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Sammanfattning

Denna text är en avrapportering av ett nära treårigt forskningsstött 
utvecklingsarbete i stadsdelen Angered i Göteborg. Uppdraget att 

följa och stötta den här aktuella satsningen Mobiliserande trygghetsar-
bete gavs av stadsdelen där ambitionen var att knyta samman forskning 
och praktik. De så kallade koordinatorerna som hade anställts inom sats-
ningen skulle få hjälp med att beskriva och finna begrepp för sitt arbete. 
Uppdraget har inneburit att forskaren deltagit i en mängd sammanhang 
som koordinatorerna funnits i och har där reflekterat över arbetet och 
försökt ge perspektiv och inspel utifrån forskningsbaserad kunskap. 
Formuleringen av arbetsmetodiken och dess bakomliggande idéer har i 
mycket vuxit fram ur dialoger mellan koordinatorer och forskaren där vi 
tillsammans vänt och vridit på olika situationer som uppstått i koordina-
torernas arbete och försökt finna sätt att förstå det på. För att få en bre-
dare förståelse för satsningen har sammanhang som omgärdar och vill-
korar arbetet undersökts genom intervjuer med samverkanspartner inom 
skola, polis, socialtjänsten och fritid. Därtill har en enkätstudie med två 
mätpunkter genomförts om SSPF-organisationen, en samverkansform för 
att identifiera och stödja ungdomar med riskbeteende, förebygga social 
oro och gängbildningar. 

I rapporten beskrivs och definieras koordinatorernas arbete inom ra-
men för ett samhällsarbete. Här lanseras centrala begrepp som att facili-
tera, vilket innebär att arbeta underlättande för att positiva utvecklings-
processer ska komma till stånd i grupper och organisationer. Det handlar 
här i mycket om att fungera som ett slags smörjmedel för organisering av 
förändringsprocesser. Dessa förändringar avser att finna vägar till att till-
varata olika aktörers kapacitet, inte minst den som ofta försvinner ur de 
offentliga organisationernas blickfång. Det kan handla om att mobilisera 
föräldrar och föreningsliv men även offentliga aktörer i en gemensam 
angelägen fråga. Förhoppningen är att förändringarna kommer till stånd 
genom processer där de involverade uppfattar att det egna bidraget är 
viktigt och att man känner sig reellt delaktig, man uppfattar sig ha agens. 
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På så sätt är arbetet också pedagogiskt där deltagarna samtidigt som de 
handlar, också lär sig kring det egna agerandet och sina sammanhang. I 
bästa fall kan denna kunskap generaliseras till övriga sammanhang och 
att de bidragit till en transformativ kapacitet. I det mobiliserande arbetet 
möter koordinatorerna många olikartade situationer, aktörer och utma-
ningar. De har därför svårt att utgå från en fix agenda på någon mer de-
taljerad, manualstyrd nivå. Det innebär dock inte att överordnade idéer 
skulle saknas. Tvärtom måste idéer och värden översättas kontinuerligt 
och konkret till de faktiska omständigheterna, vilket kan vara en krä-
vande process. En beteckning på detta ständigt undersökande och reflek-
terande arbetssätt som föreslås i rapporten är konceptualisering. Detta 
avser ett arbete där man kontinuerligt söker att undersöka ett fenomen, 
problem eller utmaning för att kunna förstå det bättre; Hur är det möjligt 
att detta uppstår, vad vidmakthåller det, hur verkar det vara organiserat 
och vilka sätt att bemöta det faller ut från denna analys?

Att arbeta med organisering är en central del av arbetet. Här hand-
lar det om att utveckla situationsanpassade strukturer som gör ett arbete 
möjligt och som leder till positiva resultat. Organisering kan ses i motsats-
ställning till att arbeta inom ramen för fasta strukturer och organisationer 
som inte ifrågasätts. Sådana har en tendens att stelna i sina former och 
arbetet innebär inte sällan att man på olika sätt håller de befintliga for-
merna vid liv, utan att ställa de avgörande frågorna kring ”för vem” man 
egentligen är till för och hur ett förändringsarbete faktiskt skulle kunna 
gestalta sig. För att organisering ska komma till stånd krävs en god kun-
skap om de sammanhang som organiseringen ska äga rum inom. Här 
handlar det om att ha en ständigt utforskande inställning till omvärlden 
och olika sammanhang däri. Om man exempelvis ska kunna arbeta på 
ett bra sätt med ungdomar som sluter sig till gängkonstellationer krävs 
en god kunskap om vilka dessa ungdomar är, vad som håller dem sam-
man, vilken den lokala ungdomskulturen är etc. Goda krafter kommer 
inte alltid samman av sig själva, och även vad som potentiellt kan vara en 
god kraft kan vara dolt om man inte etablerar goda relationer. Det finns 
också resurser och kapaciteter som inte är kända och som därför inte 
används fullt ut. Det kan handla om att öppna upp och knyta samman 
personer och adekvata resurser, exempelvis att i samverkan med skolan 
kunna berätta om vilka resurser som finns inom den öppna stödverk-
samheten inom socialtjänsten. På så sätt får det utåtriktade arbetet en 
mer aktiv roll genom att inte enbart handla om information utan också 
om att aktivt koppla samman olika aktörer med varandra och stanna 
kvar tills att relationen blivit självgående. En övergripande idé bakom 
satsningen handlar om att det krävs goda och tvärgående allianser för att 
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utveckla stadsdelen, tilliten mellan befolkning och offentliga verksamhe-
ter, professionella emellan och för att skapa goda uppväxtmiljöer för barn 
och unga. Att medverka till sådan alliansbildning är samtidigt ett arbete 
som tar tid och kan gå i olika faser där de involverade först måste börja 
lära känna varandras funktioner, personer och därefter identifiera gemen-
samma och individuella mål och strategier. Att sådana allianser inte växer 
fram spontant utan måste organiseras eller mobiliseras fram, särskilt i 
situationer där många olika aktörer kan vara involverade och där mot-
stridiga målsättningar kan finnas, är en viktig förklaring till att satsningen 
på koordinatorer överhuvudtaget kom till stånd. 

Ungdomssituationen i stadsdelen innefattar många och flera allvarliga 
risker, i alla fall när man tar del av olika professionella aktörers uppfatt-
ningar. När representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid inter-
vjuats så talar man i och för sig i många fall om den potential som finns 
i området i form av mångfald och perspektiv, men man ger också uttryck 
för att det förekommer en hel del kriminalitet, gängbildningar och det 
finns många lockelser som kan leda in ungdomar i en problematisk ut-
veckling. En annan sak som lyfts fram är problem i samverkan mellan 
offentliga aktörer. Relationen mellan socialtjänst och skola kan ibland 
erbjuda svårigheter då man inte riktigt förstår varandras roller och möj-
ligheter och fritid och fältassistenter kan ibland hamna vid sidan av i dis-
kussionen om vad som kan göras gemensamt med flera. Samtidigt verkar, 
med undantag för socialtjänstens myndighetsutövande socialsekreterare, 
SSPF-organisationen uppskattas. Denna verkar ha gett ett bättre samar-
betsklimat och vissa indikationer finns på att den också kommit till fak-
tiskt nytta i arbetet kring enskilda ungdomar. Att denna organisation har 
breddats till att innefatta lokala operativa arbetsgrupper verkar ha fallit 
väl ut då frågorna som hanteras kommer närmre den egna vardagen. 

En inte oväsentlig del av rapporten diskuterar villkoren och innehål-
let i socialtjänsten, inte minst inom den myndighetsutövande barn- och 
ungdomsvården. Här tecknas en problematisk bild där tjänsterna tillsätts 
i första hand med relativt nyexaminerade personer, där det råder en stor 
personalomsättning och där det i vissa sammanhang verkar ha utvecklats 
en negativ syn på de egna möjligheterna och villkoren. Då denna verk-
samhet är något av en kärna i socialtjänstens organisation så är dessa 
förhållanden klart problematiska. Koordinatorerna har också i uppdrag 
att på olika sätt vara med och utveckla detta arbete, men formerna och 
ingångarna till detta är oklara och det har varit svårt att komma fram i 
det här arbetet. 

Rapporten avslutas med en diskussion kring hur koordinatorernas fria 
roll kan förstås och vad denna innebär. Det finns en positiv kraft att ut-
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nyttja i att en organisation har ”modet” att anställa funktioner som också 
kan fungera som interna kritiker, även om det återstår att utveckla hur 
denna kraft ska användas mer tydligt. Den fria rollen och att ifrågasätta 
rådande strukturer, även de som man själv varit med och format, kan upp-
fattas som ett arbete med att ständigt såga av den gren man själva sitter 
på. Detta ger av naturliga skäl en viss otrygghet i arbetet, men ambitionen 
grundar sig på en form av ”missnöjets etik” där man måste ifrågasätta om 
befintliga arbetssätt och organisationsformer verkligen är tillräckligt bra 
för att uppnå de målsättningar och genomföra de uppdrag man har. Även 
former som i och för sig fungerar någorlunda väl riskerar att stagnera och 
gynnas därför av tillgången till en ständigt närvarande reflekterande kriti-
ker. Men för att denna inte ska bli utdefinierad och därmed neutraliserad 
i sin möjlighet till påverkan, krävs en legitimitet och god förståelse för de 
sammanhang som formar olika aktörer. Det är naturligtvis inte på grund 
av illvilja som det ofta är svårt att uppnå målen för det sociala arbetet 
med barn och unga. Det uppstår istället som resultatet av ett samspel 
mellan sådant som traditionella arbetsformer som inte förmår riktigt att 
koppla samman med människors vardagserfarenheter, dubbla uppdrag 
som såväl stödjande som kontrollerande organisation och strukturella 
hinder och tillkortakommanden – alltihop baserat på det sociala arbetets 
grundläggande premiss av osäkerhet kring att kunna förutsäga vilken in-
sats och vilket arbete som faktiskt skulle kunna leda till målet. 
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Förändring till varje pris

Det uppstår några sekunders tystnad, sådana där som känns som 
evigheter fast de egentligen är över på ett ögonblick. Passerar som 

en flyktig vind och löses upp i stunden. Tittar på koordinatorn som tittar 
på deltagarna som tittar på varandra. Vem ska ta ordet och vad ska den 
då säga? Är beredd på ett fördömande av de unga som samlats på det 
lokala torget. Att nu får de minsann sluta upp med att störa, och föräld-
rarna de har faktiskt ett ansvar, för förut var det alltid så lugnt i området. 
Så bryter den första rösten igenom; ungdomarna är faktiskt helt ok, men 
de har faktiskt ingenting att göra. Visst kan de vara vilsna och visst har 
det hänt negativa saker men vi måste lära känna varandra bättre för att vi 
ska kunna bygga upp en gemenskap igen i området. Ungefär så. En platt-
form skapas i samma stund som dessa ord formuleras. En möjlighet att 
börja bygga samhälle och lokal styrka. Vi är på ett stormöte i Ranneber-
gen. Mötet arrangerades av koordinatorerna i samarbete med den lokala 
hyresgästföreningen och med representanter från den lokala samverkans-
gruppen mellan bostadsbolag, skola, fritid och socialtjänst i området. 
Orsaken var en oro kring hur ungdomssituationen i området förändrats. 
Stenkastning mot polis och vandalism på deras fordon och även kring 
det lokala torget hade förekommit. Ungdomarna var avstängda från fri-
tidsgården på grund av stökighet. Tanken med mötet var att mobilisera 
positiva resurser i området och diskutera hur man tillsammans skulle 
kunna starta något nytt. Förmöten hade förekommit med flera grupper, 
bland annat med ungdomarna själva som hade uttryckt att de inte alls 
trivdes med den roll de hade fått. Men istället alltså för att boendemö-
tet skulle utvecklas till en polarisering mellan vuxna ”skötsamma” och 
ungdomar ”som ställer till det”, utvecklades en känsla av gemenskap. 
Det är på något sätt faktiskt våra gemensamma ungdomar och tänk om 
man kunde återskapa den form av Rannebergsanda som fanns tidigare, 
där man hälsade på varandra och där det fanns gott om fritidsaktiviteter 
för barn och unga genom det rika föreningsliv som fanns, men som nu 
verkade ha tynat bort. 
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Vi förflyttar oss till ett annat sammanhang. Nu är vi på ett möte med 
representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid, ett så kallat SSPF-
möte. En av koordinatorerna är ordförande för mötet och fördelar ordet 
mellan deltagarna i tur och ordning. Hur är dagsläget? Hur fungerar det 
för ungdomarna? Vad bör vi agera tillsammans i? En självklar punkt är 
att diskutera gruppen barn i mellanstadieåldern som på sin väg från sko-
lan till fritidsverksamheten skapar en hel del irritation runt sig. De har 
kastat glåpord och även hårdare material mot en del boende och hit-
tat på diverse andra aktiviteter. Fritidsverksamheten verkar också ganska 
kaotisk och den anställda personalen vet inte riktigt hur de ska kunna få 
ordning i verksamheten. ”Vi måste börja dela upp det, vad måste göras 
på kort sikt och vad är det långsiktiga och vilka kan ansvara för olika 
delar, vilka är det egentligen som skapar oro och har vi kontakt med de-
ras familjer och hur kan det vara så att vi sätter samman så många barn 
från olika skolor som var och en verkar behöva mycket stöd om de inte 
ska agera ut i en och samma grupp?”. Sammantaget var det så som ko-
ordinatorn försökte skapa ramar för samtalet. Gruppen mellanstadiebarn 
tillhörde egentligen inte SSPF:s målgrupp, då de i huvudsak skulle rikta 
sig mot högstadieelever och äldre. Samtidigt fanns så många tecken på 
oro kring denna grupp, och det fanns heller inte något naturligt annat 
sammanhang där situationen kunde hanteras. Med detta började ett ar-
bete där olika parter började föra upp att de var tvungna att ägna mycket 
större uppmärksamhet åt även yngre barn, särskilt då deras uppdrag var 
att förebygga att problem utvecklades mer negativt och skulle bli mycket 
svårare att hantera. De hade också stöd tyckte de i preventionsteorier som 
talade om att det är viktig att agera innan problem blir mer manifesta, 
och såg här stora faror i att dessa barn skulle kunna bli rekryterade som 
springpojkar åt äldre tonåringar som höll på med narkotikaförsäljning i 
området, samt att de måste lyfta frågan om verksamhet för mellanstadie-
barn till att bli en angelägenhet högre upp i organisationerna. 

