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Abstrakt 

Titel: Ett samarbete sinsemellan - ungdomsorganisationer 

Författare: Albina Latifaj, Hanna Vöcks 

Nyckelord: organisation, arbetssyn, förtroendeskapande, samarbete, utveckling 

 

Det är ofta man får höra och läsa om att barn och ungdomar ses som ett problem i 

samhället utifrån deras handlingar och beteende.  Under de senaste åren har 

ungdomsorganisationer ökat i antal vilket har gjort att ungdomarna har fler ställen att gå 

till och tillbringa sin lediga tid på. 

Syftet med detta arbete är att undersöka några ungdomsorganisationer genom att 

intervjua anställda inom organisationerna och på så sätt få en uppfattning om deras syn på 

arbetet, filosofin och utvecklingen i organisationen. 

De teorier vi har valt att använda oss av i vårt arbete är human resource 

management (organisations uppbyggnad), grupp processer samt samspel inom 

relationella perspektiv. För att på bästa sätt kunna undersöka det har vi valt att utgå från 

kvalitativa intervjuer på grund av vår undersökning präglas av de anställdas känslor och 

tankar som är svåra att beräkna i kvantitativa undersökningar. 

Det vi fått fram under vår tid med uppsatsen är att samarbete mellan organisationer 

är något som uppskattas och visar en framgång i arbetet med barn och ungdomar. Där det 

brister i de organisationer vi varit ute på är i den ekonomiska delen som till exempel visar 

sig i för få anställda. Det positiva är att man ständigt ser en positiv utveckling inom 

ungdomsorganisationerna som i sin tur påverkar samhället 
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Abstract  

 Title: A collaboration between - Youth Organizations  

 Author: Albina Latifaj, Hanna Vöcks  

 Keywords: organization, approach to work, confidence building, cooperation, 

development  

It is often we hear and read about the children and young people are seen as a problem in 

society based on their actions and behavior. In recent years youth organizations have 

increased in number which has led to that the young people have more places to go and 

spend their leisure time on. 

 The aim of this work is to investigate some youth organizations by interviewing 

employees in organizations and thus get an idea of their approach to work, philosophy 

and development of the organization.  

 The theories we have chosen to avail ourselves of our work is human resource 

management (organizational structure), group processes and interactions within the 

relational perspective.  To best way to explore it, we have chosen to rely on qualitative 

interviews as a result of our investigation is marked by the employees' feelings and 

thoughts that are difficult to calculate in quantitative studies.  

 What we come up during our time with the essay is that collaboration between 

organizations is appreciated and shows a success in work with children and adolescents.  

There are weaknesses in the organizations we have been looking at, and it is the 

economic aspect such as is found in too few employees.  The good thing is that you 

always see a positive development in youth organizations, which in turn affects society. 
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1. Inledning 
 
När samhället började växa så blev även samhällsproblemen större, så som till exempel 

brott. I och med detta ville staten starta upp ställen som ungdomar kunde ta sig till där de 

kunde känna sig trygga och höll sig borta från kriminalitet och missbruk, detta är vad 

man idag kallar fritidsgårdar. Från 1944 till 1972 ökade antalet fritidsgårdar från 7 – 90 

stycken, detta ser vi som ett tecken på hur viktiga dessa ställen är (Ungdomsstyrelsen 

rapporterar 21, 2001:13). 

I dagens samhälle finns en stark oro över att ungdomars inblandning i kriminalitet 

tros ha ökat och att detta i längden kan komma att påverka samhället i stort. Denna oro är 

emellertid inte befogad enligt Brottsförebygganderådet (BRÅ), detta på grund av att den 

statistik de fått fram genom olika undersökningar istället visar på att kriminaliteten 

minskat när det gäller en del brott och står på samma nivå när det gäller andra (Internet 

1).  De medger att en del brott dock inte registreras eller anmäls så en del faller utanför 

den statistiska insamlingen, men de menar att det alltid har varit så.  

Vi tror att minskningen kan bero på att man i regeringen och inom kommunerna har 

börjat satsa mer pengar på organisationer som arbetar med förebyggande arbete för 

ungdomar. Kommuner och regeringen satsar på arbetet med barn och ungdomar och på 

de personer som arbetar inom de organisationerna. Genom att ge de anställda på dessa 

organisationer en bättre utbildning och bättre material kommer man att kunna utveckla 

arbetet och påverka ungdomarna på ett bättre sätt, vilket kommer att göra att fler barn och 

ungdomar kommer att gagnas i längden (Internet 2). 

Vår information som kommer ligga till grund för detta arbete är intervjuer med 

anställda inom barn och ungdomsorganisationer i syd Sverige. För att en organisation 

skall uppnå framgång anser vi att det krävs ett visst samarbete och arbetsvilja hos de 

anställda inom de olika organisationerna. Vi kommer undersöka hur de olika 

organisationerna är byggda och vilka resurser de har för att utveckla sitt arbete, samt vad 

de anställdas syn är på det hela. 

Att vi har valt att studera just detta område är på grund av att vi själva är 

intresserade av att arbeta med barn och ungdomar i framtiden. Vi diskuterade med 

varandra om att det kan uppstå ett tomrum mellan de anställda och ungdomarna, om de 

anställda inte har en förståelse och en viss erfarenhet för ungdomarnas situation. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur anställda på barn- och ungdomsorganisationer 

ser och tänker om sitt arbete.  

 

När vi har intervjuat har vi utgått från dessa frågeställningar 

- Vad betyder arbetet för de anställda och hur hamnande de i ett arbete med/för 

barn och ungdomar? 

- Hur gör de anställda för att skapa förtroende till ungdomarna? 

-  Har de något speciellt upplägg de utgår från inom organisationen? 

- Finns det något samarbete med andra organisationer eller verksamheter? 

-  Tycker de anställda att något måste förändras för att deras 

organisation/verksamhet skall förbättras? 

 

3. Bakgrund 

3.1. Tidigare forskning 

En enkätundersökning som gjorts tidigare (Englund och Ericson, 1988:13ff) visar att 

bilden av ungdomar som tas upp i media inte alltid stämmer överens med vad 

ungdomarna själva tycker och tänker om det som sker runt omkring dem. Oftast får man 

en bild av att de flesta ungdomarna är ute på stan och ställer till med problem när man får 

läsa eller höra detta dag efter dag i tidningar eller i nyhetsprogram på teve. Ungdomarna 

kan själva känna att de hittar på många olika saker innan de skulle få för sig att begå 

något brott eller påbörja ett missbruk. Många av ungdomarna som svarat på enkäterna är 

medlemmar i någon slags förening eller aktiv i någon organisation. Om de inte är aktiva 

inom något av de ovanstående umgås de med sina vänner eller är hemma med familjen. 

De som hamnat fel är ingen större procent enligt just denna undersökningen (Englund och 

Ericson, 1988:13ff). 
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3.2. Brottslighet 

Att brottstatistiken är så hög och har varit det i många år är ett stort samhällsproblem 

enligt den allmänna meningen (Internet 3). Anledningen till att ungdomar begår brottsliga 

handlingar tror vi kan bero på att vuxna inte lägger ner tillräckligt med tid på att förstå 

och hjälpa dem när de behöver hjälpen som mest. Det finns många 

ungdomsorganisationer och de har blivit fler med åren. Man försöker genom de här 

organisationerna ta tag i arbetet med barn och ungdomar som har det tungt i livet och 

försöker ge dessa barn och ungdomar en bättre verklighet. Under hösten 2008 har 20 

ansökningar om ekonomiskt bistånd beviljats, som skall användas till olika projekt i 

Sverige. Bland dessa projekt hittar vi projekt som Våga vittna som handlar om att 

ungdomar i årskurs 8 ska engagera sig mot brottsliga handlingar. Ett annat projekt som 

även tar del i dessa 20 ansökningar är Mentorskaps program för barn/ungdomar i riskzon 

som handlar om att ge barn och ungdomar fler vuxna förebilder, som exempelvis en 

polis. (Internet 3) 

Charles Cooley ser samhället och individen som en helhet där det ena inte existerar 

utan att det andra gör det (Internet 4). Detta är något vi kopplar till organisationerna för 

barn och ungdomar där vi tror att de olika resurser och handlingar man gör påverkar barn 

och ungdomar positivt och negativt. Detta leder till att vi intresserar oss för hur de olika 

organisationerna är uppbyggda och vad de anställda inom förebyggande verksamheter 

anser om arbetet med ungdomar. Hur deras syn på insatser, arbetet inom den egna 

organisationen och samarbetet med andra organisationer ser ut. Vi tror nämligen att 

ungdomarnas beteende ibland kan vara ett rop på hjälp, ett sätt att bli sedda. Om det finns 

människor runt omkring dem från början som verkligen går in för att hjälpa och försöka 

förstå vad som gör att ungdomarna väljer fel väg tror vi att de kommer att känna att det 

kan finnas hopp. 

 

3.3.  Intresse 

Vårt personliga intresse för detta ämne beror på att vi båda är intresserade av att, i sinom 

tid, arbeta med barn och ungdomar, som de organisationer vi tagit kontakt med gör.  

Organisationerna vi har valt att utgå från har varit olika i sitt arbetssätt men har 

liknande mål. Detta har vi gjort på grund av att vi ville få en så bred bild som möjligt på 
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de olika organisationstyper som finns. Det har varit allt från förebyggande organisationer 

för barn och ungdomar till integrationsorienterade organisationer. De olika 

organisationerna har olika resurser, beroende på hur mycket som satsas på de olika 

projekten. Vi lade märke till att en av organisationerna har satsat mycket energi på sitt 

projekt och har lyckats få in mycket pengar vilket märks på deras lokaler och saker de har 

som utbud till ungdomarna. Medan en annan organisation, som utgår från kommunen, har 

börjat känna att kassan sinar och att arbetskraft dras in som man egentligen är i stort 

behov av. Vad de organisationerna vi har kontakt med har för likhet är att de är ute efter 

att hjälpa, de vill försöka skapa en lättare och mer positiv framtid för de barn och 

ungdomar som hamnar inom just deras sektion, men sedan skiljer de sig åt. En 

organisation är ute efter att integrera ungdomar på ett sätt som gör att de gör något 

positivt på deras fritid så de inte hamnar i utanförskap. En annan organisation har som 

mål att ungdomarna ska skapa en meningsfull fritid där de kan utveckla sina intressen 

oavsett hur de har det ekonomiskt ställt hemma, deras alternativ är gratis. En organisation 

är ute efter att hjälpa de ungdomar som redan halkat in på en kriminell bana, de försöker 

få dem att hitta en mening, de ger dem livscoachning vilket innebär att de får hjälp att 

lära sig leva på ett sätt utanför brottsligheten. De tar hand om personer som hamnat i till 

exempel missbruk och brottslighet. 

