och sedan agera när 

möjligheten öppnar sig. En annan del av denna strategi är att vara tillgänglig och lätt att ta 

kontakt med. I denna kontext spelar den informella karaktären en viktig roll. Fältarbetare 

nedtonar därmed myndighetsutövandet och använder ett mer personligt tillvägagångssätt. Detta 

framträder exempelvis genom ansträngningar att skapa en lättsam atmosfär (Andersson 2013, 

s.179). 

Andersson ser ett problem med detta informella och personliga sätt att forma en yrkesroll, då det 

förvirrar maktrelationerna. Genom sin professionella position kan fältarbete aktivera nätverk och 

resurser som målgruppen inte har tillgång till, något som kan skymmas om fältarbetaren endast 

framträder som en trevlig person i målgruppens ögon. Här menar Andersson att respekt blir ett 

viktigt verktyg i arbetet, detta bland annat då kontaktskapandet görs utan att människor bett om 

det (Andersson 2013, s.180). 
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Det helhetsintryck Anderssons ger uttryck för är att uppsökande arbete till stor del handlar om 

beredskap. En del av detta har att göra med osäkerheten relaterad till det faktum att uppsökande 

arbete utförs i miljöer som arbetarna själva inte kan kontrollera. Detta tillför oförutsägbarhet till 

situationen, vilket för oss åter till tanken om den romantiska etiken och idén om uppsökare som 

konstnärer. Andersson nämner särskilt två aspekter som bidragande till den särskilda blandning 

av personlighet och profession som förekommer i uppsökande arbete. Den ena är den 

övergripande oplanerade och öppna karaktären av arbetsprocessen; den andra det sätt på vilket 

kontaktskapandet resulterar i en informell relation med målgruppen. Detta är en förutsättning 

som både möjliggör och uppmuntrar kreativa lösningar och extraordinär inblandning (Andersson 

2013, s.183).  

Sammanfattning 

I detta kapitel har studiens teoretiska ramverk presenterats. Vi har definierat centrala begrepp 

som förekommer i studien och de teoretiska verktyg vi använder oss av för analys av 

datamaterialet. Hit hör evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, vilken utgår från 

Socialstyrelsens modell för evidensbaserad praktik, teoretiska reflektioner kring förståelsen av 

sociala insatsers värde, och det uppsökande arbetets innebörd, villkor och begränsningar. Detta 

ställs vid analys mot det insamlade datamaterialet för att undersöka evidensbaseringen i det 

arbete som utförs i Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning. I nästa kapitel presenteras det 

datamaterial vilket ligger till grund för analysarbetet.  
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5. Datamaterial och metod för analys 

I detta kapitel presenteras insamlat datamaterial tillsammans med metod för analysen av detta. 

Datamaterialet består av intervjuer och olika dokument. I följande avsnitt beskriver vi först de 

informanter vi använt oss av, och sedan dokumenten, var och ett i ett separat avsnitt. 

5.1 Beskrivning av informanter – Fältgruppen 

Fältarbete bygger på uppsökande- och förebyggande arbete i offentliga miljöer och utförs i 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning av Fältgruppen vilken är en del av i socialtjänstens 

preventionsenhet. Samtliga informanter som ingår i denna studie är en del i denna fältgrupp. I en 

PowerPoint-presentation skickad till oss av en informant framkommer att Fältgruppen aktivt 

söker upp ungdomar på deras egen arena och skapar relationer och tillit. Arbetet bygger på 

frivillighet, förtroende och respektfulla möten. Fältarbetet sker långsiktigt och syftar till att 

förebygga och minska risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar.  

Fältgruppen observerar (kartlägger riskfaktorer och skyddsfaktorer), söker kontakt (skapar 

förtroende och tillitsfulla relationer) och agerar (uppföljning, exempelvis genom motiverande 

samtal, föräldrakontakt, gruppverksamhet eller hänvisning till annan instans). Målgruppen är 

ungdomar i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby. Åldersgruppen är 12-18 år, primärt 13-16 år. I 

stadsdelen finns också ett utökat uppdrag som riktar sig till unga vuxna i åldrarna 16-25. Arbetet 

vänder sig även till ungdomarnas föräldrar. Fältgruppen består av sex fältassistenter, varav fem 

är socionomer och en lärare. Samverkan sker med såväl myndigheter som i nätverk med lokala 

föreningar och ungdomsverksamheter. I skolklasser hålls lektioner och temadagar med årskurs 7. 

Man arbetar även med gruppverksamhet i form av exempelvis tjej- och killgrupper, utför 

samarbets- och värderingsövningar, deltar i föräldramöten, enskilda samtal samt deltar i sociala 

insatsgrupper (se bilaga Informationsmaterial från Fältgruppen). 

Vår informantgrupp utgörs av fyra fältassistenter verksamma i Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltning. Av forskningsetiska skäl har vi valt att avidentifiera informanterna och 

kommer fortsättningsvis att benämna dem med fiktiva och könsneutrala namn: Alex, Sam, Kim 

och Charlie.  
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Alex, Kim och Charlie är alla socionomer och arbetar främst med målgruppen ungdomar 12 till 

18 år. Charlie har just nu sitt fokus på arbetet med en tjejgrupp där olika aktuella ämnen 

diskuteras. Kim fokuserar för tillfället mycket på att hålla i föräldramöten kring en grupp 

ungdomar som just nu ställer till med problem i området. Syftet är att tillsammans med 

föräldrarådgivare stärka föräldrarna i deras föräldraroll. Alex arbetar just nu främst med 

uppsökande verksamhet, bland annat i skolor och på fritidsgårdar.  

Sam är den enda i gruppen som inte är utbildad socionom. Hen är i grunden utbildad lärare och 

rekryterades till Fältgruppen då stadsdelen fått ett uppdrag att arbeta särskilt med unga vuxna 

som befinner sig mellan skola och arbete eller vidareutbildning, inom målgruppen 16 till 25 år. 

Sam är vidare uppvuxen i området och fungerar lite som en god förebild med ett brett kontaktnät 

inom målgruppen.  

De data som samlats in under intervjuer och sedan överförts till textform utgör ett dokument som 

enligt Tim Mays (2013) resonemang hör till kategorin primärkälla för inhämtning av 

information, vilket skapar en hög grad av tillförlitlighet. På grund av forskningsetiska skäl är 

dokumentet av privat karaktär och inte producerat efter beställning (jmf. May 2013, s.232-233). 

Våra informanter är vidare representanter för sin yrkesgrupp och i förlängningen för 

socialtjänsten vilket troligtvis indirekt speglas i deras svar. De bär på ett ansvar då socialtjänsten 

drivs av skattemedel och de ställs därmed krav på att de ska handla på ett visst sätt samt att 

arbetet ska vara effektivt. Den aktuella styrande politiken påverkar även indirekt socialtjänstens 

utformning, arbete och resurser (jmf. May 2013, s.235).  

5.2 Arbetsplatsannonser  

Övriga dokument som ingår i datamaterialet utgörs bland annat av arbetsplatsannonser. På 

Stockholms stads hemsida fann vi i mitten av november 2014 två sådana rörande fältassistenter i 

Stockholmsområdet, den ena inom Södermalms stadsdelsförvaltning och den andra i 

Skärholmens stadsdelsförvaltning. Trots att annonserna rör arbeten inom samma stad skiljer de 

sig åt, bland annat vad gäller den uttalade inställningen till evidensbasering.  

Detta framkommer främst genom annonsernas utformning, där man i Södermalms 

stadsdelförvaltning framhäver vikten av att som arbetssökande arbeta evidensbaserat och vara 
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mål- och resultatorienterad. I Skärholmens stadsdelsförvaltning lägger man istället vikt vid att 

den arbetssökande är lösningsfokuserad och ser till människors resurser.  