Det finns såklart väldigt många andra bilder att ge än dessa från koor-
dinatorernas arbete, från arbete med mer eller mindre lyckat utfall. Man 
skulle kunna spegla hur en av dem mötte ett antal män med bakgrund i 
Somalia som hade som sitt stora mål att få hyra en affärslokal i området, 
men hela tiden fick nej – om de nu fick något besked alls. Koordina-
torn tänkte att man i vilket fall måste ta reda på vari problemet ligger då 
männen ju konkret skulle kunna visa att det är möjligt att skapa något i 
Sverige och därmed också kunna bli förebilder för andra. Lite mer kun-
skap fick de visserligen under en process som innefattade många möten 
med olika aktörer, dock ingen lokal. Man skulle också kunna lyfta upp 
den mängd möten som förekommit med myndighetsutövande socialse-
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kreterare och som syftade till att överföra en ”områdeskunskap” så att 
inte ungdomarna skulle framstå kontextlösa när de exempelvis var före-
mål för utredningar. En kunskap som kunde innefatta vilka grupper som 
ungdomen umgicks i, hur familjen och släkten fungerade och även vilka 
resurser som kunde finnas att ta tillvara. En kunskap som å ena sidan 
välkomnades för det var väldigt svårt att få den inifrån socialkontoret, 
men å andra sidan en kunskap som var besvärlig att hantera i de fall de 
inte fanns någon konkret anmälan eller liknande att hänga upp informa-
tionen på. För i avsaknad av på förhand framtagna rutiner som kapslade 
in arbetet i en viss byråkratisk språkdräkt uppstod en kraftödande defi-
nitionsprocess kring hur man skulle hantera informationen och om och i 
så fall hur den skulle översättas till konkret handling. Eller för den delen 
skulle man kunna lyfta upp hur en annan av koordinatorerna lade ned 
mycket tid i samverkan med polisen för att få till stånd ett råd för dialog 
med invånarna. Här skulle diskussioner kunna föras kring situationen 
i Angered, hur myndigheter och särskilt polisen agerade och mynna ut 
i en bättre ömsesidig förståelse och ökad legitimitet för den offentliga 
verksamheten. Det visade sig dock att det var svårt att locka personer 
att komma till rådet, och att det i huvudsak enbart bestod av personer 
med tidigare goda relationer till myndigheterna eller i vissa fall också 
var anställda inom dem. Mötena kom också till största delen att bestå 
av information till deltagarna och någon verklig dialog var svår att få 
till stånd. Efter något års försök lades rådet ned. Besvikelsen var påtaglig 
men likaledes önskan att låta erfarenheterna kring det försvinna i glöm-
skans tacksamma dunkel. 

Men, vad säger då dessa bilder, finns det något gemensamt som binder 
dem samman? Det är detta som denna rapport kommer att handla om. 
Koordinatorernas arbete och tankesätt kommer att lyftas upp, begrepps-
liggöras och diskuteras samt sättas i relation till den omgivning de är 
satta att verka i. En sak kan ändå anges för att ge något att hänga upp 
bilderna på. Rapporten har fått titeln ”Konsten att hänga i luften så länge 
som möjligt”. Uttrycket myntades av en av koordinatorerna som ett slags 
sammanfattande bisatsliknande kommentar då hon förklarat mer ingå-
ende vad arbetet innebar och varför de arbetade som de gjorde. Samtidigt 
fångar denna bisats en kärna i arbetet. Mer utvecklat handlar det om den 
fria roll som koordinatorerna har tilldelats inom organisationen. En roll 
där de fått i uppdrag att organisera och mobilisera för förändringsproces-
ser, att identifiera resurser som annars går obemärkta förbi inte minst för 
myndighetsutövande delar av socialtjänsten, en roll där de förmodas att 
finna vägar för att bygga upp ett i vissa fall mycket bräckligt förtroende 
mellan invånarna och den offentliga verksamheten och en roll där de bär 



14

på sina axlar förhoppningen om att bidra till gemensam utveckling. Det 
är mycket denna fria roll som avses med att hänga i luften. Det handlar 
om att finna vägar till att arbeta utan sådana på förhand uppsatta regler 
och rutiner som förhindrar att närmare möten kommer till stånd, om 
att ställa frågor kring den aktuella utmaningen som avser att förstå den 
i sin omfattning och karaktär och inte för att identifiera i vilken mån 
den är något som faller under det egna ansvarsområdet. Och det hand-
lar om att organisera sådana sammanhang och processer som riktar sig 
mot de problemskapande mekanismerna och tillvaratar de ofta naturligt 
förekommande kapacitetsstärkande krafterna som motkrafter. Vad detta 
att hänga i luften inte handlar om är att arbeta planlöst, utan struktur 
och strategi. Tvärtom, att befinna sig utanför de befintliga dominerande 
strukturerna ställer stora krav på just att kunna organisera och struktu-
rera, men det handlar här om ett görande av strukturer och sammanhang, 
att organisera mer än att arbeta genom de traditionella arbetssätten inom 
organisationerna. Med andra ord går arbetet i mycket ut på att skapa 
tillfälliga, situationsanpassade strukturer och i detta samtidigt undvika 
att bli strukturens fånge. 

Att arbeta i en fri roll står naturligtvis i relation till de sammanhang 
som man står fri från. Det går därför inte att förstå satsningen på koordi-
natorerna isolerad från övriga sammanhang, där något av det viktigaste 
är den övriga socialtjänsten där de faktiskt är anställda och verkar. Det 
går heller inte att förstå socialtjänstens villkor utan att förstå den som en 
sista utpost som hanterar avgörande ansvar och är tvingad att fatta be-
slut och göra bedömningar på mer eller mindre osäker grund (Forkby & 
Höjer, 2011). Koordinatorerna skulle kunna ses som en förhoppning om 
lösning på ett antal utmaningar och villkor som präglar denna verksam-
het och bär också på en önskan om ett organisatoriskt lärande med syftet 
att socialtjänsten totalt sett bättre ska kunna motsvara behov och sam-
manhang som är väsentliga för medborgarna. Detta lärande skulle exem-
pelvis kunna ske genom att a) sättet de arbetar på skulle kunna inspirera 
andra enheter till efterföljd, b) de skulle kunna bidra med kunskap om 
området utanför socialtjänsten, exempelvis kring vilka konstellationer av 
ungdomar som begår brott, hur relationer i form av släkt- och vänskaps-
band påverkar möjligheterna för det sociala arbetet och vilka resurser 
som finns att tillvara i arbetet. De skulle också kunna c) utveckla nya 
organisationsformer där frågor kring målgruppen kan lösas på ett bättre 
sätt. Det är dessa frågor som denna rapport kommer att handla om; Vad 
är det då för arbetsmetoder och idéer som koordinatorerna utvecklat i sitt 
arbete, hur lyckas de i sitt uppdrag och vad kan sägas om det i vilken mån 
de lyckas bidra till verksamhetsutveckling inom socialtjänsten totalt sett?
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Studien som denna rapport emanerar från har planlagts efter förfrå-
gan från lednings- och verksamhetsrepresentanter i stadsdelen Angered. 
Kontakterna mellan stadsdelen och FoU i Väst/GR inleddes 2012. I bud-
getarbetet inför 2013 gjordes en omprioritering av ramtilldelningen för 
Angereds stadsdelsförvaltning vilken innebar utökade resurser för före-
byggande arbete i stadsdelen. Dessa resurser har hittills tagits i anspråk 
genom att ytterligare två så kallade koordinatorer anställts för samord-
ning och utveckling av ungdomsarbetet. Genom dessa resurser utökades 
koordinatorerna från en tjänst till tre och ges därmed ökade förutsätt-
ningar att arbeta i de olika bostadsområdena i stadsdelen. 

Satsningen ”Mobiliserande trygghetsarbete” 
Övergripande handlar satsningen Mobiliserande trygghetsarbete i Ang-
ered om att utveckla partnerskap och lokalt ansvarstagande för det fö-
rebyggande ungdomsarbetet. Särskilt prioriterat är att utveckla offensiva 
sätt att bemöta social oro och destruktiva gruppbildningar genom såväl 
grupp- som individinriktat arbete med barn och unga. En grupp av tre ko-
ordinatorer anställda inom socialtjänsten är nyckelaktörer i satsningen, 
och ansvarar bland annat för att utveckla mobiliserande satsningar ge-
nom samverkan mellan socialtjänst, polis, skola och fritid. 

Inom ramen för Mobiliserande trygghetsarbete ska arbetet bedrivas 
”informerat” i bemärkelsen att det ska baseras på kunskap om (förän-
derliga) förhållanden, behov och resurser i området samt vara kopplat 
till forskning. Att utveckla ett informerat förebyggande ungdomsarbete 
innebär också att skapa förutsättningar för gemensamt organisatoriskt 
lärande och förändringar. 

De tre koordinatorernas arbetsuppgifter är således breda och omfat-
tande. I syftesbeskrivningen går att utläsa att de ska synkronisera på-
gående arbete samt initiera nya arbetsformer. De ska skaffa sig en god 
lokalkännedom om resurser och behov samt i dialog mobilisera nödvän-
diga insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Målet är att öka en-
gagemanget bland föräldrar och aktörer i civilsamhället (föreningar och 
grupper av invånare) samt professionella. De ska också bidra till en mer 
effektiv resursanvändning. Sammantaget avses satsningen bland annat få 
effekter på skolnärvaron och fritidsvanorna bland barn och unga i stads-
delen. 

Koordinatorerna organiseras inom socialtjänsten, direkt under områ-
deschefen bland annat för att ha en friare roll än om de skulle ha tillhört 
en specifik enhet under denna, exempelvis resursenheten. 

I praktiken har koordinatorerna varit en relativt självstyrande grupp, 
även om de till en början stod i tätare kontakt med närmsta chef, områ-
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deschef för bistånd och service inom socialtjänsten. När denne ersattes 
har koordinatorerna i realiteten fungerat utan direkt arbetsledning, och 
chefen som de relaterat till vid behov har lika gärna varit sektorschefen 
som deras formella chef, den till sektorschefen underställde områdesche-
fen. 

I uppdragsbeskrivningen kan utläsas att koordinatorerna ska agera så-
väl proaktivt som reaktivt. Det förstnämnda handlar om att skaffa en god 
lokalkunskap, personkontakter med potentiella resurser, stödja engage-
rade personers och organisationers arbete samt självständigt initiera olika 
satsningar. Det reaktiva handlar om att de tänks få en samordnande roll 
vid akuta händelser av social oro, gängbildningar och extraordinära hän-
delser. Här är också tidsdimensionen av betydelse. Idag regleras mycket 
att myndigheters reaktioner i förhållande till ungas (positiva eller nega-
tiva) beteende utifrån organisatoriska förutsättningar och rutiner. Genom 
att finna former för ett snabbare mellanorganisatoriskt agerande tänks de 
traditionellt långa handläggningstiderna inom socialtjänsten kunna kom-
pletteras med alternativa handlingssätt. 