 
4. Teori 

 
4.1.  Introduktion 

De teorier vi valt att använda oss av är hur en organisations uppbyggnad ser ut, detta 

genom human resource management- processen. Processen går ut på att man vill göra 

företaget eller organisationen starkare genom ett förbättrat samarbete internt och externt. 

Grupp processer för att visa hur grupper bildas och ändras genom kontakt med nya 

människor och grupper, vi tror att detta kan komma att förklara många av de problem 

som kan uppkomma inom ungdomsorganisationerna. Samspel tar vi upp av den 

anledningen att de anställda inom ungdomsorganisationerna ibland kan få agera 

terapeuter, de agerar och samspelar då med ungdomarna genom vad vi kan likna med 

psykoterapi.  
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4.2.  Organisationers uppbyggnad 

Human resource management, även kallad för HRM, är en process för de anställdas 

utveckling i diverse organisationer och hur anställda och organisationen kan samarbeta 

för bästa resultat. HRM handlar om att kunna framhäva varje individs bästa utveckling 

inom organisationer för att individen ska tillfredställas och kunna bidra med sina bästa 

kompetenser.  

Human innebär att man ser varje arbetare som en individ, en människa som behöver 

omtanke och en känsla av att bli sedd för att trivas på sitt arbete (Lindmark & Önnevik, 

2006:24). Resource innebär att man samtidigt måste se arbetarna som en resurs som 

måste utnyttjas så att man får ut så mycket som möjligt av dem, om det innebär att man 

skickar dem på en kurs eller befordrar dem eller helt enkelt ger dem nya uppgifter är upp 

till ledarna (Lindmark & Önnevik, 2006:25). Management handlar om hur man hanterar 

ledarskapet och hur man ska få ut så mycket som möjligt genom sitt ledarskap (Lindmark 

& Önnevik, 2006:26f).  

Om man utgår från ett human resource management-perspektiv i en organisation 

handlar det om de anställda och organisationen, allt från rekrytering, introduktion, 

arbetsprocessen, utvärderingssystem till belöningssystem. Allt detta påverkar de anställda 

individerna och deras roll i organisationen (Lindmark & Önnevik, 2006:22). Grunden till 

HRM handlar om hur varje organisation anpassar sig och arbetar med 

kompetensutveckling så att de anställda utvecklas och lär sig. Viktiga aspekter inom 

HRM processer är motivation, förståelse av arbetsuppgifter samt situationsanpassning 

(Lindmark & Önnevik, 2006:23). 

Arbetsprocesser kan se olika ut och därmed kan vissa vara viktigare än andra. I 

HRM är introduktionen bland de viktigaste där man skall få den ny anställde anpassad 

och välkomnad till arbetet. Introduktioner kan se ut på olika sätt och kan pågå allt mellan 

en dag till flera veckor eller till flera år. Otto Granberg (Refererad i Lindmark & Önnevik 

2006:113) har exempel på viktiga aspekter i en introduktion; att känna sig välkommen, 

att komma in i arbetsgruppen, att pröva på arbetsuppgifter, att få klart för sig 

förväntningar och krav, att inte synas för mycket, att ligga lågt, att stilla sin nyfikenhet, 

att informera om organisationen ”familjeförhållanden” men inte om hela ”tjocka släkten” 

samt avslutningsvis att komma till nytta (Lindmark & Önnevik, 2006:112f).  
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Denna teori kommer vi använda på två sätt, dels på hur de anställda ser på sin 

organisation och hur de känner att den kan bli bättre genom förändring. Dels genom att se 

på hur en organisation som arbetar med att introducera ungdomar i samhället gör för att 

lyckas. 

 

4.2.1. Kompetens 

Vad kompetens innebär är svårt att säga eftersom det finns många olika former av 

kompetens (Lindmark och Önnevik, 2006:73). Men för att kort förklara ordet kan man 

säga att det innebär att man har handlingsförmåga oavsett vilken situation man hamnar i 

(Lindmark och Önnevik, 2006:194). 

Tröskelkompetens (Lindmark & Önnevik, 2006:198) innebär att man hittar personer 

som klarar av minimikraven för organisationen, personerna ska kunna klara av de 

uppgifter de får och de situationer de hamnar i. Sedan finns det något som kallas 

stjärnkompetens (Lindmark & Önnevik, 2006:198) vilket innebär att man skiljer sig från 

mängden. Man klarar av uppgifterna man får samtidigt som man gör något mer utav dem 

och försöker få ut mer av sina medarbetare. Organisationerna letar först efter personer 

som klarar tröskelkompetensen sedan sållar de ut efter stjärnkompetensen. 

Stjärnkompetens kan även sägas vara ett slags emotionell kompetens (Lindmark & 

Önnevik, 2006:198).  

Denna teori kommer vi använda oss av genom att se hur de anställda gör när de 

arbetar enligt sig själva. Om de gör precis det som behövs eller om de tar det extra steget 

för att hjälpa någon annan inom organisationen. 

 

4.3.  Grupp processer 

En grupp är en samling med människor, allt från två personer och uppåt. Dessa 

människor ska ha ett gemensamt mål. Teorin om grupp processer som vi har valt ut tar 

upp vad det är som räknas som en grupp och hur samhället samt enskilda individer ser på 

de olika grupper som finns. Teorin förklarar även hur man påverkas i en grupp, hur 

konflikter uppstår i grupper samt vad grupper betyder för individer och samhälle. 

Varje grupp ansluter sig till olika värderingar och normer, på detta sätt kan deras 

beteende guidas utifrån gruppens beteende. Därmed uppkommer kritik och missförstånd 
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från andra grupper och konflikter kan uppstå (Brown, 1999:6). I en grupp är det flera 

personer som medverkar och detta kan påverka varandras beteende både positivt och 

negativt. Beteendet påverkas även på grund av att människan agerar omedvetet och 

outvecklat i samband med grupper (Brown, 1999:11). 

Men i samband med att tillhöra en grupp så börjar den enskilda individen följa 

majoritetens vilja istället för att man står på sina egna ben. Ens egen vilja försvinner och 

man följer majoritetens attityd och beteende. På detta sätt avviker man inte från gruppen, 

utan man blir istället en av dem (Brown, 1999:126f). 

Att komma in i en ny grupp kan vara svårt för en individ, man försöker komma på 

hur man ska göra för att passa in och hur gruppen kommer att bemöta en som ny medlem. 

Detta kan frambringa stress hos individen på grund av att man är rädd för det okända. Det 

är dock inte enbart den nya individen som drabbas av detta utan det är även själva 

gruppen som måste anpassa sig efter nya förhållanden, alltså den nykomna till gruppen 

(Brown, 1999:24f). Ens erfarenheter man tar med sig till en ny grupp är också väldigt 

viktiga. Det kan forma den nya gruppen eller så får man lägga det bakom sig och får en 

chock av gruppens egna erfarenheter (Brown, 1999:33f). 

Denna teori kommer vi att använda oss av på så sätt att vi försöker förstå det 

intervjupersonerna säger om sina tankar och erfarenheter när det gäller att skapa ett 

förtroende till ungdomarna. Hur de gör för att påbörja en ny grupp med ungdomarna och 

få dem att känna sig trygga och hemma i gruppen.  

 

4.4.  Samspel 

Rolf Holmqvist skriver i sin bok Relationella perspektiv på psykoterapi att en terapeut 

måste gå in till varje ny patient och se på honom eller henne som en tom duk (Holmqvist, 

2007:161). Med andra ord får man inte blanda in sin förförståelse när man träffar en ny 

människa. Även om problemen skulle kunna vara desamma betyder inte det att 

patienterna kan bearbeta händelserna på samma sätt, därför behöver man se på varje 

människa med nya ögon.  

När man tar sig an en annan människa är det viktigt att man som terapeut visar upp 

en äkta vilja att hjälpa och visa empati för dennes situation (Holmqvist, 2007:34, 155, 

269ff). Om man som patient till exempel skulle känna att terapeuten, eller någon annan, 
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egentligen inte vill vara där skapas inget förtroende och patienten skulle inte vara ärlig. 

Man skulle inte vinna något på att träffas då inget av värde skulle utbytas. Terapi går 

nämligen ut på att man är ute efter att stärka patienten genom att ge honom en förståelse 

för vem han är och vad det är han egentligen känner (Holmqvist, 2007:36f). Skulle därför 

situationen ovan infinna sig skulle patienten inte tro på något av det terapeuten säger, 

man skulle inte stärka den patienten. 

I en del behandlingar eller hjälpprogram så kan personerna som försöker hjälpa 

känna sig hotade och aggressivt bemötta av patienterna, detta kan vara vad som kallas 

överföring (Holmqvist, 2007:41). Patienten för över en känsla på terapeuten som han 

känner för en helt annan person (Holmqvist, 2007:77), detta är en del av terapiprocessen. 

Det är en situation man måste försöka ta sig igenom, många är dock inte tillräckligt starka 

att stå ut med detta, men klarar man det skapas troligen ett förtroende då patienten känner 

att terapeuten inte ger upp trots att denne behandlas illa.  

Det beskrivs två principer inom den interpersonella traditionen, den deltagande 

principen och den ekologiska principen. Vi kommer enbart använda oss av den ena på 

grund av att vi anser den vara lämpligast för vårt arbete. Den ekologiska principen 

(Holmqvist, 2007:56) säger att människan påverkas av den omgivning man är uppvuxen 

i, de personer och det geografiska läge man haft med sig sedan födseln. I boken 

Relationella perspektiv på psykoterapi tas det upp ett exempel som säger att ”en hustru 

till en alkoholist gifter om sig med en alkoholist” (Holmqvist, 2007:194). Man letar helt 

enkelt efter det man vet om, man är rädd för att gå utanför boxen även om det skulle vara 

ett bättre liv utanför. Detta kan även säga mycket om de ungdomar som hamnat fel och 

hamnat på de olika organisationer vi kommer forska mer om. Det kan handla om vänner 

som propsar på att man ska försöka, ens föräldrar har inte brytt sig utan det var ända 

sättet att få uppmärksamhet på (ens beteende sänder ut signaler som gör att den andre 

beter sig på ett visst sätt tillbaka (Holmqvist, 2007:62)), man måste helt enkelt förstå att 

ungdomars bakgrund kan säga mycket om varför det blivit som det blivit.  

Det finns en modell som visar hur beteenden kan förstås utifrån tidigare möten med 

andra, även kallat kopieringsprocesser. En av dessa processer, identifikationsprocessen 

(Holmqvist, 2007:68), menar att man behandlar andra så som man själv blivit behandlad. 
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Om man enbart fått veta att man måste slåss för att komma någonstans är det klart att 

man slår först och frågar sedan.  

Dessa begrepp kommer vi använda oss av genom att ta reda på hur de anställda 

behandlar nya ungdomar som kommer till dem i behov av hjälp.  