Södermalms stadsdelsförvaltning ser det vidare som meriterande om arbetssökande är utbildade 

inom samtalsmetoden MI och har ett intresse av att bidra till verksamhetsutveckling och 

uppföljning, gärna med inriktning mot ungdomsarbete. Båda annonserna beskriver 

arbetsuppgifterna som uppsökande och förebyggande arbete med barn och ungdomar. 

Vi finner skillnaderna mellan annonserna intressanta, och använder dem i relation till övrigt 

material, dels för att belysa olika inställningar till praktiskt evidensbaserat arbete, dels för att 

belysa skillnader mellan en stadsdelsförvaltning i innerstaden och en i en förort. Annonserna ska 

ses som dokument av sekundärkälla för inhämtning av information, då de kommer från 

Stockholms stads hemsida. Dokumenten är vidare offentliga då vem som helst kan ta del av 

informationen (jmf. May 2013, s.232-233). Dokumentets autenticitet och trovärdighet bedöms 

som stark då de är publicerade på en statlig hemsida som man kan anta är seriös och trovärdig 

(jmf. May 2013, s.244). 

5.3 Artikel: Evidensbaseringsrörelsen och det goda omdömet 

I datamaterialet finns även en kritisk betraktelse. Professor Fredrik Svenaeus kritiserar det han 

kallar ”evidensbaseringsrörelsen” i en artikel publicerad på tidskriften Ikaros hemsida (2010). 

Här diskuteras vad som händer med ett yrke när det genomgår evidensbasering, vilka för- och 

nackdelar det medför och hur evidensbasering relateras till yrkesutövarnas praktiska kunskap och 

goda omdöme (Svenaeus 2010).  

Vi är medvetna om att denna tidskrift inte hör till den vetenskapliga litteraturen, men bedömer 

ändå att den är relevant för vår studie. Detta då Svenaeus i egenskap av professor
2
, ett ämbete 

som till själva sin natur är högst vetenskapligt, delvis har till uppgift att sprida kunskap även 

utanför den vetenskapliga sfären, och i det här fallet gör det i en populärvetenskaplig tidskrift för 

vetenskapligt intresserade. Vi använder heller inte artikeln som en del i vår teoretiska 

utgångspunkt utan ställer den i egenskap av dokument mot studiens övriga material. 

                                                           
2
 Fredrik Svenaeus är professor i den praktiska kunskapens teori vid Centrum för praktisk kunskap, Institutionen för 

kultur och lärande på Södertörns högskola sedan den 1 mars 2006. 
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Artikeln ska liksom arbetsplatsannonserna ses som en sekundärkälla för inhämtning av 

information då den är hämtad från tidskriften Ikaros vilket också kategoriserar dokumentet som 

offentligt (jmf. May 2013, s.232-233). Dokumentet är skrivet för allmänheten men når kanske 

främst de vetenskapligt intresserade individerna då dessa är tidskriftens målgrupp (jmf. May 

2013, s.237). Dokumentet är autentiskt och trovärdigt då författaren är en etablerad professor 

vilket ökar textens trovärdighet. Vidare vill författaren bidra till en mer nyanserad bild av 

evidensbaseringsrörelsen genom att få läsaren att reflektera kring hur man använder evidens 

(May 2013, s.244-245).  

5.4 Metod för analys av data 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) menar att forskare som använder kvalitativa data sällan 

har färdiga analysmodeller att använda, utan i större utsträckning hänvisas till att utveckla egna 

analysverktyg och strategier (Ahrne & Svensson 2011, s.17). Vi har tagit fasta på detta och utfört 

vår analys enligt följande steg. 

En grundläggande kategorisering och analys av såväl transkriberade intervjuer som övriga 

dokument genomfördes först enligt Tim Mays (2013) nämnda kategorisering av dokument. Detta 

för att säkerställa datamaterialets vetenskapliga och etiska relevans för studien. Vidare djuplästes 

materialet och återkommande teman identifierades: ”Arbetsmetoder”, ”Fältarbete och evidens” 

och ”En förorts behov och förutsättningar”. Därefter sorterades upprepningar bort från 

datamaterialet, och slutligen exkluderades sådant som inte ansågs relevant. Kvar fanns vårt 

empiriska material som bearbetades för att sedan kunna analyseras med hjälp av studiens 

teoretiska ramverk, vilket presenterades i fjärde kapitlet.  

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat det datamaterial som ligger till grund för studien och hur detta 

har bearbetats. Vi har presenterat våra informanter, våra dokument och på vilket sätt dessa 

bearbetats. I nästa kapitel går vi djupare in i datamaterialet och ställer de olika komponenterna 

mot varandra med hjälp av de teoretiska verktyg som presenterats i avsnittet om det teoretiska 

ramverket.  
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6. Tema: Arbetsmetoder 

Ett tema som framträder i datamaterialet är metoder i fältarbetet, tillämpningen av dessa och 

synen på professionalitet inom Fältgruppen. Analysen av datamaterialet presenteras därmed 

under två olika avsnitt, ”Arbetsmetoder och tillämpning” och ”Professionalitet”. 

6.1 Arbetsmetoder och tillämpning 

Här presenteras och analyseras datamaterialet rörande Fältgruppens arbetsmetoder och 

tillämpningen av dessa. Informanterna från Fältgruppen i Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning är 

inledningsvis eniga om att strukturerade arbetsmetoder sällan diskuteras inom gruppen, men att 

de i stort utgår ifrån det förebyggande- och uppsökande fältarbetet med främsta fokus på 

målgruppen ungdomar 12-18 år. Man arbetar enligt Kim såväl på samhällsnivå, som på grupp- 

och individnivå, vilket visar att arbetsmetoderna är flexibla. Emellertid anses arbetsmetoder av 

samtliga ändå vara en viktig del av arbetet då man bland annat med hjälp av kontinuerliga 

utbildningar ständigt bär med sig teoretiska grunder ”i bakhuvudet” och använder dessa i 

kontakten med målgruppen.  

”Vi pratar väldigt lite arbetsmetoder. Men vi jobbar ju preventivt och uppsökande. Så det 

är väl de två sakerna som jag tänker att vi fokuserar mest på. Vi ska försöka aktivt söka 

upp ungdomar, frivilligt, men ändå liksom försöka skapa relationer. Och vi vill ju skapa 

relationer för att så tidigt som möjligt upptäcka om det är nåt avvikande beteende som 

skulle kunna leda till liksom psykisk ohälsa. Så det är väl egentligen dom två metoderna 

som jag kommer på främst. Uppsökande och förebyggande. […] Och det behöver ju 

absolut inte vara ungdomar som har nån slags problematik, utan vi försöker söka upp alla 

ungdomar. Försöker skapa relation med alla.” (Charlie) 

Anders Bergmark och Tommy Lundström (2006) påpekar att det finns en osäkerhet kring 

begreppet evidensbaserad praktik (förkortat EBP) och vad det innebär (Bergmark & Lundström 

2006, s.99); en osäkerhet som vi även ser i Fältgruppen. Detta då man tycks isolera den del i 

Socialstyrelsens (18 december 2014) tredelade modell av EBP som handlar om användandet av 

”bästa tillgängliga kunskap”. Till denna del av kunskapsbasen hör såväl vetenskapliga studier 

som utvärdering av insatser och arbetsmetoder (Socialstyrelsen.se, 18 december 2014). Detta 



30 
 
 

skulle kunna bero på den osäkerhet kring evidensbegreppet som Bergmark och Lundström 

diskuterar, men skulle också enligt vår tolkning kunna vara ett tecken på Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltnings förhållningssätt till Socialstyrelsens riktlinjer. I egenskap av riktlinjer utgör 

Socialstyrelsens modell trots allt endast ramar för arbetet och inte bestämmelser, vilket innebär 

att det är upp till varje stadsdel att själv avgöra i vilken grad riktlinjerna skall implementeras. 