I uppdraget finns direkta målsättningar som handlar om metodutveck-
ling för ungdomar i en risksituation, där föräldrar och andra aktörer kan 
vara resurser. Det finns också indirekta mål som avser utveckling av ett 
organisatoriskt lärande. Behovet av det senare utgår från att sättet att or-
ganisera socialt arbete och stöd inte uppfattas motsvara de förutsättningar 
och behov som finns i områden som Angered, där det bland stora grupper 
finns en otrygghet parad med bristande tilltro till samhällets resurser. En 
utmaning för satsningen på koordinatorer är att finna vägar till hur det 
traditionella individbaserade arbetet inom socialbyrån ska kunna kopp-
las samman med ett områdesbaserat socialt arbete. Vägen för mycket av 
det föreslagna utvecklingsarbetet handlar om utvecklingen av samverkan 
såväl inom som mellan olika organisationer och aktörer. Här omnämns 
att gemensam reflektion kring uppdrag, den egna organiseringen, för-
hållningssättet och metodiken kan vara konkreta former. Eventuella lås-
ningar och motsättningar i en uppdelning mellan de myndighetsutövande 
delarna och förebyggande är viktiga att identifiera och överkomma för 
att åstadkomma ett tillitsfullt samarbete (Forkby & Löfström, 2010). Då 
satsningen inbegriper ett bredare organisatoriskt lärande tydliggörs att 
satsningen inte enbart bör avgränsas till förebyggande arbete, utan utgöra 
en angelägenhet för hela organisationen (alltså även myndighetsutövande 
arbete inom socialtjänsten), och i vidare mening även för näraliggande 
organisationer. 
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Stadsdelen Angered
I Angered som ligger i nordöstra Göteborg bor det drygt 50 000 invå-
nare. Stadsdelen rymmer i sig flera delområden; Hammarkullen, Hjällbo, 
Gårdsten med flera. Angered är ett mångfacetterat område sett till be-
folkning, bostadsformer och lokalsamhällenas utformning. Utmärkande i 
förhållande till en del andra delar av staden är samtidigt miljonprogram-
mets arkitektur samt den stora andelen personer med utländsk bakgrund 
och sämre socioekonomiska förhållanden. Delar av Angered är riksbe-
kanta som typiska ”förorter” där en stor andel av bostäderna byggdes 
inom ramen för 60- och 70-talens miljonprogram. Omkring hälften av 
befolkningen är född utomlands och andelen barn mellan 0 och 15 år 
är omkring en fjärdedel vilket är högst i Göteborg. Invånarna har lägre 
medelinkomst, förvärvsintensitet och utbildningsnivå än i Göteborg i ge-
nomsnitt. Omkring en fjärdedel av invånarna fick någon gång försörj-
ningsstöd under 2015, vilket är högst bland Göteborgs stadsdelar. I dessa 
hushåll fanns knappt 3 700 barn mellan 0 och 15 år. I diagrammet nedan 
(Figur 1) visas andelen barn av samtliga barn i åldersgruppen respek-
tive stadsdel i hushåll som beviljades försörjningsstöd någon gång under 
2015. Statistikuppgifterna är hämtade från Göteborgs Stads officiella sta-
tistik (www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf, hämtat 2016-02-29). 
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Figur 1. Andelen barn, 0-15 år, i familjer med försörjningsstöd någon gång 
2015 i förhållande till samtliga barn i åldersgruppen. Procent. 
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Av de elever som lämnar grundskolan i Angered saknar omkring en tred-
jedel gymnasiebehörighet. På fyra enskilda skolor saknade en ännu större 
andel behörighet, upp mot två tredjedelar på någon skola. Detta kan jäm-
föras med mindre än en femtedel i Göteborgs Stad totalt och i Sverige 
drygt en av tio. I jämförelse med andra delar av Sverige är ohälsotalen 
höga och den förväntade livslängden avsevärt lägre. Sammantaget ger 
detta en bild av ett strukturellt problem med klara implikationer på ökade 
risker för en negativ utveckling på individ- och kollektiv nivå. Forskning 
avseende barnfattigdom har exempelvis visat att det finns ett samband 
mellan materiell standard och andra välfärdsdimensioner som utbildning, 
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden samt fysisk och psykisk 
hälsa (Korenman et al., 1997; Lundström & Wiklund, 2000).

Den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige genomförde 2012 en un-
dersökning kring den upplevda tryggheten i 15 stadsdelar som regeringen 
valt ut att ingå i satsningen URBAN15 (www. tryggaresverige.org/otrygg-
het-i-fororten-ny-undersokning, hämtad 2015-11-25). I mätningen un-
dersöks ett antal indikatorer som omvandlas till ett index som redovisas 
på en skala från 0 (inga problem) till 6 (extrema problem). Det är framför 
allt fem storstadsstadsdelar som utmärker sig i negativt hänseende med 
ett index på över 3,60, betecknat som ”mycket allvarlig situation”. Det 
handlar om Tensta och Rinkeby i Stockholm, Hjällbo i Angered i Gö-
teborg samt Södra Sofielund och Herrgården i Malmö. Även Gårdsten 
(också i Angered) har ett oroväckande högt index. 

Den förhållandevis stora gruppen flyktingar ställs i många fall inför 
särskilda svårigheter. Förutom eventuella trauman och erfarenheter av 
krig som härrör från den situation man lämnat, kan det finnas en bris-
tande kunskap om det svenska samhället och myndigheters uppdrag som 
kan medföra bristande tillit till samhälleliga stödfunktioner i bekymmer-
samma situationer. Steget är för en del långt till att kontakta socialtjäns-
ten och istället vänder man sig till närstående, grannar eller landsmän i 
närmiljön för att få råd och stöd. Trots att nätverket för de flesta männ-
iskor, oavsett bakgrund, är den främsta källan till stöd räcker det inte 
alltid till, uppger socialarbetare i området. Situationer där misstro mot 
myndigheter kombineras med ett otillräckligt nätverk kan bland annat 
innebära att barn blir utan ett adekvat stöd vid behov. Kontakt med soci-
altjänsten uppstår i dessa fall ofta först när barnen utvecklat ett eget av-
ancerat normbrytande beteende och när det blir fråga om mer ingripande 
åtgärder från samhällets sida. 

Navet för stadsdelens samverkan kring ungdomar med normbrytande 
beteende är sedan år 2006 en struktur för samarbete mellan, skola, soci-
altjänst, polis och fritid benämnd SSPF. Liknande grupper finns i samtliga 
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Göteborgs stadsdelar och de samverkar på uppdrag av polis och kom-
munledning (Turner et al., 2015). Koordinatorerna har en samordnande 
roll i SSPF-samverkan med uppdrag att detta ska bedrivas fokuserat och 
effektivt. För övergripande samordning mellan aktörerna finns formellt 
en styrgrupp för SSPF bestående av områdeschefer inom SDN Angered 
och biträdande enhetschef hos polisen. Då denna i praktiken inte träf-
fats mer än någon enstaka gång är det dock svårt att säga att den fung-
erat som en styrgrupp i praktiken. Deltagare på den operativa nivån (i 
SSPF:s så kallade arbetsgrupp) är chefer eller andra nyckelpersoner med 
beslutsmandat från skola, fritid, polis och IFO. Gruppen träffades fram 
till hösten 2014 varannan vecka. Efter detta omorganiserades SSPF till 
att bestå av sex operativa, områdesbaserade grupper och en arbetsgrupp. 
Både områdesgrupper och arbetsgrupp träffas en gång i månaden varde-
ra. Uppdraget för SSPF är att förhindra och minimera ungdomars norm-
brytande beteende. Här ingår som ett preciserat mål att minska rekryte-
ringen till kriminella grupperingar. Detta skall uppnås genom samverkan 
och samordnade insatser, vilka grundas på gemensamma handlingsplaner 
för enskilda individer och grupper. Målgruppen är ungdomar 12 till 16 
år. Särskilt prioriterade är unga personer i nedre tonåren som uppvisar 
tidiga tecken eller som redan har utvecklat ett normbrytande beteende. En 
rutin för inhämtande av samtycken till samverkan finns utarbetad för att 
inte sekretessregler ska omöjliggöra ett samarbete. SSPF arbetar utifrån 
gemensamma nulägesanalyser avseende ungdomssituationen i området. 
Kunskapsunderlaget till analyserna är tänkt att komma från basverksam-
heterna som ska lyfta och synliggöra problem och behov av insatser på 
såväl individuell, grupp- och strukturell nivå. Inom SSPF ska sedan denna 
information sammanställas för en analys av i vilken mån kunskapskäl-
lorna kompletterar varandra eller ger motstridiga bilder. Därefter avses 
det fortsatta arbetet samordnas eller genomföras (av någon av samver-
kansparterna enskilt eller genom SSPF-samverkan i en gemensam åtagan-
deplan).

Nämnas kan en kartläggning inom SSPF av ett område i Angered då 
den utökade satsningen på koordinatorer planerades. De involverade i 
detta arbete tyckte sig kunna konstatera att 45 unga befanns sig i en tydlig 
riskzon. Sju av tio hade en situation med flerfaldiga riskfaktorer relatera-
de till hemmet, skol- och fritidssituationen. I hemsituationen kunde kon-
stateras att flera hade föräldrar som var associerade till organiserad kri-
minalitet, hade någon form av psykisk ohälsa, led av trauman med mera. 
Skolsituationen var långt ifrån tillfredsställande med bristande kunskaps-
nivåer och betyg och betydande frånvaro. På fritiden var ett stort antal 
involverade i olika stadsdelsbaserade gängkonstellationer. I denna grupp 
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fanns alltså en anhopning av riskfaktorer som man i forskning konstate-
rat är allvarliga tecken på förhöjd risk för en negativ utveckling (Olweus, 
1986; Sundell, 2006; Youth Justice Board, 2005). Den sammantagna pro-
blembilden involverade också ett lågt förtroende för samhället och dess 
stödsystem. Försök i stadsdelen med att exempelvis få föräldrarna intres-
serade av olika programbaserade insatser, så som Family Check-Up, FFT 
(funktionell familjeterapi), MST (multisystemisk terapi) och olika föräld-
rautbildningar som KOMET hade i många fall misslyckats på grund av 
föräldrarnas bristande möjlighet eller motivation till att följa program-
men, bristande tillit till socialtjänsten eller att programmen inte kunnat 
matcha deras specifika behov. 

Utmaningar i (sen)moderna förorter 
Den situation som kan ses i Angered hänger samman med en samhälls-
förändring som vi ser konsekvenserna av i många av de större städerna 
i Sverige. Den har också sin motsvarighet i många andra länder. Konse-
kvenserna av eskalerande marginaliseringsprocesser som pågått i Europa 
sedan åtminstone 1990-talet är tydliga, bland annat i form av oroligheter 
i storstäder som Paris och London, Manchester, Birmingham med flera. 
Bristande tilltro till välfärdssystemet, framväxten av alternativa ekono-
mier och höga ohälsotal är några av de strukturella riskfaktorer som en 
del av dagens unga växer upp med (Lewis et al., 2011). Det som sociolo-
gen Loïc Wacquant (1999) benämnd som territoriell stigmatisering hål-
ler på att bli en verklighet även i Sverige. Längst på den vägen har för-
ortsområden med välkända namn som Botkyrka, Rinkeby, Rosengård, 
Hammarkullen och Hjällbo kommit (Ungdomsstyrelsen, 2008). När 
riskfaktorerna så tydligt kan relateras till strukturella faktorer räcker det 
inte med att fokusera på olika individers livssammanhang, eller ens på 
enskilda familjer. Det måste till en flernivåanalys som förmår att integrera 
det individspecifika med omständigheter på en områdesnivå. I en sådan 
analys är det väsentligt att också uppmärksamma de positiva krafterna 
i syfte att åstadkomma ett arbete som har kraft och kreativitet att till-
vara de stora resurserna som finns i dessa områden på samma sätt som 
i andra områden (Rappaport, 1987; Suarez-Balcazar & Harper, 2003). 
Individ- och familjebaserade program av olika art är viktiga redskap i 
ett förebyggande arbete, men i den mån som det saknas en övergripande 
analyserande och organiserade funktion faller snabbt effekten av dessa in-
satser. Därför förordas både nationella och internationellt förebyggande 
strategier som förmår att utveckla jordmånen för en god uppväxtmiljö 
genom samverkan, kontinuerlig analys och långsiktighet (se exempelvis: 
Psynk inom SKL, Samhsas presentation av CTC ’Communities that Care’ 



21

och www.communitiesthatcarecoalition.org). 
Mobiliserande trygghetsarbete kan ses som ett försök att finna nya 

former för preventivt arbete som kopplar samman individ-, grupp- och 
strukturinriktade insatser. Ett antagande till grund för satsningen är att 
det idag finns en så sammansatt problembild inte minst i vissa förorts-
miljöer att det traditionella arbetet inom välfärdssystemet inte räcker till. 
Stora grupper av invånare befinner sig i arbetslöshet och lever under eko-
nomiskt knappa förhållanden, ohälsotalen är höga och så vidare. För en 
del unga personer kan vägen in i ”samhället” uppfattas som mycket lång, 
och i vissa fall som omöjlig. Istället blir alternativa karriärvägar attrak-
tiva, och gänget eller gatan framstår som möjligheter för en ny identitet. 

I en bred kvalitativ studie undersöktes ungas uppväxtmiljö i förort 
samt vägen in och ut från kriminalitet och stadsdelsgrupperingar. Här 
framstod viktiga faktorer vara tilliten till det övriga samhället och hur 
de egna chanserna att bli en del av samhället uppfattades bland de unga 
(Forkby & Liljeholm Hansson, 2011a). Liknande resultat fanns i en stu-
die av oroligheter i Rosengård i Malmö (Hallin et al., 2010). Att arbeta 
för att öka boendes tillit till myndigheter och övrigt civilsamhälle kan 
kopplas till mobiliserande trygghetsarbete på flera nivåer. Det handlar 
om förhållningssätt och direktkommunikation – i vilken mån möts man 
av respekt som person, och hur blir ens behov av att bli tagen i anspråk 
tillfredsställda? Tillit kan anses som ett nyckelkapital i samhällsbygget 
(Rothstein, 2000), vilket medför att ambitionen att bygga upp en större 
tillit i en situation där den är i sönderfall blir en ledstjärna inom sats-
ningen. 

Det handlar också om grupp- och strukturell nivå. Viktigast här kan-
ske är reella möjligheter till arbete, goda bostäder och så vidare, men det 
handlar också om kommunikationen mellan olika aktörer i civilsamhälle 
och offentlig verksamhet. Den empowerment-tradition (se nedan) som 
det aktuella utvecklingsarbetet vilar på inbegriper att skapa arenor för ge-
mensamma problemdefinitioner och likaledes gemensamma lösningsstra-
tegier. När olika grupper arbetar för en gemensam sak avses en ömsesidig 
förståelse skapas och därtill kopplad ökad tillit och trygghet. Grundläg-
gande utmaningar för det förebyggande arbetet, som visar sig tydligt i 
vissa av våra moderna förorter, är hur man kan gå från en situation med 
tillitsmönster som krackelerar till ömsesidig kunskap, förtroende och till-
lit. Ett förstahandsansvar vilar här på myndigheterna i hur föräldrars och 
civilsamhällets resurser bemöts och tas tillvara. 