 

 
5. Metod  

 
5.1. Val av metod 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer, vilket innebär att man är ute efter att försöka 

förstå människor och deras sätt att tänka och agera (Trost, 2005:14). Vi ville få fram hur 

de anställda inom barn och ungdomsorganisationer känner inför sitt arbete. Detta skulle 

vara svårt att få fram genom kvantitativt undersökningsarbete, eftersom känslor och 

tankar är svåra att beräkna.  

Om man väljer att göra intervjuer, som vi ska göra, måste man vara noga med att 

välja rätt intervjuform för att få ut så mycket som möjligt från dem (Sjöberg, 2008:33). 

Det finns tre olika sätt att göra en intervju på vilket är följande; strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren 

bestämmer frågor och på så sätt i princip kan reglera de svar man får av intervjupersonen. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har ett frågeformulär som han eller 

hon utgår från, men intervjupersonen kan svara fritt. Ostrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren lägger fram ett tema och intervjupersonen talar fritt om detta (Denscombe 

2000:134f). Vi har valt att utgå från semistrukturerade intervjuer då vi vill att 

intervjupersonen ska kunna svara fritt utifrån de frågor vi vill få svar på.  

 Det finns även olika sätt att utföra intervjuerna på efter det att intervjustrukturen är 

bestämd. De tre olika sätten är enskilda intervjuer, gruppintervjuer samt fokusgrupper. 

Enskilda intervjuer innebär att enbart intervjuaren och intervjupersonen för en dialog. 

Gruppintervjuer innebär att man vanligtvis samlar fyra till sex personer som får tala om 

ämnet i grupp medan intervjuaren lyssnar. Medan fokusgrupper innebär intervjuer i 

grupper om ca sex till nio personer, fast i detta fall är även intervjuaren inblandad i 

diskussionen och är mer som en i gruppen (Denscombe 2000:136f). Vi valde att utgå från 

enskilda intervjuer på grund av att vi ansåg att det var lämpligast för att få fram ärliga 
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svar från var och en av våra intervjupersoner, eftersom det handlar om en persons 

enskilda känslor och tankar inför sitt arbete. 

Ibland kan det vara svårt att få igång en intervju, man kanske lägger märke till att 

intervjupersonen kan ha svårt för att öppna sig. Så för att ”bryta isen” kan man då börja 

med en liten introduktion, man berättar om sig själv och om ämnet samt ber intervjuaren 

berätta om sig själv för att skapa ett band mellan varandra (Sjöberg, 2008:33). Man 

skapar ett förtroende som gör att det blir lättare att prata om mer intima och privata saker 

och tankar.   

 

5.2.  Vetenskapsteoretisk ansats 

Eftersom vi arbetar kvalitativt i detta arbete har vi valt att använda oss av en 

hermeneutisk ansats istället för den positivistiska ansatsen (Thurén, 2007:94ff). Den 

positivistiska ansatsen går ut på att hitta absolut kunskap (Thurén, 2007:16). 

Hermeneutiken däremot innebär att man vill försöka förstå de människor man 

kommer i kontakt med. Man försöker känna empati, försöker förstå och tolka de känslor 

som de personer man intervjuar förmedlar, man använder helt enkelt inte enbart 

intellektet (Thurén, 2007:94). Hermeneutiken är även kallad för tolkningslära, man tolkar 

texter eller berättelser vilket innebär att man kan se på de svar man får på flera olika sätt. 

Inget är fast och bestämt utan allt kan tolkas olika beroende på vem som läser eller hör 

det som skrivs och sägs (Hellesnes, 1989:25). När man tolkar något som någon annan har 

att säga kan man tolka mer än bara det verbala språket. Det icke-verbala språket kan säga 

så mycket mer, eller till och med tala emot det intervjupersonen egentligen säger 

(Hellesnes, 1989:26f). Detta innebär att vi måste vara uppmärksamma på det 

intervjupersonerna visar samtidigt som vi måste lyssna på vad de faktiskt säger.  

Vi anser på grund av detta att den hermeneutiska ansatsen kommer passa vårt 

arbete bäst eftersom intervjuerna kommer handla om de anställdas tankar och känslor, 

detta ger ingen absolut kunskap utan ett sätt att se på ämnet som kan variera beroende på 

vem som hör eller läser arbetet. 
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5.2.1.  Förförståelse 

I en undersökning är det viktigt att man går in med ett öppet sinne och inte blandar in sin 

egen förförståelse för mycket (Thurén, 2007:58ff). Det man tror sig veta innan fältstudien 

måste man försöka lägga undan just under undersökningens gång då man måste kunna se 

på situationen så som, i vårt fall, intervjupersonerna lägger fram det.  Som exempel måste 

vi försöka förstå en missbrukares val istället för att ta avstånd från det, vilket vi kanske 

skulle göra i det verkliga livet. 

Vår egen förförståelse när det gäller vårt ämne är delad, detta på grund av att vi har 

haft väldigt olika bakgrunder. Innan vi begav oss in i just detta ämne hade vi ingen större 

uppsikt på hur förebyggande organisationer arbetar, men ju mer vi fick veta desto mer 

intresserade blev vi. För det vi trodde oss veta om dem som arbetar med detta var inte 

riktigt hur vi hade tänkt oss utan vi blev förvånade över deras mängd av engagemang och 

vilja. 

 

5.3.  Urval och tillvägagångssätt 

TV-programmet Inlåst som gick på Kanal 4 väckte ett intresse hos oss och det 

inspirerade oss till att välja ämnet för vårt arbete. Programmet handlade om ungdomar 

som hamnat fel i samhället på grund av kriminella handlingar. Dessa ungdomar gick 

frivilligt med på att spendera tid i ett fängelse där de möttes av den hårda verkligheten 

och före detta fångar som ska försöka hjälpa ungdomarna att förstå hur de hade det och 

att ungdomarna inte vill vara där och på så sätt försöka få dem in på rätt väg igen 

(Internet 8). Programmet gjorde att vi kom på vad vi ville skriva om, men ju mer vi läste 

på om ämnet desto mer intresserade vi oss för de personer som arbetar förebyggande med 

barn och ungdomar istället för enbart ungdomarna. Detta på grund av att vi vill veta hur 

de vuxna med detta arbete gör för att komma över den klyfta som finns mellan vuxna och 

ungdomar, hur de gör för att skapa ett förtroende till ungdomarna och på så sätt få dem 

att förstå att man finns där vid behov. 

I vår förberedelse inför arbetet fick vi även mycket hjälp av de olika broschyrer vi 

plockade på oss i det första skedet av arbetet, broschyrer från olika organisationer och 

kulturhus i de olika kommunerna vi varit i. Genom broschyrerna valde vi ut de olika 
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organisationer vi skulle inrikta oss på, utifrån deras utbud och målsättningen med deras 

organisation.  

Personerna vi har intervjuat fick vi kontakt med genom att vi ringde upp de olika 

organisationerna inom de områden vi valde ut. Samtalen ledde till att vi valde ut tre 

organisationer på grund av att deras målsättning liknade varandra men att de inriktade sig 

på olika sorters problem. Sedan fick vi tilldelat ett antal personer av organisationen, de 

skickade sedan i sin tur vidare oss till fler som var intresserade av att bli intervjuade.  

Vi gjorde tio stycken intervjuer men valde att inte ta med tre stycken på grund av 

att de som vi intervjuade inte arbetade med de sakerna vi intresserat oss för, de hade hand 

om pappersarbetet och hade därför ingen kontakt alls med ungdomarna. Deras intervjuer 

blev orelevanta för arbetet, och vi ansåg att de intervjuer vi fått hade gett de svar och all 

den information vi kände behövdes. 

 

5.4.     Validitet 

När man skriver ett så här stort arbete är det viktigt att man säkerställer validiteten, vilket 

innebär att man har undersökt det man från början ville undersöka och inte har blandat in 

något annat (Thurén, 2007:26). Man ser till att den data och de källor man fått fram  är 

tillförlitliga (Denscombe, 2000:283), man kan säga att validitet är det samma som 

giltighet. 

Man ska försöka få ämnets komplexitet visat genom de slutsatser man får fram 

genom arbetet. För att undvika att arbetet känns ensidigt eller felvridet, måste man 

undvika att ens eget tyckande och tänkande tar över (Denscombe, 2000:251). 

När man som vi använder sig av kvalitativa intervjuer är det viktigt att man lyssnar 

till vad den intervjuade tycker och tänker om ämnet man lägger fram och inte antar något 

annat (Trost, 2005:113). Att säkra validiteten när det gäller kvalitativa forskningar kan 

vara lite svårare, detta på grund av att om man som vi utgår från kvalitativa intervjuer 

handlar om hur intervjupersonerna tycker och tänker. Man kan inte göra annat än ange 

hur intervjupersonerna svarar och sedan försöka koppla detta till ”säkra” källor, teorier. 

Men genom att göra detta lyckas man ge arbetet en validitet (Trost, 2005:113).   
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5.5.     Etiska aspekter 

Vårt ämne kan ses som känsligt på så sätt att intervjupersonernas chefer samt andra 

anställda kan komma att misstycka till de intervjuades svar eller att de kanske skulle säga 

något i ”stridens hetta” som kan tolkas fel utanför sin egentliga mening. För att ingen av 

våra intervjupersoner skulle vara nervösa eller rädda för att säga vad de tänkte så 

intygade vi innan intervjuns början att ingen annan än den av oss som intervjua skulle få 

höra intervjun och att de skulle vara anonyma. Vi informerade även om att vi enbart 

skulle ta med delar av intervjun i själva arbetet. För att få dem ännu tryggare gav vi dem 

även möjligheten att få läsa igenom arbetet innan vi skulle skicka in det för att ge dem 

chansen att godkänna eller be oss ta bort något av det de sagt som de kunde känna var för 

personligt att ta med.  

 

5.6. Reflektioner 

Under arbetets gång har vi inte stött på några större problem, utan det som kan ha fördröjt 

oss eller fått oss ur balans är små ting. Det som började med att dra ut på tiden var själva 

valet av hur vi skulle inrikta oss i arbetet, vi var först fokuserade på ungdomar, men insåg 

med tiden att det skulle bli svårt att få fram information då allt måste godkännas av 

föräldrar. Det skulle fördröja arbetet mer då det insamlade materialet skulle gå genom 

föräldrars godkännande för att få intervjua ungdomarna. Ju mer vi kom i kontakt med 

anställda inom de organisationerna vi besökte för att få kontakt med ungdomar, desto mer 

intresserade blev vi av de anställda och deras engagemang. Lite av tur och lite av 

nyfikenhet kom vi i kontakt med rätt personer som hjälpte oss otroligt. Vi fick goda råd 

och de gav oss möjligheten att ta kontakt med fler personer som skulle kunna hjälpa oss 

genom deras egna kontakter. De fick vårt intresse för att arbeta med ungdomar att växa 

och vårt intresse för det egna arbetet började även det växa vilket gjorde att vi fick en 

knuff framåt. 