Detta förutsätter att vår tolkning av modellen är riktig och att den utgör just riktlinjer.   

Den fragmentariska syn informanterna ger uttryck för skulle kunna bero på den osäkerhet som 

exempelvis Björn Andersson (2013) beskriver kring definitionen av fältarbete. Informanterna har 

mycket riktigt svårt att beskriva sitt arbete utifrån en given definition (Andersson 2013, s.172). 

Här blir även den paradox mellan efterfrågan och praktisk implementering av arbetsmetoder som 

Andersson talar om tydlig (Andersson 2013, s.174). Informanterna hävdar förvisso att 

arbetsmetoder inte diskuteras, men under intervjuerna framkommer ändå att diskussioner om 

arbetsmetoder och olika sätt att implementera dessa trots allt är en central del i arbetet.  

Vi kan alltså utläsa en viss motsättning mellan vad man säger att man gör, och vad man faktiskt 

gör. Vi tolkar emellertid inte informanternas tvekan inför att tala om strukturerade metoder och 

arbetssätt som ett tecken på att man inte önskar använda dessa i arbetet. Vi ser dem snarare som 

ett tecken på en ambivalens inför evidensbaseringsbegreppet i stort, och de strukturella 

begränsningar man upplever att en på förhand etablerad arbetsmetod kan medföra.  

Informanterna beskriver arbetsuppgifterna som behovsstyrda och baserade på närvaro i 

stadsdelens kommunala skolor och offentliga miljöer där målgruppen samlas. Alex berättar hur 

Fältgruppen försöker vara där ungdomarna finns, vilket också inkluderar sociala medier, som 

Facebook och Instagram. 

En viktig del i arbetet är relationsskapandet, vilket till stor del byggs upp av den fysiska 

närvaron, att man helt enkelt ”hänger” på skolorna och tillbringar tid med ungdomarna. Syftet är 

att komma i kontakt med ungdomar som befinner sig i riskzon, och att genom det mandat som en 

relation medför kunna bidra till en förändringsprocess. Denna del av arbetet beskrivs som 

mycket långsiktig och tidskrävande, och stor vikt läggs vid fältassistentens personliga 

egenskaper, som social kompetens, förmågan att inge förtroende samt att vara lyhörd. Kim 
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berättar att man i arbetet med ungdomar ofta blir testad, vilket Alex bekräftar då hen menar att 

ungdomar ofta märker om du inte är genuin i ditt intresse vilket kan försvåra kontakten.  

Detta skulle dels kunna illustrera den romantiska etik Andersson beskriver och synen på det 

uppsökande arbetet som en konstform, dels den balansgång mellan personliga egenskaper och 

professionella kvaliteter som denne menar blir en produkt av detta (Andersson 2013, s.174-175). 

Informanterna beskriver de personliga egenskaperna som en förutsättning för att kunna agera 

professionellt. Informanterna menar att eftersom det krävs ett genuint engagemang för att en 

relation med målgruppen över huvud taget ska bli möjlig, vore det kontraproduktivt att utesluta 

den personliga aspekten i utförandet av arbetet.  

Emellertid tolkar vi inte att Socialstyrelsen efterfrågar en sådan uteslutning då ”den 

professionelles expertis” – i vilken egna erfarenheter, empatisk förmåga och en förmåga att se 

helheten ingår – är en del i modellen för att arbeta evidensbaserat (Socialstyrelsen.se, 18 

december 2014). Även här ser vi alltså hur Socialstyrelsens modell kan misstolkas då praktiker 

förlorar modellens helhet till förmån för dess delar. 

Informanterna ser alltså relationsskapandet som centralt i arbetet, vilket även styrks i 

arbetsplatsannonserna. Att arbetet som fältassistent utgår från en uppsökande metodik och att 

fokus ligger på ett preventivt angreppssätt baserad på förmågan att skapa relationer med 

målgruppen beskrivs såväl i annonsen från Södermalms stadsdelsförvaltning (10 november 

2014) som den från Skärholmens stadsdelsförvaltning (18 november 2014).  

Alex menar vidare att de ungdomar Fältgruppen oroar sig för ofta av en eller annan anledning 

känner sig svikna av samhället och upplever att få vuxna bryr sig. Därmed är det viktigt att 

genom kontinuerlig kontakt visa att man har ett genuint intresse och engagemang. På samma sätt 

som Andersson talar om det uppsökande arbetet som en restaureringsaktivitet mellan målgrupper 

som kan vara ”svåra att nå” och sociala myndigheter, ser vi här ett aktivt försök att även 

restaurera relationen mellan specifika ungdomar och vuxenvärlden i stort (Andersson 2013, 

s.178).  

Här synliggörs även hur informanterna förhåller sig till Socialstyrelsens tredje del i modellen för 

evidensbaserat arbete, klientens ”situation, erfarenhet och önskemål” (Socialstyrelsen.se, 18 

december 2014). Vi ser därmed hur Fältgruppen, trots att informanterna själva inte tycks uppfatta 
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detta, ändå arbetar evidensbaserat, utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Att man inte är medveten 

om detta kan bero på att man, som tidigare nämnts, fokuserar alltför mycket på enskilda delar av 

modellen på bekostnad av helheten.   

I kontakten med dessa ungdomar menar Alex att respekt för individen och arbete med gruppen är 

viktigt. Om en ungdom som upplevs ha behov av kontakt är motvillig arbetar Alex istället 

kontaktskapande med hela gruppen (klassen eller kompisgänget) för att med hjälp av övriga 

ungdomar visa den enskilde att hen är pålitlig. Anderssons resonemang knyter an till detta då han 

ser respekt som ett viktigt verktyg i arbetet, delvis på grund av att kontaktskapandet sker utan att 

människor efterfrågat det (Andersson 2013, s.180).  

Det informanterna berättar visar att det uppsökande arbetets tre huvuduppgifter, så som de 

beskrivs av Andersson, är grunden för arbetet även i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. 

Fältgruppen beskriver vidare hur den myndighetsutövning som annars ofta karakteriserar socialt 

arbete inte ingår i deras arbetsuppgifter, och att all kontakt med Fältgruppen utgår ifrån 

frivillighet. Kim berättar att man inte heller har något dokumentationsansvar. Därmed får 

fältassistenten en mer informell karaktär, vilken Andersson beskriver som en fördel i 

kontaktskapandet (Andersson 2013, s.175-177). Denne menar att fältarbetare nedtonar 

myndighetsutövandet och använder ett mer personligt tillvägagångssätt. Detta framträder 

exempelvis genom ansträngningar att skapa en lättsam atmosfär (Andersson 2013, s.179).  

Vi ser hur en formell relation med klienten förvisso kan garantera ett professionellt 

förhållningssätt mellan socialarbetare och klient men att den samtidigt medför vissa 

begränsningar. Här menar vi att fältarbetet intar en särskild position i det sociala arbetet, då 

fokus ligger just på relationsskapandet. En fältarbetare kan därmed enligt vår tolkning inte 

förhålla sig till sina klienter på samma sätt som en biståndshandläggare gör.      

En arbetsmetod som tydligt framträder i datamaterialet är samtalsmetoden ”motivational 

interviewing” (MI), på svenska motiverande samtal. Det motiverande arbetet hör också enligt 

Anderssons resonemang till den vanligaste uppgiften inom uppsökande arbete (Andersson 2013, 

s.176). Detta framkommer även i annonsen i Södermalms stadsdelsförvaltning där det anses 

meriterande att ha utbildning i samtalsmetoden MI (10 november 2014). Sam, som arbetar med 

den äldre målgruppen ser MI som ett av de viktigaste verktygen i arbetet. Eftersom hens 
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målgrupp är den ålderskategori där många står utanför både arbete och utbildning läggs stor vikt 

vid att, utifrån det mandat relationen med ungdomarna ger, motivera dem till att ”göra något 

gott”, oavsett om det gäller att söka ett arbete eller att inleda en utbildning. Kim ser vidare hur 

MI används för att motivera ungdomar till att exempelvis sluta röka eller på något annat sätt 

ändra sitt levnadssätt – kanske att tillsammans med fältassistenterna söka den hjälp de behöver 

från andra instanser eller myndigheter.  