När man ser till forskning kring risk- och skyddsfaktorer har ofta fa-
miljerelaterade och personbundna faktorer störst effekt på den framtida 
utvecklingen. Samtidigt finns också väsentliga bestämningsfaktorer som 
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härrör till bostadsområdet, och inte minst till kamratgruppen. I de fall 
större ungdomsgrupper attraheras av en gängkultur och ”outlaw-menta-
litet” förknippade med droger och brottslighet, är detta en grogrund för 
att många fler än de unga med svåra familjeförhållanden eller personliga 
svårigheter, ska lockas in i riskmiljöer (Björk, 2006). 

Traditionellt har förebyggande arbete varit starkt fokuserat på de ris-
ker och problem man velat undvika, och i lägre grad sett till att stärka 
individers positiva resurser. Senare tids preventionsforskning understry-
ker dock vikten av en allsidig analys av såväl risk- som skyddsfaktorer. 
De senare avser sådana faktorer som stärker individens motståndskrafter 
(resilience) och den kapacitet som krävs för att hantera olika svårigheter 
(Brendtro & Larson, 2005). Inom ekologisk systemteori betonas också 
vikten av ett samverkande utvecklingsstöd kring individer och i närsam-
hället (Bronfenbrenner, 1979). En sådan samverkan innebär att olika ak-
törer kommer samman och identifierar gemensamma målsättningar och 
strategier i relation till en uppdaterad kunskap om målgruppens villkor. I 
en forskningsrapport om ungas vägar in i kriminalitet lyfts att många av 
ungdomarna bär på upplevelser av att bli avskilda och uteslutna från sina 
jämnåriga inom de ordinarie systemen (särskilt inom skolan). Detta har 
stärkt en känsla av att befinna sig i ett underläge och vara ett problem, 
inte duga och det har medverkat till att de sökt kompenserande vägar för 
att ”bli någon” (Forkby & Liljeholm Hansson, 2011a). Olika uteslutande 
mekanismer utmanar ungas uppfattning av tillhörighet och iscensätter en 
kamp om att få bekräftelse och uppleva ”normalitet”, där misslyckande 
ger upphov till en känsla av mindervärde, tillkortakommande och skam 
över att inte duga (Scheff, 1997). En förebyggande strategi kan därför 
inte bara fokusera på målgruppens behov och förutsättningar, utan de in-
volverade aktörerna måste också kritiskt granska vad i de egna systemen, 
metoderna och förhållningssätten som verkar inkluderande respektive 
exkluderande. 

Mobiliserande trygghetsarbete bygger på att det individrelaterade ar-
betet knyts ihop med en empowerment-tradition för förebyggande arbete. 
I en sådan tradition förutsätter man att kraften till förändring utgår från 
att människor själva får stöd i att utveckla sina redskap för att hantera 
olika svårigheter. För de anställda innebär detta arbete såväl ett förhåll-
ningssätt som en strategi. Försök har exempelvis gjorts tidigare med att 
använda sms-meddelanden för att sprida information i ett nätverk om 
en ungdom kring vilken samverkan sker. Det kunde då handla om att 
informera om att en ungdom lyckats med ett prov i skolan, vilket gav 
aktörerna runt ungdomen chans att ge positiv feed-back. Förhållningssät-
tet kan ledas tillbaka teoretiskt på en ambition att bygga det som Buber 
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(1994) benämner som ömsesidiga ”ja och du”-relationer, och det som 
Honneth (2012) kan sägas ha vidareutvecklat i sin teori om erkännande. 
I det respektfulla mötet mellan människor kan dels olika verklighetsbilder 
undersökas och gemensamma målsättningar formuleras. Härifrån mobili-
seras sedan människors egna resurser. Samtidigt är det angeläget att etiskt 
värdera sådana strategier då den enskilde likaväl kan uppfatta dem som 
oklar ökad informationsspridning, integritetskränkning och alltmer de-
taljerad kontroll från ett samverkansnät kring den unge (Garland, 2001). 
Det finns alltid en risk för kontraproduktiva effekter, exempelvis om sam-
verkan uppfattas stärka en känsla av att vara kontrollerad och stämplad 
av samhällets aktörer. 

För att sätta in koordinatorernas arbete inom ramen för hur ett mobi-
liserande arbete kan beskrivas handlar det om att inventera hur området 
ser ut och därtill vilka resurser och problem som finns att agera i förhål-
lande till. Nästa steg handlar om att tillsammans med andra artikulera 
vilka målen och föresatserna är för ett visst område, för att därefter al-
lokera de resurser som behövs för arbetet. Här handlar det om att utifrån 
kunskapen om vilka de potentiella resurserna är, ge olika involverade 
möjligheter och motivation till att ingå i en viss satsning. Under genom-
förandet av en vald satsning får mobiliseraren ofta inta en samordnande 
roll gentemot involverade aktörer, hålla i möten och driva arbetet i en 
riktning. Parallellt och som efterföljd av en delsatsning handlar det om att 
skapa möjlighet till lärande bland de involverande genom att utvärdera 
och skapa reflektioner kring olika satsningar (Forkby, 2008b). 

Sammantaget finns i uppdragsbeskrivningen direkta målsättningar 
som handlar om metodutveckling för ungdomar i en risksituation, där för-
äldrar och andra aktörer kan vara resurser. Det finns också indirekta mål 
som avser utveckling av ett organisatoriskt lärande. Behovet av det senare 
utgår från att sättet att organisera socialt arbete och stöd inte uppfattas 
motsvara de förutsättningar och behov som finns i områden som Ang-
ered, där det bland stora grupper finns en otrygghet parad med bristande 
tilltro till samhällets resurser. En utmaning är att finna vägar till hur det 
traditionella individbaserade arbetet inom socialbyrån ska kunna kopp-
las samman med ett områdesbaserat socialt arbete. Vägen för mycket av 
det föreslagna utvecklingsarbetet handlar om utvecklingen av samverkan 
såväl inom som mellan olika organisationer och aktörer. Här omnämns 
att gemensam reflektion kring uppdrag, den egna organiseringen, förhåll-
ningssätt och metodik kan vara konkreta inslag i samverkan. Eventuella 
låsningar och motsättningar i en uppdelning mellan de myndighetsutö-
vande och förebyggande delarna är viktiga att identifiera och överkomma 
för att åstadkomma ett tillitsfullt samarbete (Forkby & Löfström, 2010). 
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Då satsningen inbegriper ett bredare organisatoriskt lärande tydliggörs 
att satsningen inte enbart bör avgränsas till förebyggande arbete, utan bli 
en angelägenhet för hela organisationen (alltså även myndighetsutövande 
arbete inom socialtjänsten), och i vidare mening även för näraliggande 
organisationer. 

Begrepp
Ovan nämndes att ”mobiliserande trygghetsarbete i Angered” syftar till 
partnerskap, lokalt ansvarstagande, utvecklingen av ett informerat före-
byggande arbete samt att bidra till organisatoriskt lärande. Här preciseras 
den innebörd som avses med begreppen. 

Med partnerskap avses här en mer eller mindre formaliserad överens-
kommelse mellan ett antal sinsemellan relativt oberoende aktörer som 
förenas genom en gemensam intention och faktiska handlingsstrategier 
och/eller åtaganden. 

Lokalt ansvarstagande innebär här en upplevelse och enskilda och/
eller gemensamma faktiska handlingar hos offentliga såväl som bland 
aktörer i civilsamhället om att agera för en förbättring av levnads- och 
uppväxtvillkoren för barn och unga i stadsdelen. Här avses också en be-
redskap att söka kunskap om och agera i förhållande till utmaningar och 
situationer som går utöver de som den enskilde aktören traditionellt an-
ordnar eller har som preciserat eller tvingande uppdrag. 

Preciseringen informerat handlar om ett arbete eller insatser som base-
ras på uppdaterad kunskap om hur situationen bland ungdomar i områ-
det ser ut, samt en ambition att kontextualisera denna kunskap i relation 
till andra kunskapskällor såsom forskning, annan systematisk kunskap 
och omvärldsorientering (exempelvis hur situationen ser ut i liknande 
områden i Sverige och vad kulturella aspekter kan ha för betydelse). 

Förebyggande arbete avser här ett brett spektrum av insatser av pre-
ventiv natur. En del av insatserna ligger på universell nivå där det handlar 
om att nå grupper i tidigt skede utan att någon bedömning har gjorts i 
förhållande till om målgruppen befinner sig i någon risksituation. Med 
selektiva insatser avses att nå målgrupper som på något sätt bedöms be-
finna sig i en förhöjd risksituation för att utveckla mer allvarliga problem. 
Satsningen mobiliserande trygghetsarbete inkluderar också arbete med 
individer eller grupper som kommit in i en mer besvärlig situation, kanske 
i fråga om gängmedlemskap, brottslighet eller allvarligare skolrelaterade 
svårigheter. Här kan man tala om indikerad prevention. När det hand-
lar om partnerskapsstrategier kan dessa ofta handla om att olika aktörer 
samlas för att bestämma vad de enskilt och tillsammans kan göra för att 
uppnå den gemensamma intentionen. Ett exempel kan ges inom området 
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drogprevention, där föreningar kan föra in denna fråga som en universell 
prevention genom att integrera droginformation i deras främjande (eller 
promotiva) arbete kring goda hälsovanor och kost. Fritidsgården kan ha 
kontakt med en del ungdomar som antingen provat själva eller är i tyd-
lig risk för detta. De kan då arbeta med selektiva insatser kanske för att 
stärka förmågan att stå emot grupptryck. Personer som använder droger 
kan på nästa nivå bli erbjudna insatser av indikerad art, kanske genom 
samtalsbehandling på den öppna mottagningen för drogrelaterade frågor, 
Mini-maria. 

Organisatoriskt lärande avser specificerat till denna studie en förmåga 
att ta in kunskap om befolkningens levnadsförhållanden, relationer mel-
lan grupper, socioekonomiska förhållanden med mera, samt att omsätta 
kunskapen i relation till organisationens kapacitet, arbetsmetoder och 
förutsättningar för att vid behov initiera utvecklingsarbete. I satsningen 
finns en uttalad ambition att kunskap kring arbetssätt och områdena i vid 
mening ska stimulera till metodutveckling inom ordinarie organisationer 
(särskilt inom socialtjänst, skola, polis och fritid). 

Läsanvisning
I detta första kapitel har en översiktlig beskrivning av koordinatorernas 
arbete getts tillsammans med något kring det sammanhang i Angered som 
de verkar i. Efter detta kapitel beskrivs det arbetssätt som använts för att 
genomföra studien. Här diskuteras exempelvis vad det kan innebära att 
följa och stötta ett utvecklingsarbete och samtidigt skriva om det. Koor-
dinatorerna arbetar inom ramen för det som i vid mening kan betecknas 
som samhällsarbete. I kapitlet redovisas vad samhällsarbete bygger på 
och hur man kan placera in koordinatorerna inom ramen för detta. Den 
för koordinatorerna mest angelägna frågan i studien var att få ord och 
begrepp för att beskriva sitt arbete. Bakgrunden var upplevelsen av att 
det var svårt för dem att få gehör för arbetssättet mer generellt och att 
inte bara på ett personligt plan få mandat, så länge en mer tydlig beskriv-
ning av arbetet saknades. Kapitlet om samhällsarbete mer generellt kopp-
las därför över till en beskrivning av hur koordinatorerna arbetar. Detta 
innebär dels en begreppslig och teoretisk förankring och dels en exempli-
fiering med konkreta insatser som gjorts. Det går emellertid inte att förstå 
koordinatorerna utan att ta med hur sammanhanget kring dem ser ut. I 
två kapitel kommer detta att beskrivas. Central är samverkansorganisa-
tionen SSPF, som är ett organ för samverkan mellan skola, socialtjänst, 
polis och fritid kring unga med riskbeteende. Det första av dessa kapitel 
innehåller intervjuer med personer från dessa verksamheter om ungdoms-
situationen i Angered samt deras syn på den egna och gemensamma kapa-
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citeten. Det andra kapitlet är en uppföljande enkätundersökning av den 
specifika samarbetsformen SSPF. Rapporten avslutas med en diskussion 
om koordinatorernas bidrag satt i relation till kontexten, framförallt till 
socialtjänsten men även till övriga aktörer i det offentliga samarbetsnätet. 

Innan vi går vidare i läsningen är det värt att nämna att rapporten 
skrivs samtidigt som den stora ökningen av asylsökande personer sker 
sommaren och hösten 2015, framförallt med anledningen av Syrienkriget. 
Materialet till rapporten är dock i huvudsak insamlat dessförinnan. Även 
om Angered under lång tid haft ett kontinuerligt relativt stort nytillskott 
av asylsökande personer innebär denna ökning ytterligare utmaningar, 
utöver de som lyfts upp i rapporten. Det är därför en rimlig slutsats att 
de inte sällan tämligen problemfyllda beskrivningar som framkommer av 
verksamheternas kapacitet i relation till hur ungdomssituationen i stads-
delen uppfattas, också skulle framkomma om materialet hämtats in något 
senare. Således torde också behovet av att ställa frågor kring arbetets 
befintliga organisering för att möta medborgarnas livssituation inte heller 
ha minskat i styrka. 