När vi hade valt våra intervjupersoner och bokat tid var det bara att komma igång men 

stötte på ännu ett problem vilket var att två av våra intervjupersoner aldrig dök upp på 

den bestämda platsen och tiden. Det gjorde oss lite frustrerade men vi bokade nya 

intervjuer med hjälp av våra andra intervjuades kontakter som vi är väldigt tacksamma 

över. 
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Under intervjuernas gång hade intervjupersonerna väldigt stort tålamod med oss och 

anpassade sig rätt mycket efter våra behov. Då vi använde oss av enskilda intervjuer satt 

vi ensamma i deras arbetsrum, vi valde att därför spela in samtalet för att kunna fokusera 

ordentligt på vad intervjupersonerna hade att säga, samt ville vi inte sakta ner på tempot i 

deras berättande som vi skulle göra om vi skrev ner hela intervjun. Under en intervju blev 

det problem med bandspelaren och ingenting spelades in, och intervjupersonen hade sån 

tålamod och insisterade på att berätta om allt en gång till för att vi skulle få det rätt, vi 

tror dock inte alla hade gjort detsamma.  

 

6. Resultat 

De tre organisationer vi har besökt har varit olika på så sätt att de inriktat sig på 

annorlunda saker vad gäller problem, dessutom utgår de från olika städer. De har alla tre 

haft liknande mål, de har varit ute efter att ge ungdomar en mer gynnsam framtid. Våra 

intervjupersoner har även de haft olika arbetsuppgifter men de har samtidigt arbetat efter 

samma mål, att ge ungdomar en chans till en förbättrad syn på sitt liv och en meningsfull 

fritid. 

 

6.1.  Presentation av organisationer 

Vi har valt att namnge organisationerna enligt följande: A, B och C, detta på grund av att 

de anställda inte ska kunna spåras enligt önskemål av intervjupersonerna. 

Organisation A har en lokal till sitt förfogande som kommunen valt att lägga en 

generös budget på, vilket visar sig på utbudet av material och aktiviteter de kan erbjuda 

ungdomarna. Lokalen är utrustad med olika aktiviteter och materiella ting som ska tilltala 

de flesta ungdomar. De har till exempel en fotoateljé, danssalar, målarsalar, en scen, gym, 

datorer, symaskiner och även ett fikarum. Organisationen finns till för att ge ungdomarna 

en chans till att utveckla sina intressen oavsett ekonomisk status, allt som erbjuds är 

gratis. Den erbjuder även en trygghet där mötesplatsen bidrar till att man kan träffas, 

skapa och inspirera varandra eftersom det bygger på ungas engagemang och delaktighet. 

Organisation B är en organisation som inte har en lokal att utgå ifrån, utan det 

varierar var de träffas beroende på vilken slags aktivitet de håller på med för dagen. 

Organisationen är till för att integrera ungdomar med invandrarbakgrund i samhällslivet 
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och skapa nätverk för ungdomarna så att de på egen hand kan förena sig i fritidslivet, som 

man gör med hjälp av sammanträden i stora grupper. Ungdomarna är indelade i olika 

grupper som har varsin mentor, mentorn finns till för att finnas som extra kontakt och 

som kan arrangera något utanför de stora grupperna i mindre grupper. Organisationen är 

till största delen ideell och drivs med hjälp av frivilliga krafter som är villiga att gör en 

förändring med hjälp av sin tid. 

Organisation C är uppbyggd med hjälp av kommunen. De utgår från ett program 

som har ett upplägg som går ut på att försöka hjälpa ungdomar som hamnat fel genom till 

exempel kriminalitet och missbruk. De försöker få dem att hitta tillbaka till ett ”normalt” 

liv där de kan leva i samhället utan att ses som en belastning. De har en mötesplats dit 

ungdomarna kan gå vid behov av hjälp eller för att umgås med andra. 

 

För att vidare kunna förstå innebörden av intervjupersonernas svar och hur 

organisationerna ser ut har vi valt att skriva om kommunen eftersom våra 

intervjupersoner tar upp ansvar och ekonomisk stöd som de antingen behöver eller är 

beroende av. 

 Varje kommun har en skyldighet att bidra med ekonomiskt stöd till verksamheter 

som har till uppgift att underlätta vardagen för allmänheten, här faller även 

organisationer för ungdomar in. Denna skyldighet visar sig även genom en lag, 

(Kommunallagen, 2 kapitlet, 1 paragrafen), men kommunallagen är dock en så kallad 

ramlag, vilket innebär att kommunen kan tolka den som de själva tycker (Internet 5). De 

flesta kommuner har en uppdelning mellan obligatoriska bidrag och frivilliga bidrag. 

Inom den obligatoriska ramen faller fritid, idrott, kultur och ungdom, men samma 

punkter finns även inom den frivilliga spalten vilket gör att en del organisationer inte får 

samma stöd som andra (Internet 5).  

 

6.2.  Presentation av intervjupersoner 

Namnen på våra intervjupersoner är alla fingerade för att på detta vis låta dem vara 

anonyma, vilket var ett önskemål av vissa. 

Albert har del i organisation A och beskriver sig själv som en öppen, tålmodig, 

ödmjuk och målinriktad person. Han tror att andra människor skulle förklara honom som 
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en person som har ordning och reda. Han har jobbat som fritidsledare i 24 år och på 

socialförvaltningen i 8 år. Albert arbetar med brobyggande, vilket innebär att han styr upp 

samarbete med andra organisationer, samt arbetar han med förebyggande arbete för barn 

och ungdomar där han även har i uppgift att få vuxna och föräldrar att engagera sig i 

ideella föreningar som exempelvis nattvandring. 

Bill  jobbar för organisation C och beskriver sin uppväxt som väldigt kaotisk där 

idrotten hade en stor roll för att hans liv blev som det är idag och har levt i gränslandet 

mellan kriminellt och icke kriminellt beteende under större delen av sin uppväxt. Hans 

arbete idag går ut på att hjälpa ungdomar som hamnat i en situation han själv befann sig i 

under sin uppväxt, en situation som innebär ett kriminellt beteende, ett begynnande 

missbruk eller en situation som gör att man hamnat utanför ”stolarna”. Bill försöker ge 

ungdomarna ett vanligt liv genom att erbjuda dem sysselsättning, boende och livsträning. 

Att han arbetar med detta beror på att han jobbat med ungdomar och idrott sedan tidigare 

och varit en förebild för ungdomarna.  

Cynthia jobbar för organisation B, har utländsk bakgrund och bosattes i Sverige när 

hon var 10 år gammal. Hon har flyttat runt lite i Sverige men bosatte sig permanent i en 

stad där hon studerade inom sociologiprogrammet. Hon har jobbat som handläggare och 

enhetschef och nu arbetar hon för barn och ungdomsförvaltningen där hon driver ett 

projekt som handlar om att förena ungdomar med invandrarbakgrund till en meningsfull 

fritid. 

Dino jobbar för organisation C och hamnade i ett arbete med ungdomar genom att 

han blev intresserad av att prata med människor under sin arbetslöshet och han förstod 

även att människor gillade att prata med honom. Då bestämde han sig för att läsa 

sociologi och blev socionom. Att det sedan blev just ungdomar han jobbar för ser han 

som en bonus.  

Elsa jobbar för organisation B och är utbildad till förskolelärare, hon fick ingen fast 

tjänst som detta och valde därför att vidareutbilda sig, hon läste sociologi, psykologi och 

pedagogik. Nu jobbar hon som barn och ungdomshandläggare. Elsa har alltid varit 

inställd på att jobba med barn och ungdomar och har alltid haft väldigt lätt för att umgås 

med dem. 
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Fia jobbar för organisation A, tidigare studerade hon sociologi och 

utvecklingsarbete, genom detta skrev hon arbeten om bland annat ungdomar och 

personalvård. Hon har tidigare jobbat inom fritidsgårdsverksamhet och kultur och fritid, 

men jobbar nu i organisation A där hon är arbetsledare.   

Gunnar jobbar för organisation C där han har hand om ungdomar som inte råkat 

riktigt illa ut men som har tendenser man försöker avstyra. Han beskriver sig själv som en 

glad person som många litar på och på detta sätt har lätt att skapa förtroende till, vilket 

han anser vara en viktig del i ett arbete med ungdomar.  

 

6.3.  Presentation av intervjusvar 

Vi har valt att utgå från våra frågeställningar som vi tog upp tidigare i arbetet under 

syftet. I och med att vi har tre frågeställningar har vi valt att dela in intervjusvaren i tre 

delar; arbetssyn, organisationsfilosofi samt utveckling. 

 

6.3.1. Arbetssyn 

Albert har under sin livstid alltid jobbat med människor och inom organisationer. 

Eftersom han har haft ett liv utan alkohol gör det, enligt honom själv, enklare att försöka 

förklara att man kan ha ett trevligt och underhållande liv utan alkohol, han har inget 

problem med alkohol i sig, men att ungdomar måste förstå att det kan innebära 

konsekvenser. Han var redan som liten en organisationsmänniska där han organiserade 

olika aktiviteter för sig själv och sina vänner, detta anser han ledde honom till ett arbete 

med ungdomar, där organisation och aktivitet är en stor fråga.  

Bill känner att hans arbete handlar om att både ge och få, ”ger man inget får man 

ingenting tillbaka från ungdomarna heller”. Han slutar aldrig tänka på sitt arbete utan ser 

det som ett arbete som inte går att lämna ifrån sig, om man inte går inför det till hundra 

procent så märker ungdomarna det, vilket leder till att man inte får den respons man vill 

från ungdomarna. Bill anser att han ger ungdomarna en chans att lägga upp en nivå för 

hans inblandning där han ger dem hjälp om de vill, om de vill klara sig själv så får de 

försöka och han försöker istället bara stötta dem på vägen. Beroende på vilket problem 

och omgivning ungdomen har är svårigheterna olika då man har varierande hinder att ta 

sig över. ”Man måste ha handlingsförmåga nog att möta dem där det behövs”. 
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Cynthia förklarar att hennes arbete med barn och ungdomar betyder väldigt mycket 

för henne. Redan vid studietiden visste hon att hon ville arbeta för och med barn och 

ungdomar, hon vill samtidigt vara med ungdomarna ute på fältet så man ser vad som sker 

och kan medverka på plats. Ett sådant här arbete betyder väldigt mycket för Cynthia 

eftersom hon får ta del av ungdomarnas utveckling och förändring.  

Dino ser på sitt arbete som ett sätt att känna en tillhörighet till resten av världen. 

Han känner att arbetet ger honom en chans att hjälpa andra, det han gör betyder något för 

honom själv men även för andra. Han kan ge ungdomar en förbättrad framtid vilket gör 

att han känner sig viktig. ”Det är en känsla jag tar med mig varje dag för att känna att 

oavsett hur trögt det känns just då så kan det bli bättre i slutändan”. 