Här ser vi ett tydligt exempel på den motsättning mellan vad man säger att man gör och vad man 

faktiskt gör som diskuteras i början av kapitlet. Samtidigt som informanterna hävdar att de inte 

arbetar evidensbaserat visar dessa utsagor att det är just precis det de gör. I arbetet med MI utgår 

man från en beprövad metod vilken har bevisad effekt i kombination med den egna kompetensen 

och klientens situation. Därmed uppfyller man samtliga delar av Socialstyrelsens modell för 

evidensbaserad praktik. Emellertid tycks detta ske utan att informanterna själva uppfattar det så. 

6.1.1 Före och efter upploppen 

Fältgruppens sammansättning ser idag annorlunda ut än den gjorde i maj 2013, då upploppen 

utspelade sig i Husby. Såväl Charlie som Sam började arbeta i gruppen efter tiden för upploppen 

och har därför svårt att uttala sig om hur arbetet såg ut innan. Emellertid menar man att det är 

något som diskuterats flitigt även under deras anställning, såväl inom gruppen som med 

stadsdelens ungdomar. Vad gäller arbetsmetoder beskriver fältassistenterna att det inte har skett 

några större förändringar, samtidigt som förutsättningarna för arbetet ser annorlunda ut, bland 

annat genom en mer utarbetad beredskap och samarbete med polis och socialtjänst, liksom ökad 

samverkan med andra aktörer, såsom föreningar, engagerade föräldrar och ”andra goda krafter”. 

Enligt Anderssons resonemang är just beredskapen en stor del av det uppsökande arbetet. Detta 

mycket på grund av att arbetet utförs i miljöer som fältassisterna själva inte kan kontrollera, 

varför en viss grad av oförutsägbarhet är naturlig i arbetet (Andersson 2013, s.183). Charlie 

instämmer i detta och menar att det inte går att vara förberedd på allt. Upploppen tvingade inte 

bara Fältgruppen att se över sina rutiner, utan medförde även ett tydligare engagemang i 

området. Efter upploppen menar Kim att Fältgruppen fått mer kontakt med föreningar och lokala 

organisationer, vilket möjliggjort en bredare samverkan i området.  
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6.2 Professionalitet 

Här diskuteras datamaterialet utifrån synen på professionalitet och dess påverkan på arbetet. 

Inom Fältgruppen lägger man stor vikt vid att uppdatera sin kunskap, såväl individuellt som i 

grupp. Fältassistenterna får via sin preventionssamordnare ta del av ny forskning och erbjuds 

kontinuerligt utbildning inom olika områden. Här nämns särskilt MI, hedersrelaterat våld, olika 

typer av droger, social oro och kriminalitet som exempel. Kunskapen bär man sedan med sig i 

det praktiska arbetet. Alex berättar att Fältgruppen årligen träffar andra fältarbetare vid såväl 

regionala som nationella konferenser, där man tar del av andras erfarenheter och bland annat 

diskuterar de olika förutsättningar och problembilder som finns beroende på geografisk 

placering.  

Därmed ser vi hur man aktivt tar del av den kunskapsbas som finns inom området, vilket i sin tur 

kan tolkas som att man engagerar sig i den bästa tillgängliga kunskap som ingår i 

Socialstyrelsens evidensbaseringsmodell (Socialstyrelsen.se, 18 december 2014) 

Samtliga informanter anser sig även ha ett brett handlingsutrymme i sin yrkesroll. Sam påpekar 

att uppdraget i sig är styrt, men att det är upp till varje fältassistent att själva bestämma hur 

arbetet ska organiseras, något som Charlie instämmer med då hen menar att man har vissa ramar 

att förhålla sig till, men att dessa är väldigt breda. Därmed ser man stora möjligheter att, som 

Kim säger, ”pröva nya arbetssätt eller rikta in sig på olika delar”. Informanterna beskriver också 

hur möjligheterna att anpassa sig till varje individ inom målgruppen är stora, när man väl har 

etablerat en god relation, vilken som nämns ovan är själva villkoret för arbetet.  

Detta tolkar vi som att man från organisationens sida litar till det som i Socialstyrelsens modell 

för evidensbaserat arbete faller under ”den professionelles expertis” i kombination med klientens 

”situation” (Socialstyrelsen.se, 18 december 2014). Återigen ser vi alltså hur arbetet, om än 

omedvetet, är evidensbaserat i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.  

Alex ser ett värde i att som fältassistent uppfattas som en person snarare än en funktion, varför 

hen i stor del försöker vara personlig i mötet med ungdomarna. Emellertid undviker hen att vara 

privat, då ”det finns en skillnad mellan att vara personlig och att vara privat”. Här intar hen alltså 

en liknande ståndpunkt som den Andersson gör då denne ser ett alltför informellt (privat) 

förhållningssätt som ett möjligt problem. Andersson menar att den professionella kapaciteten hos 
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uppsökaren riskerar att hamna i skymundan om funktionen hamnar i skuggan av personen 

(Andersson 2013, s.179-180). Detta tolkar vi som något vilket ställer krav på en viss nivå av gott 

omdöme hos den professionelle. 

Sam anknyter till detta och menar att arbetet med ungdomarna kräver en bred förståelse för 

individen och en viss finess: 

”Man måste förstå sin ungdom jättemycket, det är en massa saker som, som spelar in i 

problemets bild liksom. Det är själva miljön och omgivningen ungdomen befinner sig i, 

som vilken situation. Man måste förhålla sig till massa olika saker. Och, det klart man 

måste ha typ fingertoppskänsla, man måste jobba med ungdomarna liksom. Sen är inte 

allt på deras villkor hela tiden, men man försöker ju kompromissa, möta dem halvvägs 

och så.” (Sam)  

Detta resonemang är även tydligt hos Fredrik Svenaeus (2010) då denne i sin artikel talar om den 

professionelles ”goda omdöme”. Detta formas och avvägs enligt denne i mötet med det 

individuella och följer inte ett på förhand upplagt schema. Det är alltså en del av den 

professionelles person snarare än funktion. Att ha ett gott omdöme menar Svenaeus innebär att 

kunna se vad som är problemet och kunna handla därefter. Enligt Svenaeus är detta något som av 

Aristoteles kallades ”fronesis”, eller ”praktisk visdom”. Svenaeus ser slutligen det goda 

omdömet som det vilket förmår integrera yrkesutövarens känsla i möten med klienten på ett 

professionellt sätt (Svenaeus 2010, s.37). Samtidigt som fältassistenterna använder sin person 

som ett verktyg i arbetet sker en kontinuerlig reflektion kring det professionella förhållningssättet 

till arbetet, en reflektion som sker såväl individuellt som tillsammans med kollegor.   

Detta torde enligt vår tolkning innebära att det är med det goda omdömet som verktyg som den 

balansgång mellan person och profession som Andersson talar om utförs. Det skulle i så fall 

återigen innebära att Fältgruppen aktiverar samtliga delar i Socialstyrelsens evidensmodell och 

därmed arbetar evidensbaserat. Vi ser alltså även här en skillnad mellan vad man säger att man 

gör och vad man gör i praktiken. 
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Sammanfattning 

I detta kapitel presenterades analys av datamaterialet utifrån temat arbetsmetoder, tillämpningen 

av dessa och informanternas syn på professionalitet. Vi har analyserat studiens empiri i med 

hjälp av det teoretiska ramverket. I nästa kapitel presenteras ett andra tema vilket framkom i 

bearbetning av datamaterialet, fältarbete och evidensbasering. 
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7. Tema: Fältarbete och evidens 

Ett andra tema som framträder i datamaterialet är fältarbete i relation till utvärdering och 

evidensbasering. Analysen av datamaterialet presenteras i två avsnitt, ”Utvärdering av 

förebyggande arbete” och ”Evidensbasering i socialt fältarbete”. 