För den som i första hand är intresserad av att läsa om koordinato-
rernas arbetsmodell och hur arbetet i Angered bedrivs av dem och deras 
samarbetspartner hänvisas till kapitlet ”Arbetsmodellen och dess centrala 
komponenter” och efterföljande. Andra kommer nu att först kunna ta 
del av hur forskningsprojektet varit upplagt och därefter ett teoretiskt 
orienterat ramverk för samhällsarbete. 

För vetenskaplig granskning och synpunkter som bidragit till att för-
bättra texten tackar jag fil dr Anna Melke, fil dr Carina Löfström och 
Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR. 
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Tillvägagångssätt

Denna rapport kan ses som en reflekterande och analyserande be-
skrivning av koordinatorernas arbetsmetodik satt i kontexten Ang-

ered. Uppdraget till FoU i Väst/GR har också utformats så att forskaren 
skulle arbeta nära de personer och verksamheter som studien avser, vilket 
har en del likheter med det man idag ofta kallar för följeforskning. Här 
arbetar forskaren som en kritiskt reflekterande partner och ställer åter-
kommande frågor kring utvecklingen och kommenterar det hen ser och 
tänker. Forskaren kan också pröva vissa tentativa idéer tillsammans med 
uppdragsgivaren. Syftet med en sådan uppläggning är att forskningen 
delvis ska presenteras undervägs och inte enbart som ett dokument vid 
uppdragets slut för vidare hantering hos uppdragsgivaren. Det är ofta 
svårt att ta hand om och se konsekvenserna av sådan respons som kom-
mer först i efterhand. Om det är fråga om en tidsavgränsad satsning kan 
detta till och med vara avslutat och rapporten blir då enbart ett slags kvit-
to på för- och nackdelar. Det kan också vara problematiskt, särskilt när 
det är frågan om arbetsformer under utveckling, om forskaren ska sitta 
tyst och registrera när hen kan ha synpunkter som skulle kunna påverka 
satsningen i en förhoppningsvis positiv riktning. Mot denna uppläggning 
där forskaren arbetar i relativt stor närhet till praktiken talar att forska-
ren delvis kommer att studera det hen varit med om att utveckla och ris-
kerar därför bli alltför nära och kanske lojal med de praktiskt verksam-
ma. Det finns också dimensioner av kunskapsbehov lokalt och generellt 
samt lång- och kortsiktiga vinster och risker. I den lokala praktiken kan 
det åtminstone på kort sikt uppfattas som fördelaktigt med en forskare 
som arbetar nära den egna verksamheten och bidrar till utvecklingen. 
Forskningsinsatsen kan på så sätt komma till en omedelbar användning. 
På lång sikt och mer generellt för andra liknande verksamheter denna 
omedelbarhet vara riskfylld, då forskaren kanske inte haft utrymme eller 
möjlighet till att diskutera mer djupgående kring frågor och behov i verk-
samheten. Risken är alltså att snabb återkoppling behöver revideras efter 
en djupare analys av materialet. Det finns således för- och nackdelar med 
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olika upplägg där jag (Torbjörn) ändå valt att arbeta i relativ stor närhet 
till praktiken och då även återkopplat tankar undervägs, i en formativ 
anda (Vedung, 1998). 

Att beskriva koordinatorernas arbetsmodell var en central del av det 
uppdrag som gavs till FoU i Väst/GR. Detta arbete prioriterades därför 
som första fråga att arbeta med inom studien, även om formuleringsarbe-
tet pågått kontinuerligt under hela forskningsprojektet. Det finns en vinst 
i att lägga ned kraft i inledningen på att beskriva metoden. Man får ett 
slags förståelseraster för vad man egentligen studerar och kan sedan bättre 
se och diskutera hur arbetet bedrivs i praktiken. Denna uppläggning där 
man först lägger ned tid på att beskriva en tänkt arbetsmodell som sedan 
sätts i relation till vad som framkommer när praktiken studeras liknar en 
metodik som man använder vid så kallade realistiska utvärderingar (Paw-
son & Tilley, 2000). Tanken bakom dessa är att det är omöjligt att egent-
ligen uttala sig om ett arbete eller metod om man inte riktigt känner till 
dess innehåll. Ibland kallar man första fasen för att definiera arbetsmo-
dellen för att utveckla en programteori. Om man går vidare i denna anda 
kan man undersöka om en metod verkligen medför de avsedda fördelarna 
och därigenom få en utvärdering som ligger närmre det faktiska arbetet 
än vad som kan vara fallet med många andra former av utvärderingar. Ett 
exempel på en sådan design är utvärderingen av behandlingsgruppens ar-
bete med personer med cannabismissbruk (Turner & Forkby, 2015). Här 
var det viktigt att identifiera olika faser i arbetet, hur man arbetar med 
olika målgrupper och vilka effekter personalen tänkte sig för att sedan 
undersöka hur väl detta motsvarade det som faktiskt erbjöds klienterna. 

Utformningen av uppdraget kan på många sätt betecknas som ett ak-
tionsorienterat forskarstött utvecklingsarbete. Ambitionen har varit att 
bidra till utvecklingen av det praktiska arbetet i stadsdelen genom att föra 
in forskningsresultat, teoretiska perspektiv och mer erfarenhetsbaserade 
synpunkter i diskussionen kring det praktiska arbetet. I bästa fall har det 
skett en ömsesidig befruktning där forskningsresultat och perspektiv får 
prövas mot en ofta komplicerad verklighet och då se hur väl de håller, 
samtidigt som det praktiska arbetet får möjlighet att möta mer övergri-
pande begrepp och teorier som kanske kan hjälpa till att skapa förståelse. 
Reflektionerna mellan mig och de involverade har skett i vardagen då 
jag skuggat koordinatorerna eller i gemensam diskussion kring planering 
av olika aktiviteter. Det har också skett mer strukturerat vid olika till-
fällen. Inledningsvis var exempelvis en heldagslång workshop viktig för 
att påbörja formuleringen av arbetsmodellen. De spontana och struktu-
rerade samtalen har inneburit att begrepp och tankar kunnat revideras 
och prövas återkommande. Jag har i vissa fall föreslagit beteckningar och 
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begrepp som uppfattades främmande för koordinatorerna, varför jag re-
viderat och återkommit med modifierade. Koordinatorerna har å sin sida 
haft sin process där vissa av de föreslagna begreppen börjat kännas mer 
bekväma att använda. Man kan beskriva det dialogbaserade arbetet som 
en process i olika faser som vanligen tog avstamp i en konkret situa-
tion. Denna situation analyserades och diskuterades från olika vinklar i 
en övervägandefas. Efter denna prövades tankemässigt olika idéer om hur 
man skulle kunna handla i den konkreta situationen i en hypotesprövan-
de andra. I sista fasen skapades någon form av koppling till koordinato-
rernas arbetsmodell (Figur 2). Man kan anmärka mot denna beskrivning 
att den av naturliga skäl är renodlad och tydliggjord. Det var inte alltid 
som alla dessa faser följdes, och sällan var de helt tydligt avgränsande i 
förhållande till varandra. Men illustrationen ger i vilket fall en idé om hur 
utvecklingsorienterade dialoger kunde se ut i detta sammanhang. 

Situa�onen 
• ”De�a har hänt…” 

Överväganden 
• ”Så här tänker jag – 

hur tänker ni?” 

Hypotesprövning 
• ”Vad skulle hända 

om…” 

Generalisering 
• ”Vad innebär de�a 

för arbetsmodellen?” 

Figur 2. Forskarstött utvecklingsarbete som en dialogprocess.
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Material och insamlingssätt
Inom studien har observationsanteckningar, intervjuer, en enkät till SPPF-
grupper och reflektionsdokument samlats in. Utöver dessa har ljudinspel-
ningar tagits upp som minnesanteckningar. 

Tabell 1. Förteckning över det empiriska materialet.

Sammanhang, personer Antal

Chef, arbetsledare inom socialtjänst 8 personer, varav 2 i grupp

Socialsekreterare, myndighetsutövn./resursenh. 9 personer i 3 grupper

Intervju, koordinatorer 10 

Minnesanteckningar, ljudupptagning, koordinatorer 12

Skola 3 

Kultur och fritid 2

Polis 2

Observationer Omkring 100

Enkät till SSPF-organisationen 2 mätningar, 71 svar

Intervjuerna genomfördes i allmänhet i en semistrukturerad intervjuform. 
Olika teman har noterats i en guide som intervjuerna sedan uppehållit 
sig vid. De olika temana har utvecklat sig ganska fritt, men fördjupnings-
frågor har funnits förberedda som stöd för att använda inom respektive 
tema. Frågorna har blivit ”prövade”, ibland besvarade och ibland ”för-
kastade” som inte tillämpliga på det samtal som förts, både av intervjua-
ren och den intervjuade. Av intervjuaren kunde det ske efter en bedöm-
ning att någon fråga inte ”passar in”, av den intervjuade genom att inte 
ha några kommentarer eller svar på en viss fråga.

I ett tidigt skede bestämdes att intervjuer skulle göras med nyckel-
personer med stor kunskap om ungdomssituationen och ungdomsarbetet 
i stadsdelen inom socialtjänst, polis, skola och fritid, bostadsbolag och 
civilsamhället. Från en förteckning på omkring 150 personer identifie-
rades hur många sammanhang som de fanns inom med relevans för det 
aktuella området. Det visade sig att SSPF:s arbetsgrupp bestod av per-
soner som fanns med i så många sammanhang att en intervju med dessa 
bedömdes ge en god generell bild. Av 18 personer tackade nio personer 
ja till en intervju. Dessa täckte in olika verksamheter: socialtjänsten (mot-
tagningsenhet och resursenhet), polisen (områdespolisen och Kortedala-
polisens ungdomsgrupp), skolan (Angeredsgymnasiet, Gårdstensskolan, 
Hjällboskolan och Nytorpsskolan) samt kultur och fritid. Bortfallet beror 
på sjukdom, uppsägning eller att personen inte hörde av sig trots påmin-
nelse. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive persons arbetsplats 
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enligt deras val. Varje intervju tog 60–90 minuter. Samtliga dessa inter-
vjuer genomfördes med stöd av en frågeguide med fyra teman; kontexten 
Angered och respektive verksamhets uppdrag, synen på området och vad 
som krävs för att lyckas i ett mobiliserande och förebyggande ungdoms-
arbete, arbetsmetoder och samverkan. Under varje tema ingick ett antal 
frågeställningar. 

Intervjuer har också genomförts med koordinatorerna, varav en serie 
intervjuer med den med längst erfarenhet från arbetet. Här var tanken att 
få del av hennes erfarenheter kring arbetet, olika dilemman och utma-
ningar samt erfarenheter av ungdomssituationen i Angered och det ge-
mensamma arbetet inom och mellan förvaltningarna. Intervjuerna hade 
karaktären av samtal där teman fördjupades och länkades i varandra allt-
eftersom. 

Utöver dessa har intervjuer genomförts med chefer och medarbetare 
på olika enheter inom socialtjänsten. Här var tanken att få deras perspek-
tiv på socialtjänstens uppdrag, den egna enhetens verksamhet och synen 
på koordinatorer. Under dessa intervjuer var det av särskilt intresse att 
undersöka förutsättningarna för ett gemensamt utvecklingsarbete, bland 
annat inom den antagna SSPF-modellen. 

En stor del av arbetet har inneburit att jag (Torbjörn) har deltagit i 
koordinatorernas arbete som en mer eller mindre aktiv skugga (under 
perioden 2013–2015). I många fall har det inneburit att jag suttit som en 
tyst observatör och fört anteckningar. Då har jag vanligen fått en fråga på 
slutet av mötet eller då det ansetts påkallat om kommentarer och reflek-
tioner, vilket jag då gett. Observationsanteckningarna har utgjort ett stöd 
också till vad som jag bedömde var intressant att diskutera med koordi-
natorerna. De har använts för ”informerande” vid analysen av intervjuer 
och annat material, men jag har inte använt detta som ett självständigt 
material för analysen till rapporten. Det går därmed inte att finna några 
direkta observationsanteckningar i rapporten. 

Något år efter det att satsningen utökades till tre koordinatorer tyckte 
man att den befintliga SSPF-modellen inte fungerade fullt ut. Därför fö-
reslogs en uppdelning i mindre, områdesbaserade operativa grupper till-
sammans med en gemensam arbetsgrupp för Angered. Det fanns också 
en styrgrupp knuten till organisationen, men denna har träffats mycket 
sällan och har i praktiken inte fungerat. Denna nya SSPF-modell uppfat-
tades som en viktig del för att utveckla ett gemensamt arbete i stadsdelen 
varför ett beslut togs om att följa utvecklingen inom ramen för denna 
studie. Två enkäter har distribuerats till deltagarna i dessa grupper, en vid 
starten för de operativa grupperna och en knappa året efter. Tanken var 
att undersöka hur organiseringen fungerade, identifiera utvecklingsbehov 
och se om det skett några förändringar i attityder till verksamheten. 
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Analysmodell
Det är ett ganska omfattande material som samlats in under studien, vil-
ket ställer krav på hur analysarbetet går till. En modell utvecklades som 
innehåller tre huvudaspekter: problemfältet, figurationen och lösnings-
organisationen (se figur 3). Med detta avses att det finns ett problem/ut-
maning som på något sätt uppmärksammas i ungdomssituationen: detta 
kan röra sig om området i stort, om olika grupperingar som skapar oro 
eller om enskilda individer. Med figuration avses hur dessa problem och 
utmaningar är tänkta att hanteras: finns det en struktur given på förhand 
”pre hoc” som fungerar mer eller mindre bra, eller beskrivs något av mer 
tillfällig eller åtminstone sådan karaktär att givna strukturer inte fung-
erar. Nästa steg är hur det samlade ungdomsarbetet fungerar för att möta 
dessa problem och utmaningar. Här kan man tänka sig att man internt 
i den egna verksamheten har kapaciteten att agera eller att den saknas, 
man kan också tänka sig att andra verksamheter identifieras som de som 
borde agera, eller att frågan ligger i gränslandet mellan olika organisatio-
ner. 