Elsa har alltid varit i kontakt med barn och ungdomar och känner att hon snabbt får 

en bra relation med dem. Att arbeta med och för barn och ungdomar betyder väldigt 

mycket för henne och förklarar det som varierande och omväxlande. Hon förklarar även 

att hon tycker att det är kul att vara ute på fältet, som samtidigt gör att hon ständigt växer 

som person. 

Fia anser att hennes arbete med ungdomar betyder väldigt mycket för henne, hon 

känner att hon har hittat rätt där hon anser att hon tillsammans med ungdomarna gör en 

förändring för deras skull. Att ungdomarna har en plats att vara på är viktigt, samtidigt 

som de kan utvecklas både personligt och sina intressen oavsett ekonomiskt stånd i 

hemmet. 

Gunnar ser ett arbete med barn och ungdomar som något väldigt positivt, han 

förklarar det genom att han känner att han gör någon nytta och något bra varje dag. ”Gör 

världen till en lite bättre plats om man nu får säga så. Låter jag så ego som det låter i 

mitt eget huvud?” Han ser sitt arbete som psykiskt och fysiskt krävande då det aldrig är 

lätt att se ungdomar fara illa eller må dåligt. Men han skulle inte vilja byta bort det för 

något då han säger att även om det är jobbigt i början så blir glädjen så mycket större när 

man lyckas vända ungdomarna. 

 

6.3.2. Organisationsfilosofi  

”För att skapa förtroende får man ge dem förtroende” Albert tycker det är viktigt att 

lyssna till vad det är ungdomarna egentligen vill och har att säga. Att bygga en relation 
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och skapa kontakt sinsemellan för att då veta vilka regler som gäller och vilka som inte 

gör det. Man ska låta ungdomarna påverka och utveckla samt vara delaktiga i exempelvis 

olika frågor och aktiviteter. Han ser uppmuntran som ett viktigt nyckelord när det gäller 

förtroende och även anser att det är deras uppgift att uppmuntra ungdomarna och förena 

dem i föreningslivet, att få ungdomar att engagera sig i olika aktiviteter utan samband 

med alkohol. Vidare förklarar han om de olika problem som kan uppkomma beroende på 

hur en organisations upplägg ser ut, men han förklarar att i sammandrag uppkommer det 

problem i många organisationer på grund av samverkan med andra. Det blir för många 

röster som ska bli hörda, många vill göra saker på sitt sätt och glömmer därför bort att ett 

samarbete just är ett samarbete. Men även problem med ledare i organisationerna kan 

uppkomma, där kanske fel person fått ”fel” uppgift som han eller hon inte klarar av och i 

slutändan är det enbart ungdomarna som blir lidande. 

Bill anser att lyssna på ungdomarna är väldigt viktigt och att man står för det man 

säger både vid positiva samt negativa situationer, båda dessa är viktiga faktorer i 

förtroendeskapande fasen. Samtidigt tycker han att det är viktigt att möta dem på den nivå 

de är i, ”man kan inte prata med dem som när man talar med ett barn för då hade de känt 

sig nertryckta till exempel”, han förklarar att man måste anpassa språket för att de ska 

känna att man inte ställer sig över dem eller att inte ger dem chansen att förstå. Samtidigt 

måste man vara tydlig i kommunikationen, säger man något måste man stå fast för detta, 

man måste även se till att allting har framgått så som man vill att ungdomarna ska förstå 

det. Annars kan det skapas missförstånd som kan förstöra det förtroende som då byggts 

upp.  

Bill förklarar sin organisations upplägg som de utgår ifrån på så sätt att de har 

handläggare som tar hand om varje individs fall och planerar ett program utifrån 

individens behov och problematik. Sedan träffar Bill ungdomen och förklarar och 

informerar om vilka regler som gäller och hur det ser ut, därefter skrivs ett papper på för 

att det skall fullföljas, av både Bill själv och individen ifråga. Bill påpekar att deras 

program är helt frivilligt vilket innebär att ungdomen oftast vill och går in för att förändra 

sitt beteende och liv. Det som kan stå i vägen för detta och innebära problem för 

genomförandet av programmet är oftast hans eller hennes tidigare umgänge, till och med 

dess familj men det är ytterst sällan poängterar han. ”De tidigare vännerna accepterar 
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oftast inte att man vill förändras och gå vidare utan de försöker ofta dra in personen igen 

i missbruk eller vad de nu har för problem.” Bill anser att det svåraste ungdomen har 

framför sig är just att bryta mönster och byta umgänge. Gör man inte det misslyckas med 

stor säkerhet allt man försöker göra då de kommer försöka få tillbaka ungdomen i samma 

problem som tidigare. 

Cynthia anser att man måste bjuda på sig själv för att skapa förtroende och möta 

ungdomarna där de befinner sig för tillfället, samt lära känna dem. För att ytterligare 

vinna förtroendet är kontakten med deras omgivning med lärare och föräldrar väldigt 

viktigt. Visar man att man bryr sig om hur deras omgivning och hur deras situation ser ut, 

visar man samtidigt att man kommer ta sig tid att lära känna honom eller henne.  

Cynthias organisation har delat upp arbetet i grupp och individnivå, där man 

försöker förstå individens personliga behov men samtidigt kan individen utvecklas på 

gruppnivå. De olika problem som dyker upp i organisationen är missförstånd bland 

ungdomarna sinsemellan och även mellan de anställda och ungdomarna enligt Cynthia. 

Hon förklarar att det kan handla om språkbegränsningar och att man har svårt för att 

acceptera att inte alla andra tycker och tänker som en själv. Frånvaro är också ett problem 

som kan påverka alla, både ungdomarna och de anställda, förtroende kan försämras 

mellan varandra på grund av att all information kanske inte nått ut som det ska. 

Dino anser att för att kunna skapa förtroende måste man finnas tillgänglig för 

ungdomar och vara intresserad av hur de mår personligt och kunna ta sig tid att prata med 

dem. I arbetet utgår de från en metod som går ut på att man kallar både ungdomen och 

dennas föräldrar till möte och pratar då allihop tillsammans. Under detta samtal skall man 

försöka få fram vad för problem ungdomen har, vilken situation ungdomen är i nu och 

om han eller hon är villig att förändra denna. Man ska även försöka se vad för kontakt de 

har med sina föräldrar och hur det kan påverka situationen. Dino påpekar att det viktiga 

är samtal och relationer för respektive person. Det viktigaste förklarar Dino är hur villig 

personen är för att förändra sin situation och sitt beteende. 

 

Man försöker få ungdomarna att förstå hur viktigt det är att våga bryta en vänskap om 
den talar emot en oproblematisk framtid. Många vänner försöker hålla kvar och utnyttja 
det problem som gjorde att han kom i kontakt med organisationen från början, till 
exempel missbruk. 
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De problem som oftast brukar dyka upp är oftast missbruksrelaterade. Familjen är 

oftast inblandad på så sätt att de vill förbättra ungdomens liv, detta gör att de försöker att 

ge Dino ytan att arbeta och inte stå för några problem. Många vänner försöker även hålla 

kvar ungdomen i de problem de har, men Dino själv har inte råkat ut för de problemen 

ännu.  

Enligt Elsa måste man visa väldigt mycket intresse och förståelse utifrån 

ungdomarnas situation de är i för att skapa förtroende. Respekt är väldigt viktigt samt att 

man sätter ungdomarna före sig själv då det blir nödvändigt. Organisationen har som 

upplägg en karläggning inför de som skall introduceras inför fritidslivet.  

 

Man försöker även prioriterar efter deras behov, vem som behöver mest hjälp eller är 
mest isolerad och behöver komma ut prioriteras före de som kanske har det lite bättre. 

 

Elsa förklarar att missförstånd mellan föräldrar, de anställda och ungdomar är ett 

vanligt typiskt problem som brukar dyka upp. ”Det kan handla om att barnen tjafsar med 

varandra om olika aktiviteter samt att de delat in sig i olika grupper och ska hävda att 

den ena är bättre än den andra”. Hon poängterar att man kan tycka det är typiska 

samhällsproblem men kan ha stor påverkan när det gäller sådant här arbete samt kan det 

störa mer än man tror. Rädslan för det okända är också något som bidrar till ett problem i 

organisationen där de inte alltid är med på de olika aktiviteter som arrangeras, de försöker 

undvika att göra bort sig istället för att försöka och ge det en chans.  

För att skapa förtroende till ungdomarna anser Fia att ödmjukhet gentemot 

ungdomarna och engagemang är viktigt. ”Att man är ärlig och ger dem ett bra 

bemötande samtidigt som relationen mellan varandra betyder mycket.”  

Fia menar att det huvudsakliga med organisationen hon arbetar för är att det är 

kostnadsfritt, det ger fler ungdomar möjligheten till att utvecklas och få en meningsfull 

fritid för en ljusare framtid. De försöker även samarbeta med ungdomarna och visa att de 

kan ta del av de anställdas arbete. De typiska problem som Fia anser påverka hennes 

arbete mest är att det dyker upp kulturkrockar eftersom deras organisation är en 

organisation som är till för alla ungdomar.  

De kommer från olika kulturer med olika bakgrunder som leder till en kollision 
sinsemellan, det är svårt att veta hur vi ska göra alltid då för vi kan ju inte gärna neka 
någon tillträde för att ge någon annan förtur. 
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De vill att alla ska kunna samsas då hela organisationen finns till för att ge 

ungdomar en plats där de kan känna sig trygga och våga ge främmande företeelser en 

chans. 

Gunnar försöker skapa förtroende genom att visa ungdomarna vem han är och 

varför han är där, att han kommer vara tillgänglig för dem. Han förklarar att det är väldigt 

viktigt att ungdomarna förstår varför han är där och att han kommer att finnas där för 

deras skull så länge de själva vill. Gunnar utgår från ett upplägg som går ut på att ha en så 

nära kontakt med familjen som möjligt, då det oftast är de som tar dit ungdomen, men 

även för att de kommer ha en nära kontakt varje dag vilket kan påverka positivt eller 

negativt beroende på hur de ställer sig till programmet. ”Programmet anpassas lite efter 

hur familjesituationen ser ut då det varierar från familj till familj hur mycket de känner 

för att vara inblandade.”  

Problem som uppkommer är då han själv och familjen inte riktigt kommer överens 

om vilka metoder som ska tillämpas. Han säger att antingen finns det de föräldrar som 

lämpar över allt på honom medan andra inte vill låta honom göra något alls. Båda ger 

problem som innebär att ungdomen hamnar i kläm då familjen egentligen stoppar 

projektets framgång. Han säger dock att båda attityderna inte är så konstiga om man 

tänker efter, den ena gruppen föräldrar ser detta som en sista chans medan en del 

föräldrar har svårt för att acceptera att deras barn befinner sig i den situationen alls. 