7.1 Utvärdering av förebyggande arbete 

Här diskuteras datamaterialet utifrån synen på utvärdering av förebyggande arbete. Samtliga 

informanter beskriver sitt arbete som svårt att utvärdera. Detta främst på grund av den 

förebyggande karaktären, vars resultat inte blir synliga förrän efter lång tid – och när resultatet 

väl går att se, är det enligt informanterna svårt att se exakt vad som gett effekt i varje enskilt fall. 

Här ser vi alltså åter hur fältarbetet skiljer sig från andra typer av socialt arbete. Alex menar att 

svårigheten att utvärdera kan göra det svårt att som fältassisten se exakt vad man fyller för syfte, 

vilket i sin tur kan påverka hur man uppfattar värdet av sitt arbete. 

”Men förändring över tid är väldigt svårt att mäta, just vad är det som gjort att den här 

personen har klarat sig. Men det är det som är så häftigt också. Det är därför jag tänker 

hela tiden, ja men jag gör nånting! Är det så att det är en tråkig kväll, att de inte händer 

nånting, då försöker jag tänka att ja men det är en lugn kväll. En bra kväll och det kanske 

beror på att just vuxna personer har varit där”. (Alex)  

I Socialstyrelsens (18 december 2014) modell för evidensbaserat arbete framgår som tidigare 

nämnts att utvärdering av insatsers effekter ingår i kunskapsbasen, vilken är en av tre 

förutsättningar för en evidensbaserad praktik (förkortat EBP) (Socialstyrelsen.se, 18 december 

2014). Att utvärdera insatser ska därmed enligt vår tolkning dels vara ett sätt för att säkra 

kvaliteten i arbetet, dels ett sätt att förankra det praktiska arbetet i vetenskapliga resultat. I 

informanternas beskrivning framkommer emellertid den svårighet Björn Andersson (2013) talar 

om vad gäller mätandet av det uppsökande arbetets effekter. Den helhetssyn som såväl 

Andersson som Sven-Axel Månsson (2003) efterfrågar vad gäller utvärdering av sociala insatser 

(Andersson 2013, s.177, Månsson 2003, s.73, 76) ingår emellertid enligt vår tolkning i 

Socialstyrelsens modell (Socialstyrelsen.se, 18 december 2014) och påtalas även av våra 

informanter då Sam betonar vikten av att se till hela problembilden, i vilken såväl ungdomens 
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omgivning som situation ingår. Att Månsson inte relaterar till detta skulle helt enkelt kunna bero 

på att modellen publicerats efter Månssons artikel, eller att han inte tolkat modellen på samma 

sätt som vi gjort.  

Utifrån vår tolkning av Socialstyrelsens riktlinjer står och faller emellertid inte evidensbasering i 

sin helhet med utvärdering av samtliga insatser. Evidensbegreppet innefattar som tidigare nämnts 

tre delar, varav kunskapsbasen utgör en, och det är samspelet mellan de tre delarna snarare än var 

del för sig som avgör graden av evidensbaserad praktik (EBP). Därmed torde en insats som är 

väl grundad i den professionelles kompetens och klientens situation inte helt kunna exkluderas 

på grund av att den vetenskapliga kunskapsbasen är förhållandevis tunn. Detta förutsätter 

emellertid att vår tolkning överensstämmer med Socialstyrelsens.  

Kim förklarar vidare hur utvärdering av förebyggande arbete kräver noggrann dokumentation – 

något som inte sker i Fältgruppen. Detta då man liksom i fallet med myndighetsutövning inte har 

något uttalat dokumentationsansvar. Samtliga informanter menar emellertid att insatser 

utvärderas av ungdomarna i samband med insatser i form av gruppaktiviteter, och att en viss 

utvärdering ändå sker inom gruppen. Denna beskrivs dock som av mer informell karaktär och 

utförs genom ständiga diskussioner kring arbetet. Bergmark och Lundström betonar 

utvärderingens efterhandsnatur, och ser en skillnad mellan utvärdering som ser bakåt i tiden och 

evidensbasering som även har en orientering mot framtida insatser (Bergmark & Lundström 

2006, s.101).  

Månsson ser vidare en fara med alltför strikta krav på utvärdering som ett underlag för 

vetenskaplig kunskap då han ser en risk för att man i framtiden utformar insatser efter möjlig 

grad av utvärdering snarare än efter klientens specifika problematik (Månsson 2003, s.78). Här 

menar vi emellertid att ett sådant scenario skulle innebära att man frångår evidensbaseringens 

helhetsfokus där samtliga delar i modellen skall utgöra grunden för EBP. Vi förstår 

informanternas resonemang, som att man i Fältgruppen sätter klientens behov före en strävan 

efter att bidra till kunskapsbasen. Detta behöver dock inte, enligt vår tolkning, innebära att det 

arbete man utför är mindre evidensbaserat då inga krav på aktiv forskning ställs på den 

individuella praktikern.  
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7.2 Evidensbasering i socialt fältarbete 

Här diskuteras datamaterialet utifrån ett fokus på evidensbasering i socialt arbete i allmänhet, och 

fältarbete i synnerhet. Fredrik Svenaeus (2010) ser brister i användningen av evidensbasering, då 

han menar att man idag med hjälp av informationsteknologi kan hitta vilka resultat som helst och 

därmed finna evidens för vilka ”befängda” idéer som helst (Svenaeus 2010, s.33). Enligt 

Bergmark och Lundström krävs dock mer än en studie för att hänvisa till evidensbasering. Dessa 

menar istället att en evidensbaserad hållning kräver en bedömning av ”all relevant” kunskap 

(Bergmark & Lundström 2006, s.102). Enligt Socialstyrelsen modell är emellertid inte vetenskap 

den enda kunskapskällan, då även den professionelles expertis och klientens situation står för 

möjliga källor till kunskap (Socialstyrelsen.se, 18 december 2014). Vi tolkar Svenaeus 

resonemang som en reaktion mot synen på kunskap inom vad han kallar 

”evidensbaseringsrörelsen”, snarare än som en reaktion mot evidensbasering i sig själv. 

Svenaeus menar att det kunskapsideal som förespråkas av evidensbaseringsrörelsen än idag är 

bundet till den metodik som används för att pröva läkemedel, och frågar sig varför metodologin 

inom evidensbasering inte har följt med i utvecklingen:  

”Det viktigaste resultatet av alla studier för att belägga effekten av olika 

psykoterapeutiska metoder som gjorts sedan 1970-talet är faktiskt att den enskilda 

psykoterapeutens egenskaper och relationen mellan terapeut och klient spelar mycket 

större roll för resultatet än vilken metod som används. För detta finns det evidens (i den 

evidensbaserade rörelsens mening) sedan ett tiotal år tillbaka, frågan är bara varför detta 

inte leder till en förändring av metodologin för att utforska vilken typ av färdigheter och 

kunskaper en bra psykoterapeut har.” (Svenaeus 2010, s.35-37) 

Här aktualiseras åter Månssons tanke om en helhetsbedömning av sociala insatsers värde och 

effekter (Månsson 2003, s.73, 76). Vi tolkar detta som att såväl Månsson som Svenaeus 

efterfrågar en metodik för utvärdering inom evidensbasering vilken frångår den medicinska 

forskningsdesignen och är bättre anpassad till det sociala arbetets förutsättningar. 