Till respektive område har frågeställningar används för att kunna ana-
lysera materialet som handlar om a) vilka bilder som ges av ungdoms-
situationen, b) hur olika problem och utmaningar förstås och översätts 
inom organisationerna och c) uppfattningar om hur resurser används och 
om olika tillkortakommanden. 

 
Analysmodellen har i huvudsak använts direkt i relation till intervjumate-
rialet. I andra fall har modellen tjänat som en underliggande tankemodell 
för att förstå exempelvis hur koordinatorernas arbetsmodell ser ut. 

Torbjörn Forkby har varit ansvarig för forskningen och varit den som 
arbetat direkt med det forskningsstödda utvecklingsarbetet (och är den 
person som relateras när beteckningen ”jag” används i rapporten). Han 
har genomfört samtliga observationer, omkring hälften av intervjuerna 
och genomfört enkätundersökningen och är författare till samtliga kapitel 
utom ”Samverkansnätet i Angered” där han bearbetat ett textutkast. De 
inledande intervjuerna med SSPF:s arbetsgrupp samt intervjuserien med 
en av koordinatorerna har med handledning från Forkby genomförts av 
Anne Forssell som var projektanställd inom FoU i Väst/GR. Anja Johans-
son har arbetat med analyser av intervjumaterial enligt analysmodellen 
och har arbetat fram huvuddragen för kapitlet ”Samverkansnätet i Ange-
red”. Johansson har också transkriberat en stor del av intervjumaterialet, 
vilket innebar att hon hade stor närhet till intervjuerna. Hon har också 
biträtt vid instansning av enkät.
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Figur 3. Modell för analys av det insamlade materialet.
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Samhällsarbete i socialt 
arbete

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin 
som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, 
skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors re-
surser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar 
samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete. Med ut-
gångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och 
urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och 
påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet. 
(Global definition av professionen socialt arbete, antagen juli 2014 av IFSW 
och IASSW, svensk översättning av Akademikerföbundet SSR: 
http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_124418-5.pdf, hämtat 2016-02-29)

Våra föreställningar om hur verkligheten är och borde vara följer upp-
trampade spår. Information och intryck från det vi möter sorteras in i 
välbekanta fack och meningssystem, och det finns ofta en ovilja, osäker-
het och tröghet inför att revidera tidigare antaganden. Så förhåller det 
sig exempelvis med ett av de mest använda verktygen i dagens arbetsliv 
– tangentbordet. Trots att det så kallade QWERTY-systemet (efter tang-
entbordets sex inledande bokstäver sett från vänster uppifrån) inte är det 
mest effektiva, är det detta vi fortfarande använder. Orsaken är att för-
ändringar är svåra att genomföra och vanans makt är stor. Inom orga-
nisationsteorin kallar man sådant motstånd för spårbundenhet (Davis, 
1985). Ens handlingar och tankesätt relaterar till inkörda spår som talar 
om hur saker görs och vad som faktiskt känns som det riktiga sättet att 
agera på. Att brottas med spårbundenhet är något som är centralt för de 
koordinatorer som tillsatts i Angered. I analogi med spårmetaforen skulle 
man kunna säga att de är tänkta att fungera som ett slags spårhundar i 
bemärkelsen att identifiera vilka spår som det sociala arbetet följer, och 
för den delen det totala ungdomsarbetet i stadsdelen, och diskutera vart 
dessa spår leder för att diskutera om det verkligen är dit de vill komma. I 
nästa steg ska de kunna agera som spårläggare i meningen att nya former 
utvecklas som på ett bättre sätt leder till den avsedda destinationen. Att 
bryta upp gamla och lägga nya vägar görs samtidigt utifrån någon mer 
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eller mindre uttalad idé. Förändringsarbete kan därför ses som en kors-
ning där olika spår och tanketraditioner möts med frågan om det finns 
en gemensam väg att gå och i så fall hur den skulle kunna se ut. Vad har 
då diskussionen om spårbundenhet att göra med definitionen ovan om 
socialt arbete? Jag menar att det är en hel del. 

Samhällsarbete kan uppfattas som en form för socialt arbete som till-
hör gångna tider. I vissas öron kan det låta som en frukt av 1970-talets 
ambition att utveckla mer av områdesbaserade, egalitära former för so-
cialt arbete. Ett sidospår som trots vällovliga ambitioner om ett struk-
turinriktat arbete, aldrig riktigt fick fotfäste i den vardagliga praktiken. 
Istället bedrivs socialt arbete i huvudsak inom de mer strikt lagreglerade 
och utredningstunga byråkratierna. Så kan en låsande föreställning se ut. 
Men låt oss titta på definitionen ovan. Den antogs 2014 samfällt av två 
internationella organisationer för socialarbetare: den internationella fe-
derationen för nationella fackföreningar (IFSW) och den internationella 
organisationen för utbildningsinstitutioner för socialt arbete (IASSW). 
Uppdraget för socialt arbete sägs handla om att verka för social för-
ändring och utveckling, social sammanhållning, att ge stöd och skydda 
samt att bidra till människors frigörelse. Vidare handlar socialt arbete 
om empowerment och att involvera människor i att påverka strukturer 
i syfte att kunna hantera utmaningar och öka välbefinnande. Kollektivt 
ansvar, mänskliga rättigheter och barnens bästa nämns också. Oavsett 
om denna definition måste översättas till det lokala sammanhanget, och 
där kan avse något olika saker är en konsekvens ofrånkomlig: det går 
med utgångspunkt från den globala definitionen inte att reducera det so-
ciala arbetet till myndighetsutövning i förhållande till enskild. Och inte 
ens om man adderar till att socialt arbete också innefattar olika stöd- och 
behandlingsformer riktade till enskilda och grupper får man en nöjaktig 
täckning. Det sociala arbetet uppfattas vidare än så och utgör en helhet 
där det strukturinriktade arbetet, samhällsarbete och mobilisering är en 
självklar, integrerad och nödvändig del. 

Nutiden finns i historien
I inledningen nämndes att satsningen på mobiliserande trygghetsarbete 
svarade an mot upplevda tillkortakommanden i att förstå de livsvillkor 
och sammanhang som människorna i området har. Det fanns också en 
uppfattning om att området var satt i närmast ständig omvandling, där 
globala förändringsprocesser inte minst genom migration och flyktingin-
vandring ställer verksamheten inför nya utmaningar. Många människor 
utan tidigare relationer eller kännedom om varandra lever nu sida vid 
sida där kopplingar till tidigare sammanhang är brutna eller i alla fall 
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villkorade av att få information på avstånd. Denna situation kan uppfat-
tas som ny där tidigare arbetsformer måste omprövas. Men situationen 
som sådan är knappast ny, och de svar som anges i form av mobiliserande 
trygghetsarbete har också sin tydliga koppling till ett socialt arbete som 
utvecklats långt tidigare. 

Mellan åren 1890 och 1910 invandrade 12 miljoner européer till USA. 
Då till ett land som var under uppbyggnad och naturligtvis saknade olika 
välfärdsarrangemang och offentligt stödsystem. Immigranterna bosatte 
sig naturligtvis på olika håll i landet, men en hel del kom att samlas i de 
snabbt växande städerna. Här fanns trångboddhet, undermåliga sanitära 
förhållanden och stora grupper som försökte orientera sig och skapa en 
framtid i det nya landet. Det fanns ingen möjlighet att hänvisa dem till 
stöd och vägledning genom samhällets försorg, för det fanns i realiteten 
väldigt lite av den varan. Denna situation var myllan för en del av de idéer 
som senare kommit att bli inspirationsgivande för hur ett samhällsorien-
terat socialt arbete kan bedrivas. Jane Addams var den kanske viktigaste 
förgrundsgestalten för denna typ av arbete. Hon skulle senare bli belönad 
med Nobels fredspris för sitt engagemang i fredsrörelsen, men var tidi-
gare ansvarig för Hull house i Chicago som startade 1889. Detta var ett 
så kallat settlement, i Sverige ibland översatt till ”hemgård”, som hade 
eller fick efterföljare i många andra länder. Här kan man nämna Toynbee 
hall i London (grundat 1884), men även Birkagården i Stockholm som 
startade 1912 (Denvall et al., 2011; Swedner & Swedner, 1995). Det vik-
tiga för vårt vidkommande är de utgångspunkter som fanns för arbetet, i 
koncentrat: i nya situationer måste det sociala arbetet skapa kunskap om 
människors villkor, intressen och behov för att kunna finna former som 
motsvarar dessa. Socialt arbete har inte bara ett uppdrag i att försöka 
tillfredsställa olika behov, utan också att kanalisera kunskap om utsatta 
gruppers livsvillkor genom att synliggöra dessa på samhällelig nivå. Det 
handlar också om att stödja organiseringen mellan människor i syfte att 
de ska kunna agera i förhållande till gemensamma intressen och på så sätt 
blir socialt arbete en form av hjälp till självhjälp. De processer som skapas 
innebär samtidigt ett lärande kring sin situation och sina möjligheter till 
påverkan och förändring som kan generaliseras till andra sammanhang. 

I praktiken kom verksamheten inom Hull house att innebära gemen-
sam barnpassning, språkträning, fritidsaktiviteter och en rad andra verk-
samheter som fyllde väsentliga, inte minst praktiska behov. Men det fanns 
också en koppling till forskare som var intresserade av stadens omvand-
lingsprocesser. Traditionsbärare av den praktiska delen av denna form 
av arbete på svensk mark har ofta återfunnits inom fritidssektorn, det 
sociala arbetets samhällsarbete samt inom civilsamhället (här kan exem-
pelvis Hyresgästföreningen nämnas). 
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Addams analyser av sin samtid stämmer förvånansvärt väl in på den 
analys som gjordes av situationen och utmaningarna i Angered inför sats-
ningen på koordinatorerna och mobiliseringsarbetet, även om det själv-
klart är så att omfattningen av och innehållet i den offentliga servicen inte 
är jämförbar. Hon lyfte i vilket fall fram sådant som idag diskuteras som 
behovet av ett aktivt medborgarskap. I en demokrati räcker det inte med 
att rösträtt införs eller används, medborgarna måste också vara aktiva i 
att skapa och påverka det samhälle de lever i. För detta krävs att det finns 
reella möjligheter till delaktighet och en öppenhet inför olikheter. Man 
måste därför synliggöra de ofta outtalade barriärerna som hindrar vissa 
grupper. Vidare menade hon att den ”sociala organismen” har brutits ned 
i vissa områden och att vissa uppfattar att dörrarna till sådant som högre 
utbildning är stängda för dem. Idag kanske vi talar om detta i termer 
av strukturell diskriminering, territoriell stigmatisering, marginalisering 
och på åtgärdssidan kopplar dessa förhållanden till sådant som breddad 
rekrytering till universitetsutbildning och normkritisk praktik (se citat i 
Heule, 2012, p. 21).

Samhällsarbete – en precisering
Malcolm Payne (1996) delar in socialt arbete i tre områden: terapeutiskt, 
social ordning och transformativt. De första relaterar främst till olika 
former av riktat stöd- och behandlingsarbete oftast till individer. Här är 
det den enskildes sociala och psykologiska problem som står i förgrun-
den och socialarbetaren tänks utgöra ett stöd som genom ny insikt och 
handlingsförmåga ska medverka till en förändring av situationen. Arbetet 
med social ordning kan handla om sådant som att markera gränssättande 
för unga som begått brott, men även att träda in för att skydda de som 
blir utsatta för vanvård, försummelse eller dylikt. Det transformativa ar-
betet, till vilket samhällsarbetet kan föras, avser att arbeta för mer ge-
nomgripande förändringar än de som kan reduceras till det individuella 
välbefinnandet. Här står frågor om bostadsområden, befolkningsgrupper 
och (begränsande) sociala strukturer i centrum för interventionerna. Den 
aktuella satsningen i Angered kan i enlighet med denna indelning i första 
hand sorteras in under det som avses med ett transformativt arbete. Men 
det är viktigt att se att de olika formerna av socialt arbete i praktiken kan 
gå in i varandra. I arbetet kring unga personer som begått brott så agerar 
koordinatorerna i stor utsträckning också kontrollerande på individnivån 
– även om de där kan ha en strävan att också identifiera och agera på 
andra nivåer. Men även om det inte går att restlöst placera in koordina-
torerna inom en tradition, relaterar mycket av deras arbete till att bidra 
till mer omgestaltande arbete också, än att enbart arbeta med individer. 
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Man skulle kunna säga att en kärna i deras arbete handlar om att bidra 
till former som möjliggör att de olika aspekterna av socialt arbete kopp-
las samman. Detta var ju exempelvis tydligt när den första koordinatorn 
anställdes. Det gick då inte att enbart arbeta med det stora antal unga 
som begått allvarliga rån, utan man måste till det individbaserade arbetet 
lägga en mobilisering av resurser kring dem, exempelvis genom att för-
äldragrupper skapades. 