 

6.3.3. Utveckling  

Albert har inga problem med sin motivation för sitt arbete och engagemang men har lärt 

sig med tiden att samverkan kan vara svårt i praktiken. Han säger att det är väldigt enkelt 

att prata i alla möten om att man ska göra ett och annat men när det kommer till praktiken 

så blir det sällan gjort. Han menar att vissa anser sig arbeta bättre själv och att de får 

saker och ting bättre gjort men då missar man hela poängen med ett samarbete. ”Jag ska 

ju kunna försvinna, det ska fungera ändå.” Enligt Albert är det väldigt viktigt och 

positivt att samarbeta, men han menar att i det dagliga arbetet finns det inte tillräckligt 

med samarbeten. Detta på grund utav att det inte finns tillräckliga resurser för detta.  

            Albert vill ändra sin organisation så den blir mer hållbar i längden, göra den mer 

enkel att förstå och mer lätt tillgänglig. Ge de anställda mer säkra roller som ger dem en 
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säkerhet inför att komma till arbetet varje dag. Ha bättre informations flöde, och göra den 

mer anpassad och förståelig för alla ungdomar. Albert vill även göra organisationen mer 

anpassad efter hur verkligheten ser ut och behöver. Han vill skapa en gruppkänsla där alla 

känner sig behövda och att de kan bidra med något till verksamheten. ”Skapa mer säkra 

och bättre, fungerande samarbeten. Få organisationen mer flexibel, göra så att den kan 

ta och ge”. Albert förklarar att det finns framgång i deras arbete med det förebyggande 

arbetet. En del av aktiviteterna ser man det inte lika tydligt på eftersom det tar många år 

för att få fram resultat, men man har sett på mindre arbeten och projekt att man gjort en 

förändring man är nöjd med. 

Samarbete finns det mycket av i organisation C enligt Bill, både från privata 

organisationer men även från kommunala. De har ett samarbete med bland annat 

socialförvaltningen, individ och familjeenheter, arbetsförmedlingen, komvux, olika gym, 

polisen, kriminalvården, restauranger med flera, allt för att det skall fungera och arbetet 

skall flyta på så bra som möjligt. Samarbetet varierar beroende på vilken hjälp ungdomen 

behöver, är han kriminell tar man hjälp av polisen till exempel, men har han ett missbruk 

kommer samarbetet med olika läkargrupper vara mer i centrum. Allting anpassas efter 

individen redan vid handläggningen. 

Som förändring anser Bill att man måste anställa fler till arbete med barn och 

ungdomar eftersom det kräver mycket jobb och tid. Att förändra till det bättre går alltid 

enligt Bill men i just organisationen han arbetar för krävs det inga större förändringar just 

nu men de behöver mer resurser för att i så fall kunna göra någon som helst förändring. 

Det han känner skulle kunna förbättras för tillfället är de anställdas situation, anställa fler 

och sedan mer kontinuerligt ge dem möjligheten att få gå på kurser och liknande för att 

utvecklas. ”Fler anställda och utbildning för de anställda skulle göra en stor förändring 

och förbättring”. Bill  menar att de har framgång med sitt arbete, alla som han haft 

kontakt med tidigare genom programmet har numer en positiv livsstil. De har förändrats 

drastiskt och lagt sin kaotiska bakgrund bakom sig. Detta vet han med säkerhet eftersom 

han kollar upp varenda en med jämna mellanrum. 

Cynthia menar att samarbete är väldigt viktigt och hon staplar upp organisationer de 

samarbetar med som till exempel scouter, socialen, fritidsgårdar, kulturförvaltningen 

samt frivilliga organisationer. 
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För en förbättrad förändring tror Cynthia att man behöver rekrytera fler frivilliga till 

organisationen, samtidigt som man har fler anställda som är ansvariga för varje aktivitet 

eller grupp. Just nu kan hon känna att det ligger lite för mycket ansvar på en del personer, 

så om man istället kan dela upp ansvaret på fler kan alla lägga ner mer energi på 

ungdomarna istället för att oroa sig över sitt ansvar. 

Cynthias syn på deras framgång är positiv, där de gjort löpande uppföljningar och 

utvärderingar och fått respons av både lärare och föräldrar att ungdomarna utvecklats 

personligt vad gäller deras självförtroende. Man har även kunnat konstatera framgången 

vid ungdomarnas deltagande vid de olika aktiviteterna.  

Dinos organisation har ett samarbete mellan några organisationer och enheter, till 

exempel polisen, andra varierande projekt, familjeterapigrupper, fritidsgårdar och 

ungdomsgårdar. Genom samarbetet får de den information de behöver för att förstå och 

veta vad som sker med de ungdomar de har kontakt med. Vilket i sin tur gör att deras eget 

arbete flyter på lättare. De har även nära kontakt med de skolor som ungdomarna går på 

för att med jämna mellanrum kolla upp hur det går för dem. 

Dino menar att för att det ska kunna ske en positiv förändring skall man inom 

socialt arbete med barn och ungdomar låta behoven styra mer än ekonomin. Även han 

kan känna att anställning av fler människor är ett måste för att därigenom kunna nå ut till 

fler ungdomar. Han kan känna att många som man hade kunnat hjälpa inte får chansen på 

grund av att man inte har råd eller tid att ta in fler ungdomar. Dino anser att de har 

framgång då ingen han haft kontakt med har återvänt senare. Han har hand om yngre 

ungdomar i 12-17 års ålder vilket gör att om de skulle slinta vid ett senare tillfälle så 

kommer de in till samma organisation men inom ett annat program. Just vid 

intervjutillfället hade ingen återvänt. Han säger även att de har ett nära samarbete med 

skolorna vilket gör att de får veta direkt när någon är på väg utför eller visar tendenser till 

att falla tillbaka. 

Elsa samarbetar med scouterna, Comtech, skolor, med flera för att man ska kunna 

hjälpas åt tillsammans i olika aktiviteter och engagemang. Det Elsa känner måste 

förändras i organisationen är att man anställer minst en till handläggare för barn och 

ungdomar, samtidigt som det alltid går att utveckla sig själv till det bättre. En framgång 

smyger sig in i skolorna förklarar Elsa, hon har fått höra från lärare att ungdomarna mår 
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bättre, gemenskapen sinsemellan dem är betydligt bättre samtidigt som man fått bra 

respons av från ungdomarna själva. 

Fias organisation samarbetar med olika vuxenskolor, studieförbund, Musik och 

konst, dansgrupper, detta är några av de olika organisationerna. ”Detta är viktiga 

samarbeten för att det skall gå som ungdomarna vill och för att de ska kunna utvecklas 

inom sina intresseområden”. Fia vill ha mer hjälp och tips från andra kommuner om hur 

de går tillväga. Samarbeta mellan varandra istället för att inte dela med sig av sin egen 

framgång. Relationer mellan anställda och mellan ungdomar och anställda kan alltid 

förbättras.  

Fia anser att hon kan se framgång, ungdomarna får en chans att visa upp sig, som i 

sin tur ger tändvätska till andra ungdomar. ”Framgång föder framgång.” 

Gunnar samarbetar främst med psykologer och polisen där de kan varna om 

ungdomar som är på väg dit och vad de kan behöva för hjälp så att man är förberedd när 

de väl kommer, det samma gäller skolor, där de får information som kan leda till någon 

förebyggande åtgärd. Det Gunnar känner måste förbättras i organisationen är att anställa 

fler som arbetar där för att han anser att de är för få. Han anser att själva programmets 

uppbyggnad är fungerande och att inga större saker inom just det behöver förändras för 

tillfället. Men för att nå ut till fler och för att kunna ge varje ungdom mer tid behövs det 

fler anställda. 

Gunnar anser att en positiv framgång sker och man vet att det hjälper ungdomarna. 

Han har pratat med de ungdomar som varit där tidigare och man ser och vet att en 

ordentlig förändring har skett i deras liv. Samt att han ännu inte fått höra om några 

återfall alls. Men han menar att han inte vill vara för kaxig för förr eller senare kan det 

hända, det handlar ju trots allt om människor vill han poängtera. 

 

 

7. Analys 

Följande analys syftar till att lyfta fram de socialpsykologiska fenomen som kan ske i 

arbetslivet. Med detta menar vi att för en fungerande organisation behövs det många 

inblandade aktörer utifrån och inifrån organisationen. Man ger ungdomarna en chans att 

tillhöra och påverka ett fungerande samhälle. 
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7.1.  Arbetssyn 

Human resource management binder vi samman med intervjupersonernas svar på hur de 

hanterar nyanlända ungdomar i organisationen. Vi ser detta som ett liknande sätt på hur 

företag som använder sig av HRM går till väga för att utveckla och introducera en 

nyanställd i företaget. Man försöker få ett välmående företag genom att göra den 

anställda trygg i sina uppgifter och genom att använda sig av och utveckla dess 

kompetenser. Hur vi menar med att ungdomar kan ses som en nyanställd är på följande 

sätt: ungdomen behöver en ny uppgift, ett nytt mål att sträva efter i livet som gör honom 

eller henne villig att utveckla sin kompetens både vad gäller det sociala och arbete. Den 

anställda inom organisationen ser vi då som en ledare för ett företag som ger ungdomen 

en chans att förstå sina nya uppgifter samt att ge dem chansen att utveckla sig själv till att 

bli en människa med en positiv syn på livet, den anställda vägleder helt enkelt ungdomen 

i rätt riktning. Bill säger det bra när han säger att man måste möta ungdomarna på den 

nivå de befinner sig på, han är inte rädd för att ge ungdomen utrymme för att testa själv 

men om det skulle hindra deras arbete kommer han rätta till och styra in dem på rätt väg 

igen. Detta är vad human resource management går ut på, ledningen finns där för att göra 

ändringar och lyfta fram styrkorna hos de anställda. Hur svårt det än är att vända 

ungdomarna så ger de här personerna inte upp för de vill se resultat, där Gunnar menar att 

hur jobbigt det än är så är glädjen så mycket större när han lyckas.  

Genom sitt arbete svarar Cynthia och Dino att de känner en tillhörighet till 

samhället och till en annan människa. De känner att de tillhör gruppen, nämligen 

samhället, genom att de försöker göra livet lättare för andra. Cynthias del i ungdomars 

utveckling och förändring är viktig då hennes arbete går ut på att integrera ungdomar med 

invandrarbakgrund i samhället, hon ger ungdomarna en chans att komma över rädslan för 

det okända och försöka bli en del av samhället där de kan bidra med sin personlighet och 

sina styrkor. Dino går mer in på hur han känner en tillhörighet till världen då han känner 

att han gör en skillnad genom att få ungdomen att bli en del av gruppen och få honom att 

förstå de regler, värderingar och normer, som kan förekomma. 