Informanterna ser ändå evidensbasering i socialt arbete som något värdefullt, även om det inte 

alltid uppfattas som något enkelt. Kim beskriver en svårighet med att beskriva sitt arbete utifrån 

evidens, då hen anser att arbetsområdet är så brett att det är svårt att applicera evidensbasering på 
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det. Här ser vi åter hur en informants syn på evidensbasering framför allt utgår från den del i 

Socialstyrelsens modell som framhäver ”bästa tillgängliga kunskap” utan att inkludera modellens 

andra två delar, den professionelles expertis och klientens situation (Socialstyrelsen.se, 18 

december 2014). Därmed underskattar hen sitt eget användande av EBP.  

Liksom fallet med arbetsmetoder i föregående tema menar Kim att man inom gruppen sällan 

diskuterar evidensbasering, något hen tror gäller i de flesta fältgrupper. Hen berättar emellertid 

senare under intervjun hur Fältgruppen i Södermalms stadsdelsförvaltning är drivande vad gäller 

evidensbasering inom fältarbete. Detta framkommer även i den arbetsplatsannons från 

stadsdelsförvaltningen som ingår i datamaterialet. Här uttrycks ett krav på att en potentiell 

anställd ”arbetar evidensbaserat och är mål och resultatorienterad”. Man efterfrågar även ett 

intresse av att vilja bidra till verksamhetsutveckling och uppföljning (10 november 2014). Detta 

visar enligt vår tolkning hur man även i Södermalms stadsdelsförvaltning framhåller 

arbetsmetoder (och därmed den vetenskapliga kunskapsbasen) som primär i EBP. 

Samtliga informanter uttrycker en positiv inställning till en evidensbaserad praktik. Alex ser en 

fördel i att arbeta med evidensbaserade arbetsmetoder då de erbjuder konkreta verktyg i arbetet 

och ger en tydlig styrning i vad som ger effekt mot viss problematik. Kim påpekar även att det är 

lättare att utvärdera och se effekter av saker och ting när det är evidensbaserat. Charlie menar 

slutligen att det är viktigt att man arbetar med något som man vet fungerar, men menar samtidigt 

att man även bör våga testa egna arbetssätt.  

”Vi får ju jobba mycket efter magkänsla och, situations- liksom, de, det går aldrig att 

förbereda sig på alla situationer som kan förekomma, hur mycket evidens man än har och 

har med sig liksom. Så vi får jobba extremt mycket situationsbaserat, så. […] Men jag 

tror att det är jätteviktigt att, att vi har evidensbaserat arbete i bakhuvet.” (Charlie) 

Hen påpekar sedan hur olika metoder fungerar för olika människor och att det därför är viktigt att 

erbjuda en valmöjlighet och en flexibilitet i sättet att arbeta. Därmed underskattar hen precis som 

sin kollega värdet av den professionelles expertis och klientens situation. Det informanterna 

däremot inte tycks vara medvetna om är att de arbetsmetoder man använder i sig inte avgör 

huruvida man utför en evidensbaserad praktik eller ej. Återigen glömmer man alltså bort den 

helhetssyn som vi tolkar att Socialstyrelsen eftersöker (Socialstyrelsen.se, 18 december 2014).  
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Här resonerar Charlie i likhet med Andersson vilken menar att det uppsökande arbetet kräver 

mer än en metod och ett visst ”konstnärskap” hos den som utför det (Andersson 2013, s.174-

175). Konstnärskapet skulle här kunna innebära en förmåga att se alternativa lösningar beroende 

på den individuella klientens förutsättningar, det Socialstyrelsen kallar klientens ”situation” 

(Socialstyrelsen.se, 18 december 2014). Alex knyter an till detta och menar att evidensbasering 

ibland kan verka avgränsande och dämpande för kreativiteten: 

”Det är som att jag träffar några […] och man hör på dom att de har MI glasögon på sig 

hela tiden. Det är bra men, du kan inte MI:a alla personer. Och det beror på sammanhang 

och kontext. Skulle du försöka det med en del ungdomar från här, dom skulle tro att du är 

dum i huvet.” (Alex) 

Vidare menar Kim att allting inte går att evidensbasera, och återkopplar till diskussionen om 

svårigheterna med att utvärdera förebyggande arbete. Vi tolkar detta enligt Anderssons 

resonemang om att uppsökande arbete till stor del handlar om beredskap – en beredskap som inte 

alltid kan finnas då arbetet i sig kan vara oförutsägbart, vilket innebär att det inte heller endast 

går att utgå ifrån på förhand givna evidensbaserade metoder (Andersson 2013, s.183). Kim 

uttrycker vidare en farhåga för att det arbete Fältgruppen utför ”inte skulle räknas” enbart på 

grund av att det inte går att utvärdera enligt traditionella metoder eller följer en strikt 

evidensbasering. Sam uttrycker liknande tankar och påpekar att även personliga egenskaper och 

förståelse av hur ungdomar i stadsdelen tänker påverkar arbetet, vilket gör det svårt att enbart 

tala om evidensbaserade metoder i arbetet.  

”Man kan ha hur mycket utbildning som helst, och man kan, man kanske kan hur många 

teorier som helst. Men, kommer inte det till skott, liksom, om man inte kan tillämpa det i 

sitt praktiska arbete, så är det inte värt nånting alls. Man kanske inte har utbildning, men 

man kanske är relevant som fältarbetare ändå. Medans nån som har utbildning kanske 

inte når ungdomarna liksom.” (Sam) 

Återigen tydliggörs den snäva uppfattningen av vad som utgör EBP inom gruppen. Vi tolkar 

informanternas uttalanden som att man i enlighet med Anderssons diskussion ser fältarbetet som 

en blandning mellan profession och personlighet, en konstform i vilken kreativa lösningar och 

extraordinär inblandning uppmuntras (Andersson 2013, s.183). Andersson menar emellertid att 
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detta förhållningssätt försvårar professionell och metodologisk utveckling (Andersson 2013, 

s.175).  

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi diskuterat datamaterialet utifrån temat fältarbete och evidens. Vi har 

behandlat såväl utvärdering av, som evidensbasering inom fältarbete. I nästa kapitel analyserar vi 

datamaterialet efter ett tredje och sista tema, en förorts behov och förutsättningar.  
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8. Tema: En förorts behov och förutsättningar 

Ett tredje tema som framträder i datamaterialet är hur stadsdelens socioekonomiska 

förutsättningar och geografiska placering påverkar fältassistenternas arbete och förhållningssätt.  

Stadsdelen beskrivs av informanterna som socioekonomiskt utsatt och segregerad. Många 

föräldrar i området är enligt fältassistenterna i behov av att stärkas i sitt föräldraskap. Detta dels 

på grund av språkliga svagheter, dels på grund av att det råder en okunskap kring myndigheter 

och myndighetspersoner. Informanterna beskriver en upplevelse av att det finns en stor rädsla för 

myndigheter i området och att en stor del av deras arbete gentemot målgruppens föräldrar 

handlar om information. En del av målgruppen är därmed svår att nå enligt Björn Anderssons 

(2013) definition.  

Denna del av målgruppen består dels av individer med liten kännedom om socialtjänsten, dels av 

individer som på grund av tidigare erfarenheter och brustna relationer till myndigheten är 

motvilliga till kontakt med dess företrädare. Därmed karakteriseras detta arbete av samma 

restaureringsarbete som beskrivs i föregående tema (Andersson 2013, s.178). Vi ser här ett behov 

av att främst arbeta utifrån den del av Socialstyrelsens (18 december 2014) modell för EBP 

vilken fokuserar på klientens situation, i kombination med den professionelles expertis 

(Socialstyrelsen.se, 18 december 2014). Detta för att överbrygga avståndet mellan myndigheten 

och delar av stadsdelens befolkning. 