En ingång till samhällsarbete/mobilisering är att säga att det är en för-
ändringsprocess som startar med någon form av undersökning av hur 
verkligheten egentligen ter sig för en viss grupp. Det startar alltså i en 
kunskapande process, där samhällsarbetaren tillsammans med dem frå-
gan berör, skapar en förståelse och kunskap kring situationen och däri 
vilka problematiska förhållanden och vilka resurser som finns att använ-
da sig av. Denna kunskapsgenererande process är i bästa fall inte något 
som samhällsarbetaren själv genomför i avskildhet från dem det berör, 
utan processen bör präglas av gemensamt ansvarstagande som tänks 
leda till ökat engagemang och delad handlingskapacitet. Den så kallade 
Gulbenkianrapporten (Smith, 1996/2006) som beskrev det samhällsar-
bete som professionella socialarbetare hade börjat bedriva sedan mitten 
av 1900-talet, är en viktig referens inom samhällsarbetstraditionen. De 
punkter som tecknades ned i denna är alltjämt relevanta. Här beskrevs 
samhällsarbete som en form av planering genom behovsinventering och 
organisering där människor:

– Artikulerar sina sociala behov
– Identifierar tillgängliga egna resurser i förhållande till behoven
– Lyfter fram kvarstående resursbehov
– Skapar (effektiva) vägar för hur behov kan tillgodoses genom egna 

resurser samt agerar för externt resurstillskott
– Deltar vid igångsättningen av aktiviteter som riktar sig mot behoven 

med hjälp av egna resurser
– Verkar för att lokal service blir mer effektiv, användbar och tillgäng-

lig 
– Förstår betydelsen av samarbete mellan olika aktörer och insatser 
– Förutser vilka anpassningar som kan behöva ske av servicen i en 

ständigt föränderlig omvärld (Gulbenkian Foundation, 1968, p. 
149)

Sammanställningen ovan ska inte tolkas som att samhällsarbetare alltid 
arbetar med samtliga och med samma tyngd på olika delar, utan i olika 
faser och situationer kommer vissa drag vara mer framträdande än an-
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dra. Samhällsarbete är heller inte en och samma sak, utan det finns en 
rad olika tillnärmanden och synsätt. Olika former av samhällsarbete kan 
delas in efter vilken grundläggande samhällssyn de utgår från. Ett syn-
sätt bygger på en tanke om att samhället i grunden är harmoniskt, men 
samhällsservicen bör utvecklas bland annat för att komma olika grupper 
till del och särskilt då de underprivilegierade. Därför måste en utveckling 
ske av organisationer och planering av välfärdsarbetet. Ett annat syn-
sätt utgår istället från att samhället består av konflikter mellan intressen 
och grupper, varför underpriviligierade grupper måste ges stöd till att se 
sin belägenhet och stärka sitt aktörsskap för att agera gentemot dessa 
ojämlikheter. David N. Thomas (1983) gör en uppdelning i fem former 
av angreppssätt som alla kan sägas vara samhällsarbete, men där olika 
samhällssyn ligger till grund. 

 

Service 
extension 

Community 
organisa�on 

Social planning 

Community development 

Community ac�on 

Figur 4. Fem former av samhällsarbete, efter David N. Thomas (1983).

Figuren ovan bygger på en tänkt ordning i förhållande till om samhälls-
arbetet utgår från en underifrån-mobilisering eller om det tar sin utgångs-
punkt i att externa aktörer, ofta offentliga funktionärer, är ansvariga för 
och genomdriver arbetet. De olika formerna kan definieras grovt: 

Community action innebär mobilisering av underpriviligierade grup-
per. Här handlar det om att understödja sociala aktioner för att utmana, 
förändra socialpolitiska och ekonomiska strukturer, att undersöka makt-
relationer och utveckla medvetande kring befintliga förhållanden samt 
kapacitet att agera emot dem. 

Community development fokuserar på självhjälp och ömsesidighet, 
att utveckla gemenskap och lokal kraft och tilltro i grannskap till att kun-
na lösa olika problem samt att lyfta frågor väsentliga för lokalsamhället 
till politisk nivå.
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Social planning handlar om att bedöma behov och problem i lokal-
samhället samt att utveckla strategier för att möta dem. Analys av sociala 
förhållanden, policy och serviceutbud följs av målformuleringsfas och 
planering av hur resurser kan komma till stånd. Därefter kommer imple-
mentering och utvärdering av dessa. 

Community organisation avser att utveckla samverkan mellan aktörer 
i lokalsamhället och understödja gemensamma utvecklingsinitiativ.

Service Extension avser att utveckla olika aktörers service så att den 
blir mer relevant och tillgänglig för medborgarna. Det kan handla om att 
skapa lokal tillgång till service. 

Att definiera aktuell satsning i Angered med stöd av ovanstående kate-
gorier är inte helt enkelt, då deras arbete ser olika ut i förhållande till olika 
frågor och sammanhang. Som sades ovan så går det heller inte helt att av-
gränsa arbetsmetoderna till samhällsarbete, då det innefattar även andra 
delar. Om man lämnar ambitionen att ge en helt entydig definition för att 
istället identifiera en tyngdpunkt i deras arbete skulle man kunna placera 
deras arbete i mitten av pyramiden, inom kategorin social planning. Det 
finns samtidigt en klar överlappning uppåt till i första hand community 
organization och nedåt till community development. Den centrala idén i 
koordinatorernas uttalade metodik att hålla sig uppdaterad om situatio-
nen i bostadsområdena, ta ställning till olika utvecklingstendenser och 
deras idéer om att skapa situationsanpassad organisering ligger tydligast 
inom ramen för social planning. Men som vi ska se nedan finns ett flertal 
exempel på andra arbetssätt som överskrider denna kategori, exempelvis 
kan arbetet med de lokala SSPF-grupperna bättre inordnas inom katego-
rin community organization.

Samhällsarbetets grundläggande värden
Oavsett vilken form av samhällsarbete som bedrivs finns det en gemen-
sam värdebas som fångas i tre nyckelbegrepp: tolerans, ömsesidighet och 
tillit. Dessa värden är på intet sätt unika för samhällsarbetet, utan kan 
generaliseras till stora delar av det sociala arbetet. Värdena kan samtidigt 
bli särskilt tydliggjorda i mobiliserande arbete där man som socialarbe-
tare inte sällan står inför en situation där förutbestämda lösningar eller 
rutiner saknas för ens agerande. Värdena kan uppfattas som självklara 
eller uddlösa när man först tittar på dem, men blir utmanande när man 
sätter dem i relation till de strukturerande ramar som socialt arbete inte 
sällan ordnas inom. Exempelvis finns på myndighetsutövningens arena så 
långt gångna institutionaliserade krav och föreställningar om hur arbetet 
ska bedrivas att det kan vara svårt för den enskilde socialarbetaren att 
finna hur sammanhang som bygger på tolerans, ömsesidighet och tillit 



42

ska kunna etableras. Utredningspraktiken bygger på en tydlig hierarkisk 
rollfördelning där socialarbetaren ändå tänks fungera som experten som 
samlar in information, bedömer denna och kommer fram till ett förslag. 
Denna process ska gärna ske tillsammans med klienten, men detta fråntar 
inte situationen dess grundläggande ojämlikhet. Klienten förfogar exem-
pelvis inte över möjligheten till att bestämma om en utredning ska genom-
föras eller inte, eller vilka frågor som ska undersökas och utredningen 
kommer att genomföras oavsett dennes inställning till den. Man kan ock-
så se till när ”ärenden” remitteras till resursenheten. Om den anställde på 
denna enhet på ett statiskt sätt utgår ifrån att kunna arbeta med just sina 
preciserade metoder och inte tar hänsyn till att forma dem i förhållande 
till den enskilde, finns samma slags hierarki mellan expert och klient. Och 
liknande risker kan också finnas för samhällsarbetaren. Hen kan natur-
ligtvis också göra anspråk på att veta i förväg, utan att gå in i ett gemen-
samt kunskapssökande, agera på egna premisser och inte i samverkan och 
följa en dold agenda som hen inte vill visa upp för de involverade. 

TOLERANS 
• Öppenhet inför den 

andre 
Nyfikenhet 

• Lyssna och lära 

ÖMSESIDIGHET 
• Altruism 

Utbyten 
 

• I förlängningen 
egenny�a 

TILLIT 
• Ärlighet 

Förutsägbarhet 
• Empa� 

Figur 5. Samhällsarbetets grundläggande värden. 

I diagrammet (Figur 5) visas tre centrala etiska områden för samhälls-
arbetaren (www.infed.org/mobi/community/). Dessa områden har klara 
överlappningar mellan varandra och är på många sätt varandras förut-
sättningar: att etablera tillitsfulla relationer kräver en tolerant inställning 
till den andra och att arbetet präglas av någon form av ömsesidighet och 
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så vidare. Värdena är också såväl mål som medel i arbetet. Målet för ett 
områdesarbete kan utgöras av att tillit skapas mellan olika grupper i ett 
bostadsområde och att de då utvecklar ömsesidigt gynnande relationer 
och visar tolerans gentemot olikheter. Dessa mål går emellertid inte att 
separera från medlet/arbetsformerna. Om relationerna inte präglas av till-
lit mellan de involverade när man arbetar mot att realisera ett sådant för-
troende blir samhällsarbetet paradoxalt och har rimligen svårt att lyckas. 
Om samhällsarbetaren, kanske omedvetet, utgår från att befolkningen 
hen ska etablera kontakt och arbeta tillsammans med inte riktigt går att 
lita på, utan måste kontrolleras, eller kanske inte egentligen värderar de-
ras erfarenheter och kunskaper, får arbetet mer karaktären av expertstyr-
ning ovanifrån i vilken deltagarna erbjuds positioner som utförare av en 
annans agenda. 

I en något mer utvecklad form innebär de samhällsarbetets värden ett 
antal specifika förhållanden. 

A) För att överhuvudtaget etablera kontakt med personer och sam-
manhang, i synnerhet när det inte finns någon accepterad position sedan 
tidigare krävs en tolerant inställning till den andre. Om den andre bemöts 
med attityden att socialarbetaren själv är den som ändå har sanningen 
eller de självklart rätta värderingarna som den andra jämförs med, är 
det svårt för att inte säga omöjligt att skapa gemensamt gynnande och 
kreativa sammanhang. Toleransen i samhällsarbetet kopplas här till en 
reell nyfikenhet och öppenhet inför vad den andra bär på för erfarenheter, 
vad man själv kan lära sig av mötet samt att man använder sig av aktivt 
lyssnande istället för att göra anspråk på att vara den rätta uttolkaren av 
verklighetens beskaffenhet. 

B) Ömsesidighet kan både ses som ett värde för relationen mellan sam-
hällsarbetaren och dem som hen arbetar tillsammans med, och ett kärn-
värde för ett välfungerande lokalsamhälle. Här handlar det om att skapa 
sammanhang där människor får möjlighet att lyfta upp sina behov och 
att även frivilligt bidra till andras välbefinnande. Civilsamhället kan ha 
en stor styrka i det att det skapar ett slags socialt kitt mellan människor 
genom frivilliga engagemang och intressen (Putnam, 1993, 2000). Det 
kan handla om en form av altruism genom att man exempelvis ställer 
upp som barnvakter till varandra, bjuder in varandra till olika samman-
hang, engagerar sig som ungdomsledare i en föreningsverksamhet etc, 
utan att kräva någon omedelbar gentjänst eller ersättning. Men även om 
ett altruistiskt engagemang sker utan krav på omedelbar egennytta, finns 
i förlängningen tanken att det egna bidraget ändå resulterar i någon form 
av egen vinst på sikt. Det kan handla om lärande om hur olika delar av 
samhället fungerar, om hur man arrangerar olika saker, om att få del av 
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andra människors erfarenheter, om att själv få stöd när man är i behov 
och mer övergripande om ett samhällsklimat där människor är beredda 
att ställa upp för varandra solidariskt. 

C) Graden av tillit kan ses som ett värde på det förtroendekapital som 
finns i en relation eller på övergripande samhällsnivå (Rothstein, 2000). 
Detta kapital utövar en stark påverkan på den förväntansstruktur som 
tilldelar mening till aktörer och handlingar. Tillit kan handla om en ge-
nerell förväntan på att andra gör som de har sagt och att de har ärliga 
uppsåt. Graden av tillit påverkar också det egna agerandet, frågan om 
man vågar satsa på att samverka med andra mer helhjärtat är ett exempel. 
Tilliten är här såväl generell i det att den avser sådant som att personen är 
ärlig med det den säger, och även specifik då den avser om personen har 
en empatisk utgångspunkt. Samhällsarbetet innebär ett aktivt tillitsarbete 
med att sätta sig in i andras perspektiv, förståelseramar och behov och 
att därifrån skapa en rörelse för ömsesidigt lärande och utbyte där olika 
grupper möts i ett öppet sökande och tolerant förhållningssätt. 