De personer vi intervjuat är alla engagerade och villiga att ta det extra steget för att 

hjälpa en annan människa, de har vad som kallas stjärnkompetens. Ingen av dem har lätt 
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för att sluta tänka på sitt arbete eller de ungdomar de träffat under dagen när de går hem. 

Bill var den som pratade mest om hur han anser att det är viktigt att ha en förmåga att 

anpassa sig efter vilken situation man hamnar i, ingen ungdom är lik någon annan så man 

vet aldrig vad man kan förvänta sig av dem vilket gör att man måste vara beredd på det 

mesta. Han menar även att om någon som jobbar med ungdomar inte går in för sitt arbete 

till hundra procent så märker de det direkt och kommer inte lägga någon energi på att ge 

någon respons, därför är det viktigt att kunna se själv vad för hjälp ungdomen behöver 

och när det är dags att trappa ner och ge honom eller henne mer rum för sig själv. Albert 

har inte enbart utvecklat organisationen utan han försöker även ge ungdomarna en 

förståelse för hur bra de kan klara sig utan alkohol, han är noga med att ta det extra steget 

för att ge någon en chans att undvika de konsekvenser som kan uppkomma i samband 

med alkohol. Elsa startar en relation med varenda en av ungdomarna som kommer till 

hennes organisation, hon ger ungdomarna ett stöd och en säkerhet genom att visa att hon 

bryr sig lika mycket om alla, varken mer eller mindre. 

 

7.2.  Organisationsfilosofi 

Förtroende mellan ungdom och en anställd anses av de flesta intervjupersonerna som 

ytterst viktigt för att de program och projekt man genomgår skall fungera.  Vi tog upp en 

teori som säger hur viktigt det är med den tomma duken inom en terapiprocess där vi 

väljer att anknyta organisationen som en liknande process. Organisationerna vi varit ute 

på jobbar med och för ungdomar utan problem men även med de ungdomar som har 

problem, som till exempel isolering, utanförskap, kriminell bakgrund eller kriminellt 

umgänge. Var och en av ungdomarna har olika bakgrunder och beteende som man lätt 

kan ha fördomar mot. Därför är det ytterst viktigt att låta ungdomarna själv fylla upp den 

tomma duken med hans eller hennes egen kompetens och erfarenhet istället för att den 

anställda ska sätta dem i fack. Enligt alla intervjupersonerna så ser de på varje ny individ 

med nya ögon, men de använder sig av olika sätt för att skapa ett förtroende. Albert 

menar att man måste lita på ungdomarna för att de ska kunna lita på dig, vilka problem de 

än haft tidigare. Bill anser att kommunikation är nyckelordet för förtroende mellan 

ungdomar, att vara tydlig och att man försäkrar sig om att man förstår varandra.  Cynthia 

menar att man måste möta ungdomarna på den nivå de befinner sig på, Dinos nyckelord 
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är tillgänglighet. Elsa försöker visa förståelse och intresse för ungdomarnas situation, 

medan Fia kan tycka att engagemang kan räcka då ungdomarna märker direkt att man har 

ett intresse av att vilja hjälpa. Gunnar är den ända som pratar om hur viktigt det är att man 

visar vem man själv är och varför han valt att vara där. Alla är överens om att de ser på 

varje ny individ med nya ögon, de tar inte fasta på något som hänt i det förflutna utan de 

tittar på det som ligger framför dem, men hur de gör och hur de lyckas med det är genom 

olika hjälpmedel och de nyckelord som vi skrev ovan. 

Identifikationsprocessen är en process de anställda utgår ifrån där Dino och Elsa 

förklarar att man får respektera ungdomarna och behandla dem så som man själv vill bli 

behandlad. För både Bill och Cynthia har märkt en skillnad på ungdomarnas beteende 

gentemot deras bemötande där fel bemötande hos någon ungdom lett till att de dragit sig 

tillbaka och inte skapat det förtroende som behövs för att det skall ske en förändring. De 

är båda noga med att poängtera att man måste bemöta ungdomarna på den nivå de 

befinner sig på. Man vinner inget på ett fint språk om den som lyssnar inte förstår det. 

Den ekologiska principen är det vi stött på som mest under våra intervjuer, där 

några av intervjupersonerna, till exempel Bill, har haft problem själva och på så sätt 

kommit till insikt att de kan göra en förändring, men även att Cynthia och Elsa 

konstaterar att ungdomarna de jobbar med bor i invandrartätbebyggda områden vilket de 

menar bidrar till att ungdomarna ständigt är omgivna med samma typ av människor, ”sina 

egna”. Det negativa med detta är att de isoleras från resten av det ”svenska” samhället, 

medan det positiva är att de känner sig trygga med det de vet mer om och känner igen, än 

det nya främmande utanför. För att bryta den ekologiska principen i denna mening har 

organisation B ett upplägg som skall beblanda ungdomar i form av utbyte av skolor från 

en invandrartätbebyggd skola till en skola med fler svenska elever, men även kontakt 

med ideella arbetare som skall försöka utöka en fritid bort om det egna området de bor 

på. Detta för att skapa nätverk och för att ge dem inte bara en meningsfull fritid utan en 

hoppfull framtid.  

Den ekologiska principen kan även visa på många av de problem som uppkommer 

för våra intervjupersoner i deras arbete. Detta genom att många ungdomar dras till det de 

vet, de vet inte hur de ska leva ett annorlunda liv, eller om de förtjänar ett annat liv. Detta 

försöker de anställda för ungdomsorganisationer jobba med genom att försöka få 
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ungdomarna att förstå att de förtjänar ett annat liv, detta gäller ju så klart mest de 

ungdomar som har problem med att ta sig ur tidigare umgänge som försöker hålla dem 

kvar i problemen. Enligt Bill uppkommer problem när ungdomarnas gamla umgänge 

försöker dra dem tillbaka till deras tidigare destruktiva beteende, medan Cynthia och Elsa 

menar att deras problem uppstår genom missförstånd. Problem som kan hindra Dino är 

missbruksrelaterade, Fia anser att deras största problem ligger i kulturkrockarna, medan 

Gunnar ibland kan ha svårt att få ungdomarnas familjer med i processen. Alla har olika 

problem men de beror alla på var ungdomen varit tidigare och vad denna känner till. 

Kulturkrockar och missförstånd är problem som uppkommer i organisation B där 

ungdomarna sinsemellan ibland hamnar i problem. Grupp processer är en utmärkt teori 

för att förklara de olika problem de hamnar i där de olika grupperna kritiserar och tävlar 

mot varandra. Detta på grund av att de vill visa att ens egen grupp är starkare och skall 

värderas högre än de andra grupperna. De olika kulturkrockar som uppkommer sker på 

grund av rädslan för det okända som att anpassa sig till en ny grupp. Många ungdomar 

enligt våra intervjupersoner är inte vana med att samarbeta och umgås exempelvis med 

ungdomar från andra kulturer med andra värderingar än vad de är vana vid. Vissa 

ungdomar som beter sig på ett visst sätt kan även förklaras med hjälp av grupp processer 

där de hamnat i fel grupp och utgår efter gruppens värderingar, attityd och beteende och 

ens egen vilja försvinner för majoriteten vinner och man vill inte hamna i utanförskap. 

Detta kan man även se i organisation C där ungdomarna har något slags problem, till 

exempel missbruk och kriminalitet. 

 

7.3. Utveckling 

Alla organisationerna har samarbete med andra organisationer men inte alla är nöjda med 

hur samarbetet fungerar. Organisation As anställda är lite missnöjda då de ser situationer 

då organisationerna inte samarbetar i frågor som berör dem alla utan de går fram på egen 

hand, särskilt Albert är irriterad över hur många organisationer tar lätt på samarbetet och 

går sin egen väg ändå. Vi kan se på organisationerna som att de är ovilliga att samarbeta 

tillräckligt för att bilda en grupp, genom att bilda en grupp kan det skapas en 

grupptillhörighet som kan bidra till att hjälpa arbetet i det stora hela. Man delar med sig 

av egna erfarenheter, vilket gör att gruppen hela tiden kan utvecklas, vilket i sin tur kan 
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komma att gynna ungdomarna då samarbetet blir mer säkert och det mesta troligtvis 

kommer att flyta på säkert och stabilt. Vad vi tror att de kan vara rädda för är att de ska 

mista sin röst i ett gruppsammanhang och vill därför visa att de kan jobba självständigt 

trots ett avtal. 

Däremot ser Bill, Dino och Gunnar samarbetet som en merit för en väl fungerad 

organisation och speciellt för en framgående organisation där identifikationsprocessen 

borde spela stor roll. Med att de olika organisationerna arbetar gentemot varandra så som 

de vill att de andra organisationerna ska handla och medverka får man respekterande 

samarbete där samspelet fungerar eftersom man behandlas på lika villkor. Att 

Organisation C ser positivt på sina samarbeten kan bero på att de har lyckats finna en 

gemensam väg vilket de andra kan ha misslyckats med, till exempel så menar Fia att 

olika kommuner borde samarbeta mer istället för att vara så ovillig att dela med sig av sin 

framgång. 

Albert, Bill, Elsa och Gunnar uppgav att utvecklingen för de anställda är en sorts 

investering som de tycker borde ingå i arbetet, om det sedan innebär att man anställer fler 

personer eller man ger de redan anställda en chans att gå på en utbildning för att utveckla 

sina kunskaper. På detta sätt kan de utvecklas mer och göra en bättre insats då de fått 

interna utbildningar inom ämnet. Human resource management anser vi är en väldigt 

lämplig organisations form för organisationer som arbetar med och för ungdomar där 

man ständigt försöker utveckla personalen och låter de anställda i organisationen leda och 

ta del av beslut som fattas. Detta är nödvändigt i vår mening på grund av att de anställda 

är ute på fältet och vet vad som krävs och vilka behov som måste uppfyllas och på detta 

sätt koncentrera sig på rätt uppgifter och metoder. 

Alla organisationerna känner att de inte har tillräckligt med resurser, men de är 

ändå fast beslutna att jobba för sitt mål. Dino menar att man måste låta behoven styra och 

inte ekonomin, vilket kommunen gör för tillfället. Organisationerna använder de medel 

de har och gnäller inte nämnvärt om hur svårt de har det, istället vill de framhäva all 

framgång de har och hur mycket ungdomarna gillar deras arbete. De är fast beslutna att 

göra sitt yttersta för att göra livet bättre för andra. Detta kan vi binda samman med teorin 

under samspel, visar man en äkta vilja och empati för andras situation kommer man vinna 

mer förtroende och tillit i gengäld. Att dessa personer är villiga att arbeta övertid, att 
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jobba för lite pengar visar ungdomarna att de finns där för att hjälpa dem och stötta dem i 

deras strävan efter en bättre framtid och fritid. Men trots denna vilja alla tycks ha så tror 

vi att den kan komma att tryta i längden om de få personer som arbetar med detta inte får 

mer hjälp genom fler anställda. De har viljan nu men hur det kan se ut om några år är 

svårt att veta, de behöver fler, de behöver mer pengar. Dino och Gunnar nämner att ju fler 

anställda de får, desto fler ungdomar kan de hjälpa.   