Kim menar också att det krävs en viss nivå av anpassning från myndigheters sida, då hen anser 

att man behöver bemöta befolkningens egna förväntningar och farhågor för att möjliggöra ett 

bättre samarbete. Alex berättar att det, främst bland ungdomar som Fältgruppen ännu inte har en 

relation till, även finns en viss misstänksamhet om ”att man är en golare”. Charlie instämmer 

med detta då hen berättar att många ungdomar ser Fältgruppen som civilpoliser ”som går 

omkring och bara försöker hitta saker som ni kan berätta för polisen”. Sam poängterar dock att 

den misstänksamhet Fältgruppen möter hos delar av målgruppen inte är något hen ser som 

utmärkande för hela målgruppen eller för just denna stadsdel:  

”Det går inte att generalisera utan det är en viss typ av ungdomar, skulle jag säga. Det är 

inte, majoriteten av ungdomarna känner inte så, och det är jätteviktigt att det här kommer 
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fram! Det lyfts bara på, dom, dom ungdomarna som liksom stökar och som liksom, och 

det är rätt orättvist mot majoriteten av ungdomar som är skötsamma, som är väldigt snälla 

och liksom, som pluggar och liksom, gör bra saker ifrån sig! Dom får ju aldrig liksom, 

komma till tals, för dom syns inte. Utan det är när saker och ting händer och det är dom 

ungdomarna, som tar, får ta alltför stort utrymme. Det tycker jag att det är, liksom, 

jättenegativt.” (Sam) 

Vidare ser Sam problemet i ett bredare perspektiv och menar att den socioekonomiska 

utsattheten i området är en bidragande faktor till den låga tilltron till myndigheter överlag. Kim 

berättar även hur det på grund av detta kan ta lång tid för en fältassistent att komma in i arbetet i 

stadsdelen, något som ställer en del krav på Fältgruppen: 

”För att det, i områden som har varit slutna ett tag, mot omvärlden, och många, till 

exempel i Rinkeby, är bara i Rinkeby. Och är inte i stan. Utan det här, förorten är deras 

värld. Då uppstår ju också många, mycket normer och värderingar som, som finns här. 

Och det måste vi kunna förstå och förhålla oss till hela tiden. Det tar ju också tid att 

liksom komma in i.” (Kim)  

Dessa vittnesmål visar på vikten av den professionelles kompetens och det konstnärskap 

Andersson nämner som en del av uppsökarens yrkesroll och nyckel till arbetet. Med hjälp av 

personliga egenskaper och moraliskt engagemang skapar man informella relationer med 

målgruppen (Andersson 2013, s.174-175). Detta blir en förutsättning för att kunna utföra det 

restaureringsarbete mellan stadsdelens berörda befolkning som nämns ovan och som krävs för att 

garantera ett så gott samarbete som möjligt.  

Här ser vi tydligt hur det fokus informanterna tidigare haft på ”bästa tillgängliga kunskap” i 

Socialstyrelsens modell inte längre är det primära i arbetet (Socialstyrelsen.se, 18 december 

2014). Vi ser snarare hur fokus ligger på modellens andra två delar, vilket ytterligare belyser 

behovet av en helhetssyn på modellen. Fältassistenternas kompetens och hänsyn till klientens 

situation är därmed en förutsättning för arbetet. Därmed finns ett behov av att som fältarbetare 

anpassa arbetsmetoder och tillämpning till den kontext i vilken man verkar. 

Här kan man vinna på den nedtoning av myndighetsrollen som beskrivs såväl av informanterna 

som av Andersson (Andersson 2013, s.174-175). Då Fältgruppen i egenskap av uppsökare inte 
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bygger relationer i miljöer där deras professionella makt framgår genom rumsliga strukturer, 

måste uppsökaren använda sin förmåga att motivera sin närvaro. Detta ställer ytterligare krav på 

uppsökarens sociala kompetens och förmåga att använda ett mer personligt tillvägagångssätt 

(Andersson 2013, s.179).  

Samtidigt är informantgruppen mån om att också lyfta fram det positiva med att arbeta i 

stadsdelen, då befolkningen överlag beskrivs som väldigt öppen och trevlig. Alex beskriver även 

en satsning i området, för att erbjuda unga meningsfulla aktiviteter. Bland annat berättar hen hur 

det inom stadsdelen årligen finns över 1000 sommarjobb för unga, och att det även finns en 

motsvarighet under vinterhalvåret i form av ”juljobb”. Stadsdelen har även ungdomsvärdar, en 

insats för unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, där dessa agerar som ”goda förebilder” 

för yngre i området. 

Informanterna ser skillnader mellan att arbeta i förort och innerstad, vad gäller invånares 

förutsättningar och fältassistenters arbetssätt. Alex menar inte ”att det är lättare eller svårare” att 

arbeta beroende på stadsdelens geografiska och socioekonomiska position, men att det är ”olika”. 

Hen berättar vidare hur fältassistenter från en annan ort berättat att ungdomar där, trots överflöd 

av materiella ting, far illa på grund av frånvarande föräldrar. Detta relaterar hen sedan till hur 

många föräldrar i Rinkeby-Kista på grund av arbetslöshet har ekonomiska begränsningar, vilket 

leder till att en del barn får matlådor från skolan för att kunna äta hemma – och konstaterar att 

”det är andra förutsättningar”. Samtidigt poängterar hen att man inte kan beskriva alla förorter 

genom en enskild förort, utan att alla stadsdelar har unika förutsättningar. Detta kräver enligt vår 

tolkning att arbetsmetoder anpassas efter de förutsättningar som finns.  

Sam för en liknande diskussion och menar att ungdomar i stadsdelen inte har tillgång till samma 

typ av nätverk som ungdomar i innerstaden har, vilket gör det lätt att hamna i utanförskap och 

”stänga in sig i sin egen stadsdel”. Charlie knyter vidare an till detta och berättar om ett samtal 

hen haft med en fältassistent verksam i innerstaden, där denne menar att det inte fanns något 

behov för ungdomsgårdar då ungdomar redan har tillgång till platser att umgås på.  

”För att det är såhär, dom har ställen att vara på, dom har stora lägenheter, dom har stora 

rum, dom kan ta hem vänner. Alltså, det, dom har pengar för att gå ut och fika. Det 

behövs inte. Det kan jag väl inte riktigt se här, så det är klart att det, det finns ju olika 
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behov, och då är det klart att, att metoderna man arbetar på också måste vara lite olika.” 

(Charlie) 

Kim menar slutligen att evidensbaserade arbetsmetoder tidigare har varit dåligt anpassade till 

arbete i förortsområden och de förutsättningar som finns där, men menar att det börjar komma 

mer och mer. Detta exemplifierar hen med en metodhandbok utgiven av Polisen och FOU
3
 som 

fokuserar på arbete med social oro, något Kim menar är unikt för förorter. Hen menar vidare att 

arbetet i en förort måste utföras på ett annat sätt, då man utgår ifrån en multiproblematik i vilken 

ungdomar endast är en liten del. Därmed ser hen det som viktigt att det sker saker även på en mer 

övergripande strukturell nivå för att fältgrupper inte ska tvingas arbeta ”i motvind”.  

Här poängteras enligt vår tolkning det resonemang Sven-Axel Månsson (2003) för gällande hur 

värdet av en insats inte kan isoleras från kunskapen om den kulturella och organisatoriska 

kontext i vilken den ingår (Månsson 2003, s.73). Fredrik Svenaeus (2010) knyter an till detta och 

menar att talet om kunskapsbaserad praktik blir ofullständigt så länge kunskap om den enskilde 

klienten inte vinner någon plats i evidensbaseringsdiskussionen (Svenaeus 2010, s.37). 

I Socialstyrelsens modell görs enligt vår tolkning emellertid ingen hierarkisk skillnad mellan 

delarna, då såväl ”bästa tillgängliga kunskap” som ”den professionelles expertis” och klientens 

”situation” ska ligga till grund för praktiken. Därmed ser vi redan (i teorin) den helhetssyn som 

Månsson efterfrågar, och det erkännande av klientens individuella situation som Svenaeus 

saknar, som närvarande. Vi uppfattar dock att denna skillnad rent praktiskt görs inom 

Fältgruppen då informanterna tycks uppfatta graden av evidens i arbetet utifrån endast ”bästa 

tillgängliga kunskap” och därmed underskattar graden av densamma.  