Alla intervjupersonerna är snabba med att lägga fram att de anser att de har 

framgång med sitt arbete. De känner att de lyckas ge ungdomarna en ljusare syn på sin 

framtid genom att ge dem en känsla av att de klarar sig, att det de gör är bra. Vi tror att 

deras projekt lyckas gång på gång på grund av deras eget engagemang och deras sätt att 

klara av alla olika situationer de hamnar i. Vi anser att alla de personer vi intervjuat har 

det som kallas stjärnkompetens, de har förmågan att ta det extra steget, att aldrig ge upp 

utan de gör allt för var och en av ungdomarna. Detta leder i sin tur att ungdomarna själva 

känner att det finns människor som tror och satsar tid och energi för att hjälpa dem. Inte 

för någon annans skull än deras, man finns där enbart för deras skull. Ingen av dem tjänar 

någon stor lön, mycket av den möda de lägger ner kan ses som frivilligt arbete.  

Att ungdomarna lyckas hålla sig kvar på rätt spår ser vi som en del av deras egen 

vilja att lyckas men även att de som arbetat med och för dem har lyckats få dem att förstå 

att ett liv är möjligt att förändra och förbättra. Organisation A gör detta genom att ge 

ungdomarna en chans att utveckla sina intressen och testa på saker de kanske annars inte 

hade vågat, och allt detta gratis. Organisation B integrerar människor och gör det lättare 

för dem att hitta sin plats bland alla andra, ge dem en chans att få del av samhället. 

Organisation C gör det möjligt för ungdomarna att förstå att enbart genom att bryta 

kontakten med människor som enbart vill en ont inte skadar i längden utan det kommer 

enbart att gynna en själv. Det alla organisationerna lyckas med är att få ungdomarna att se 

positivt på sig själva och på sin framtid, men de lyckas även de få dem att se på sig själv 

som en del av en grupp där man måste ge för att få ta.  
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8. Sammanfattning 

8.1.  Arbetssyn 

Arbetet har en stor betydelse för de personerna vi intervjuat, detta visar sig genom det 

engagemang de visar upp men man kan även se det genom att de jobbar övertid för inga 

pengar alls. De har inga pengar att använda sig av men det de inte har i resurser ger de i 

tid till ungdomarna. 

Vår uppsats har visat för oss själva, och vi hoppas även för andra, att de personer 

som arbetar med olika projekt som påverkar ungdomar på något sätt är engagerade och 

fast beslutna att ge ungdomarna en bättre framtid. De som lyckas göra en förändring är de 

som har förmågan att ta ett steg längre. De ger inte upp i första taget utan kämpar för 

varje ungdom som kommer till dem. Vi anser att Bill försöker arbeta efter ett human 

resource management sätt då han inte lägger sig i arbetet för mycket utan låter 

ungdomarna själva styra utvecklingen en del. Men så fort han börjar se en försämring av 

arbetsutförandet går han in och rättar till och styr tillbaka ungdomen i rätt riktning. Detta 

tror vi är ett bra sätt att jobba med ungdomar på, man låter dem ha en del av arbetet, 

ingen går in och tar över deras liv vilket våra intervjupersoner anser gör ungdomarna mer 

samarbetsvilliga. Intervjupersonerna nämner även att hur svårt det än är att se hur svårt en 

del ungdomar har det så är det desto skönare när det vänder och man lyckas ge 

ungdomarna en chans till förbättring, detta ansåg vi Gunnar svarade tydligast på. 

 

8.2.  Organisationsfilosofi 

Vad som stämmer överens när man sammanfattar vad alla intervjupersonerna svarar så 

lägger de alla fram hur viktigt det är att i deras arbete ha en känsla för att uppfatta på 

vilken nivå man ska möta ungdomarna. Man måste kunna förstå deras bakgrund och vad 

det kan vara som håller dem tillbaka för att sedan kunna gå vidare med deras problem, 

man måste kunna se bortom problemen dit man vill komma. Detta anser vi att alla har en 

möjlighet att göra men bara ett fåtal har tålamod och viljan att göra det. 

”För att få förtroende måste man ge förtroende” säger Albert som menar att man 

inte kan se på ungdomarna på samma sätt utan alla är olika människor. Det är det här som 

skiljer de personerna som lyckas inom det här arbetet och de som inte lyckas. De som 

lyckas har en förmåga att kunna se på ungdomarna som enskilda individer, inte som ännu 
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en människa med samma problem som de personer man tidigare varit i kontakt med haft. 

De organisationer vi varit på har alla en filosofi om att man ska ge ungdomen utrymme 

att utvecklas, man ska ge dem ett förtroende och beroende på hur det tas emot visar i sin 

tur hur de anställdas arbete kommer se ut. Genom att vara tydlig i sin kommunikation 

kommer man vinna mer förtroende då ungdomarna inte känner sig överkörda av ett fint 

språk eller förbisedda, enligt Bill och Cynthia. 

Den ekologiska principen visar sig tydligt inom alla organisationerna, men tydligast 

hos organisation B. Detta på grund av att många av ungdomarna är rädda för att ta steget 

och försöka bli en del av det okända. Cynthia och Elsa jobbar hårt med att försöka få 

ungdomarna delaktiga i aktiviteter som kanske inte känns rätt från början av någon 

ungdom, för att visa att man genom att försöka kan få en förståelse för varför samhället 

ser ut och är på ett visst sätt. Bill och Dino får ta del av den ekologiska principen på så 

sätt att ungdomarnas bakgrund kan innebära problem, oavsett om det beror på gamla 

bekantskaper eller missbruk så finns de där för att bryta beteendet. 

 

8.3.  Utveckling  

Alla organisationerna är beroende av andra organisationer för att klara av sitt arbete, men 

inte alla har lyckats få det att fungera ännu. Organisation A har en del problem på grund 

av att alla vill jobba enskilt, ingen försöker hjälpa varandra utan de försöker göra allt 

själva. Albert är den som är mest irriterad över hur dåligt och långsamt utvecklingen av 

just samarbetena går, enligt honom borde man kunna hitta en väg framåt om det kan 

hjälpa ungdomarna. Men organisation C har lyckats få samarbetena att flyta på ordentligt, 

alla har ett gemensamt mål de arbetar efter. Men vad vi förstått på de inblandade 

personerna inom de tre organisationerna så är de alla fast beslutna att få detta att fungera, 

detta för att de vet att det skulle gynna ungdomarna.  

För att organisationerna ska utvecklas till det bättre anser de alla att man behöver fler 

anställda, som Dino och Gunnar säger: ju fler anställda desto fler ungdomar når man ut 

till.  Albert och Bill är inne på hur man kan utveckla organisationerna till det bättre genom 

att utbilda de som redan arbetar där för att få bättre kvalité på arbetet. Men som med 

mycket annat så finns det inga pengar, vilket är det ända som alla organisationerna är i ett 
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skrikande behov av. Men trots att de har dåligt med resurser just nu så visar de upp en 

vilja att lyckas, de har det engagemang som behövs för att ge ungdomarna en chans.  

 

9. Diskussion 

Då vi under vår tid på högskolan uppmärksammade vikten av att ungdomars utveckling 

präglas av bland annat en gynnsam fritid insåg vi vikten av vuxnas engagemang att ge 

alla ungdomar chansen till detta. Detta ledde till att vårt intresse inför ämnet växte och vi 

beslutade oss för att göra en undersökning av ungdomsorganisationer och dess insatser 

för ungdomars fritid.  

Vad ungdomar gör med sin lediga tid är viktigt på så sätt att det antingen kan 

försämra deras framtid eller göra den ljusare. Missbruk och brottslighet kan födas genom 

att man inte har något annat att göra, man förs in i en gemenskap med andra som har 

liknande tendenser. Därför anser vi att en framtid kan se ljusare ut om man erbjuds olika 

alternativ till vad man kan göra istället för att välja något som försämrar ens 

framtidsutsikt. Vi säger inte att all brottslighet och missbruk eller segregering kommer 

försvinna på grund av att man erbjuder andra valmöjligheter, men vi tror att det kan 

minska antalet ungdomar som väljer den vägen. 

Utifrån vad vi kom fram till i vår analys kan vi konstatera att resurser saknas för en 

förbättrad organisation och en positiv förändring. Däremot kan man säga att det inte är 

något fel på människors engagemang i frågan. Men man kan inte leva på engagemang 

alltid utan det behövs avlastning och material för att underlätta arbetet. Vi tror att det 

även skulle göra att fler ungdomar kan påverkas och få den hjälp de behöver för att få en 

ljusare syn på sin framtid. Men var ska då pengarna komma ifrån kan man fråga sig, 

många av de ungdomsorganisationer som finns är ideella föreningar eller så tillhör de 

kanske kommunen. På båda ställena så är pengarna få då ideella föreningar förlitar sig på 

donationer och annat från allmänheten, medan kommunerna inte har några pengar alls för 

tillfället då ständiga nedskärningar görs för att spara in pengar. Så vad ska man göra, det 

är den ständiga frågan som uppkommer inom dessa organisationer. För ingen av de vi 

kommit i kontakt med har någon som helst avsikt till att sluta eller ge upp, men ingen av 

dem har något svar på frågan.  
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12.  Bilaga 

12.1 Intervjufrågor  

 

1. Vad arbetet betyder för de anställda och hur de hamnande i arbete med/för barn 

och ungdomar? 

1.1. Berätta lite om dig själv! 

1.2.  Berätta lite om er/din verksamhet/organisation du arbetar för! 

1.3.  Vad betyder ditt arbete för dig? 

1.4.  Varför tror du att du hamnade i ett arbete med just ungdomar? 

 

2. Hur de anställda gör för att skapa förtroende till ungdomarna! 

2.1. Vilka typer av problem brukar dyka upp i arbetet med ungdomarna? 

2.2. Hur löser ni i sådana fall problemen som dyker upp? 

2.3. Hur gör du/ni för att skapa ett förtroende till ungdomarna?  

 

3. Finns det något speciellt upplägg de utgår från? 

3.1 Har ni något speciellt upplägg ni utgår ifrån? 

 

4. Finns det något samarbete med andra organisationer/verksamheter?  

4.1. Samarbetar ni med andra liknande organisationer/verksamheter? 

 

5. Känner de anställda att något måste förändras för att deras 

organisation/verksamhet skall förbättras? 

5.1. Anser du att ni har någon framgång med ert arbete? 

5.2. Har ni någon tillsyn på hur det har gått för tidigare ungdomar? 

5.3. Finns det något du känner måste ändras, eller göras bättre? 

5.4. Har du någon idé på hur man kan göra för att förbättra 

verksamheten/organisationen? 

 

 