Huruvida det är en för- eller nackdel att som fältassistent ha privata band till stadsdelen finns det 

delade meningar inom informantgruppen. Samtliga påtalar dock vikten av att ha en blandad 

fältgrupp. Detta då en fältassistent som vuxit upp på orten har tillgång till den kultur och de 

normer som råder i området. Sam menar att man därmed ”inte upplevs som en suspekt person” 

och kan verka mer förtroendeingivande för målgruppen. I en blandad fältgrupp menar 

                                                           
3
 Samverkan mot Social oro – Metodhandbok 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/5-

Sammanfattning-Metodhandbok-2013.pdf 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/5-Sammanfattning-Metodhandbok-2013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/5-Sammanfattning-Metodhandbok-2013.pdf
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informanterna att man kan ta hjälp av den eller de fältassistenter som har en mer direkt tillgång 

till målgruppen. Samtidigt ser informanterna hur det finns ungdomar som hellre vänder sig till 

någon ”utifrån”. 

Återigen aktualiseras Anderssons tanke om uppsökarens konstnärliga förmåga i arbetet med att 

skapa kontakt med målgruppen (Andersson 2013, s.174-175). Skillnaden här är enligt vår 

tolkning att det inte bara handlar om en konstnärlighet gentemot målgruppen, utan även i relation 

till andra uppsökare. Här använder man sig alltså av sina kollegor och deras redan etablerade 

relation för att på så sätt få en del av kontakten och skapa förutsättningar för en egen relation 

med målgruppen. Därmed delar fältassistenterna med sig av sin professionella expertis till sina 

kollegor, vilket i sin tur ökar gruppens kompetens som helhet. 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi diskuterat datamaterialet utifrån temat en förorts behov och förutsättningar. 

I nästa kapitel presenterar vi avslutningsvis en sammanfattande diskussion av studien och de 

slutsatser vi dragit utifrån det empiriska materialet. Här besvaras även de frågeställningar som 

studien utgått ifrån. 
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9. Slutdiskussion 

I detta kapitel sammanfattas studien och de slutsatser som med hjälp av det teoretiska ramverket 

dragits utifrån dess empiriska material.  

Under studiens gång kunde vi konstatera hur vår uppfattning av det arbete Fältgruppen utför 

förändrades. Vi trodde till en början att gruppen, i enlighet med informanternas utsagor, inte 

utgår från evidens i sitt arbetssätt och såg detta som något positivt då evidensbasering i praktiken 

närmast framstod som begränsande. Emellertid insåg vi under bearbetning och analys av 

datamaterialet att vi, liksom informanterna, haft en felaktig uppfattning om hela 

evidensbegreppet.   

Studien visar på en rådande osäkerhet om hur teoretisk evidensbasering överförs till 

evidensbaserad praktik (EBP). Detta leder till en diskrepans mellan vad informanterna uppfattar 

att de gör och vad de faktiskt gör. Man hävdar att evidensbasering och evidensbaserade 

arbetsmetoder inte är något som tydligt närvarar i arbetet, trots att såväl beskrivning av arbetet 

som reflektioner kring detta enligt vår uppfattning visar på en högst evidensbaserad praktik. 

Fältgruppen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning utför preventivt arbete riktat mot stadsdelens 

ungdomar i åldrarna 12-18 och 16-25. Arbetsmetoden är uppsökande och utförs i skolor och 

offentliga miljöer där målgruppen vistas. Då all kontakt med Fältgruppen är frivillig läggs stor 

vikt vid relationsskapande. Fältassistenterna arbetar motiverande med målgruppen, främst genom 

samtalsmetoden motiverande samtal (MI). I samverkan med andra sociala instanser som skola, 

polis, och övrig socialtjänst försöker man fånga upp ungdomar i riskzon och inleda sociala 

förändringsprocesser.   

Studien visar också hur informanternas inställning till evidensbasering är motstridig. Å ena sidan 

är man positiv till användandet av metoder vilka bevisats vara effektiva och menar att de utgör 

verktyg för ett kvalitetssäkrat utförande av arbetet. Å andra sidan upplever man evidensbaserade 

metoder som något kontrollerande och begränsande. Detta då man anser att fältarbetet är för brett 

och komplext för att man som fältassistent ska kunna utgå enbart från på förhand etablerade 

metoder.   
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Socialstyrelsen anger riktlinjer kring vad EBP innebär i form av en tredelad modell av olika 

källor till kunskap. Kunskapsbaserna består av ”bästa tillgängliga kunskap”, ”den professionelles 

expertis” och klientens ”situation”. Genom att kombinera teoretisk kunskap om arbetsmetoder 

med praktiska kunskaper sprungna ur en personlig professionell kompetens och förmågan att se 

klientens situation aktiverar man inom Fältgruppen (om än omedvetet) samtliga delar i 

Socialstyrelsens riktlinjer för evidensbaserat arbete. Därmed ser vi ingen anledning för 

informanterna att tvivla på graden av evidens i det dagliga arbetet. Att detta tvivel ändå finns 

utgör onekligen ett problem och tyder på ett behov av kunskap och en professionell osäkerhet.    

Detta skulle kunna bero på att Socialstyrelsens riktlinjer uppfattas som diffusa och inte tydligt 

nog framställer hur modellen för EBP ska användas i praktiken. Därmed blir inte vikten av en 

helhetssyn vad gäller modellens tre delar tillräckligt uttalad, vilket leder till att fokus inom såväl 

vetenskap som praktik istället tycks falla på bästa tillgängliga kunskap, endast en av tre olika 

kunskapsbaser. I den del som av informanterna ofta premieras är dessutom synen på vad som 

utgör kunskap inte anpassad efter det sociala arbetet.   

Här blir evidensbaseringens ursprung i det medicinska fältet tydligt, då de metoder som 

informanterna anser bäst lämpade för utvärdering av effekter utgår ifrån samma tanke som inom 

den medicinska prövningen, vilken enligt vår slutsats inte bör ligga till grund för utvärdering av 

sociala insatser. Vi uppmanar därmed till mer tydligt anpassade metoder för utvärdering av EBP 

i det sociala arbetet. Vi ser även ett stort behov av en tydligare tyngdpunkt på att samtliga tre 

kunskapsbaser i Socialstyrelsens modell ska ingå i bedömningen av EBP.  

I nuläget ser vi en risk för att både praktiker och organisationer undervärderar värdet av 

förebyggande arbete, vilket bäddar för att förebyggande insatser exkluderas från det sociala 

arbetet – något vi anser skulle vara förödande såväl för det sociala arbetet som för samhället i 

stort.  

En intressant idé för en framtida studie vore en mer omfattande undersökning av skillnader i 

fältassistenters arbete. Här skulle man kunna ställa olika områden mot varandra, exempelvis en 

storstad mot en annan, en innerstad ställd mot en förort eller en förort ställd mot en annan. 

Intressant vore även fördjupande och granskande studier kring metoder för evidensbasering för 

att förbättra dessas effektivitet. 
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Bilaga: Intervjuguide  

Frågeområde 1: Arbetsmetoder: tillämpning och utvärdering  

Frågeområde 2: Evidensbasering: synlighet, uppdatering av kunskap och inställning till evidens 

Frågeområde 3: Handlingsutrymme: möjligheten att anpassa sig till klienten  

Frågeområde 4: Förorten: specifika behov och mötet med klienten 
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Bilaga: Informationsmaterial från Fältgruppen 

På grund av forskningsetiska skäl har vi valt att censurera delar, eller helt ta bort de bilder vilka 

riskerar informanternas anonymitet. 
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