Som sagts ovan är detta att vara tolerant, etablera ömsesidiga relatio-
ner och att skapa tillitsfrämjande sammanhang inget som egentligen skil-
jer samhällsarbete från övrigt socialt arbete. Tvärtom ligger dessa värden 
nära det sociala arbetet etiska utgångspunkter. I grunden är detta något 
positivt då det understryker den gemensamma värdebasen för socialt ar-
bete, vilket bland annat borde innebära möjligheter till samarbete och 
samhörighet över olika organisatoriska uppdelningar. Det finns emeller-
tid en udd i värdena som riktar sig mot dagens organisering av det sociala 
arbetet. Denna udd var en bakomliggande drivkraft till att satsningen på 
mobiliserande trygghetsarbete överhuvudtaget kom till stånd. För trots 
denna gemensamma kärna, finns det mycket i den socialbyråkratiska 
traditionen som, även om det är tvärtemot intentionerna, skapar ett av-
ståndets praktik mellan klient och socialarbetare (Socialstyrelsen, 1990). 
I många fall styr ramfaktorerna som omgärdar möten mellan dem på ett 
sådant sätt att det är svårt att etablera goda, sökande, ömsesidiga och till-
litsfulla möten. Och när dessa faktorer saknas är det ofta mycket svårt att 
etablera gemensamma förändringsprocesser. Tidsbrist och överbelastning 
kan vara hindrande, men också utredningsprocessen och det strukturella 
underläge klienten befinner sig inom kan vara svåra att komma förbi. 
Trots sådana faktorer är de värden som anges här ändå viktiga som re-
flektionspunkter för att syna den egna praktikens funktion, möjligheter 
och utvecklingsbehov. Att ha en friare roll i det sociala arbetet, än den 
som vanligen ges inom myndighetsutövningen, innebär att det kan fin-
nas andra möjligheter att etablera relationer som realiserar dessa värden. 
Men det är på inget sätt självklart att det följer enbart av det faktum 
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att rollen är friare. Det krävs en aktiv och pågående självinspektion där 
kritiken av den egna positionen och sammanhangen är avgörande. På sys-
temnivå skulle man kunna säga att satsningen på koordinatorer i Angered 
är ett uttryck för en förhoppning om att ett annat slags socialt arbete är 
möjligt, även om det också kan finnas risk för att en sådan satsning mer 
tar formen av ett radikalt alibi eftersom den ändå är tämligen marginell 
i förhållande till huvudfårorna. I vilket fall utgör värden om tolerans, 
ömsesidighet och tillit en utmaning generellt för det sociala arbetet, men 
specifikt för dem som har störst möjligheter att etablera en praktik utan 
inlåsande ramfaktorer – och här utgör koordinatorerna en nyckelgrupp. 

Vad betyder samhället i samhällsarbetet?
Det går inte att tänka bort samhället från socialt arbete i allmänhet. De 
olika svårigheter och möjligheter som människor möter och brottas med 
skapas och upprätthålls i en viss kontext där sådant som traditioner, va-
nor och livsstilar, regler har betydelse för att sociala problem överhuvud-
taget uppstår, hur de gör det, vilken form det sker inom och vilken bety-
delse de får för enskilda och grupper. Uppmaningen som samhällsarbetet 
riktar till det sociala arbetet är på ett sätt enkel: i konsekvens med att svå-
righeter och möjligheter på samhällelig nivå är så intimt kopplade till de 
sociala problemen, bör det sociala arbetet följdenligt agera för förändring 
på denna nivå. Detta innebär såväl att stärka de sammanhang och krafter 
som verkar för att goda levnadsmiljöer ska främjas som att minska in-
flytandet från sådana som verkar i motsatt riktning. Och då ett livaktigt, 
hållbart och demokratiskt samhälle förutsätter aktiva medborgare bör 
samhällsarbetet bygga på reell delaktighet för de involverade, transparens 
i processerna som god insyn och kritisk granskning av den egna rollen, 
inte minst för att syna invanda föreställningar om vad den egna (expert)
rollen innebär (Alinsky, 1971; Freire, 1972). Frågan kvarstår dock: vad 
är då samhället, och mer precist: vad är det för krafter i samhället som 
samhällsarbetet riktar sig mot att stärka? 

En del av ett svar kan ges genom att relatera till stora teoribyggen 
kring samhällets övergång från en bas i lokala gemenskaper (oaktat 
ojämlikheter i sådana) till ett varuproduktions- och marknadspräglat 
samhällssystem. I denna övergång finns en tendens att människors rela-
tioner till varandra förlorar sin direkthet och får ett mer distanserat mark-
nadsliknande drag genom att utbytet av tjänster och varor medieras av 
den anonyma marknadsekonomin (Tönnies & Harris, 2001). Eller med 
Habermas (1988) begreppsbildning kring system och livsvärld, där män-
niskors sammanhang under senare delen av moderniteten kolonialiserats 
av å ena sidan marknaden och å andra av det offentliga systemet. Kvar 
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lämnas allt mindre utrymme åt människor att själva uppleva inflytande 
och kontroll över sin tillvaro. Man skulle också kunna lägga till Grano-
vetters (1973) diskussion om att lokalsamhällen riskerar att förlora sitt 
kitt av igenkännande, där människor skapar och upprätthåller band till 
varandra i vardagen. Många av dessa band är inte särskilt djupa eller 
starka, utan har sin styrka i att de är svaga. De består av sådant som 
vardagliga hälsningar, nickningar, kortare utbyten i mataffären osv och 
skapar en känsla av trygghet och igenkänning – man är del av något och 
blir bekräftad i den rollen. När sådana svaga band försvinner skapas en 
känsla av att vara anonym och även en ökad risk för att känna sig otrygg 
(Ringsby Jansson, 2002). Det finns många fler sådana förståelseramar 
som visar hur samhället har förändrats och med detta de livsvillkor som 
erbjuds, men för att inte fastna i dessa kan man mer avgränsat se till vad 
ett (lokal)samhälle kan innebära.

Ibland blir man avundsjuk på ord som finns på andra språk. Så är det 
med kärnbegreppet i samhällsarbete. Tillgången till ordet ”community” i 
svenskan hade varit en välsignelse för samhällsarbete (community work). 
Då hade vi haft ett ord som täckte in något som kunde avse en geogra-
fiskt avgränsad plats, en gemenskap bland människor i ett lokalsamhälle 
eller en grupp som samlats på något sätt för att de har gemensamma 
intressen att verka för. Det skulle inte ens behöva vara frågan om männ-
iskor boende på samma ställe, som ett bostadsområde. Det kan också 
vara frågan om icke platsbundna, virtuella gemenskaper, så som ”gay 
and lesbian community”, eller grupper med i vissa avseenden gemensam 
bakgrund ”the Pakistan community” osv. I brist på en direkt motsvarig-
het till ordet community får vi nöja oss med att ovan ha angett dess olika 
konnotationer som tillsammans ger en ingång till vad det är frågan om. 
Näraliggande beteckningar på svenska kan vara grannskap – här saknas 
dock kopplingen till andra former av gemenskap än den som grundar 
sig på geografi, eller just ”gemenskaper”, men då riskerar vi att förlora 
kopplingen till geografin. I community-begreppet finns också en tydlig 
koppling till identitet, man räknar sig till eller på något sätt relaterar till 
något som har betydelse för hur man uppfattar sig. Fuchs (2012) anger 
fyra komponenter i vad community kan avse som tillsammans ger vid 
handen att det rör sig om någon form av identitetsbärande gemenskap. 
Denna kan relatera till en viss plats som har betydelse för personens själv-
uppfattning, beteendemönster och värden. 

1. En plats eller ett geografiskt område där ens behov av näring/ut-
komst/stöd tillgodoses

2. Ett mönster för social interaktion
3. En symbolisk identifikation som ger mening till ens känsla av per-

sonlig identitet och en känsla av tillhörighet 
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4. Ett värdesystem, normer och moraliska koder som ger en känsla av 
tillhörighet till en sammanknuten helhet 

Bland unga personer är det mycket vanligt att det egna bostadsområdet 
är en del av hur man uppfattar sig och värderar andra på. Olika områden 
relaterar samtidigt till varandra hierarkiskt där vissa platser från en eller 
annan utgångspunkt uppfattas bättre att komma ifrån än andra. Av bety-
delse här är att denna värdering inte stannar vid själva platsen, utan också 
har följdverkningar för de som bor där. De ungdomar som kommer från 
områden med dålig stämpel hamnar därför inte sällan i ett försvarsläge 
såväl vad gäller bostadsområdet som av sig själva. En del kanske väljer att 
motarbeta själva stereotypen kring området – området är inte så som du/
den allmänna bilden. Andra kan välja att identifiera sig med stereotypen 
och själv bygga vidare, exempelvis myten om den farliga förorten där man 
måste vara tuff för att klara sig (Liljeholm Hansson, 2014). Andra kanske 
försöker skapa en distans mellan sig själv och bostadsområdet – jag kom-
mer därifrån, men jag är inte ”sådan”. Det viktiga är att angivelsen av 
bostadsområdet inte är någon neutral information, utan föreställningar 
om området provocerar till någon form av (för)svar relaterat till den egna 
personen, vilket i konsekvens borde innebära att samhällsarbetet på olika 
nivåer verka skulle för att det egna bostadsområdet blir något man kan 
känna tillhörighet till och stolthet över. 

Säger man att man bor i Backa, då måste man förklara sig. Alltså, för annars 
tar dom: ”Så jaha, du bor i Backa, då är du sån!” Ja, alltså jag bor i Backa 
fast jag bor i den lugna delen, säger jag då. Jag umgås inte med dom som hål-
ler på med dumheter – Jag gör inte det, jag gör inte det! [viftar med armarna] 
För att dom ska fatta alltså. Alla bara: ”Jaha, så du är sån gangsterbrud då?” 
Alltså, man måste förklara sig så jävla mycket.
  (Forkby & Liljeholm Hansson, 2011b, p. 57)

En identitetsgivande gemenskap behöver inte vara platsbunden. Den kan 
handla om att man finner personer med liknande intressen och möts i den 
virtuella världen eller på andra platser. På detta sätt kan en del lyckas fri-
göra sig från uppfattade tillkortakommanden i det lokala sammanhanget. 
Som en ungdom som var med i föreningen Hikari Kai som träffades på 
nätet och på ungdomsmötesplatsen Meeths i centrala Göteborg: 

Det är ju en vanlig grej med manga, man vågar ju inte berätta, jag vågade 
inte berätta till någon när jag gick i gymnasiet, för att ingen tyckte om det, 
ingen förstod manga förrän jag flyttade upp till Göteborg och träffade lika-
sinnade. … jag var med från grunden och skapade Hikari … Då satt man 
plötsligt med likasinnade människor som delade samma sinne, samma sätt 
att tänka. Och man känner, äntligen, nu har man en plats åtminstone, att 
dela, att uttrycka sig. (Forkby, 2008a, p. 26)
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Ett lokalsamhälles styrka kan analyseras utifrån hur starka inre samman-
hållande krafter det finns (bonding capital) och hur relationerna till det 
övriga samhället ser ut (bridging capital). Ett välfungerande lokalsam-
hälle behöver dels en upplevelse av någon form av lokal tillhörighet som 
uppstår genom inre utbyten och interaktion, dels kopplingar genom arbe-
te och andra utbyten med samhället utanför. Ett samhälle, eller identitets-
givande gemenskaper, kan ha mycket täta intern sammanhållande krafter 
men svaga kopplingar till yttervärlden. Här kan man tänka sig mindre 
bysamhällen där man såväl bor och arbetar i närheten. Men man kan 
också tänka sig det motsatta. En typisk sovstad med boende som pendlar 
till andra ställen för arbete och nöje har troligen stort överbryggande ka-
pital, medan det inre samspelet med närboende kan vara litet då var och 
en kanske reder sig själv. Samhällsarbetarens uppgift kan här handla om 
att analysera hur de olika kapitalarterna fördelar sig, och hur det ser ut i 
olika grupper. Ett sätt att relatera sammanbindande och överbryggande 
kapital och identitetsfrågor ges av Perkins (i Fuchs, 2012) och anger med 
några exempel att det kan vara frågan om ganska små eller vardagliga 
saker som ger ett område styrka och en känsla av tillhörighet. 

 

• A� uppleva sig vara en del av e� grannskap, inte bara ha 
någonstans a� bo 

• A� dela intressen och bekymmer med personer i si� 
grannskap 

• A� känna sig anknuten �ll grannskapet 

Tillhörighet 

• Hålla koll på grannes bostad (ta in �dningar, hjälpa �ll som 
djurvakt, va�na blommor, låna ut/låna verktyg, socker) 

• Tala med grannar, besöka en grannes hus 
• Gå ut/göra gemensamma ak�viteter �llsammans med 

granne 

Inre interak�on 

• A� man själv eller annan familjemedlem uör arbete åt: 
• Föreningar (kyrkor, idro�sföreningar etc) 
• Lokala poli�ska eller intressebaserade grupper 
• Andra sociala grupper/klubbar 

Omvärldskoppling 

Figur 6 Fritt efter Douglas D. Perkins, Center for Community Studies Vander-
bilt University Nashville, USA (se ex vis: Perkins et al., 2002).

I Angered kan man tänka sig att bilden blir mycket diversifierad. Vissa 
grupper kan ha mycket tät inre interaktion. Detta var exempelvis fallet i 
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Hjällbo när den första koordinatorn i Angered tillsattes 2007. I en svår 
situation i en grupp där ungdomar hade begått ett antal allvarliga rån 
ställdes frågan kring hur man kunde arbeta mer långsiktigt än att en-
bart utreda dem och föreslå individuella insatser. Den nystartade samver-
kansorganisationen SSPF diskuterade frågan och kom fram till att man 
skulle försöka samla föräldrarna till barnen för gemensamma samtal. Här 
framkom bland annat att föräldrarna hade för vana att stödja och hjälpa 
varandra i barnuppfostran och i vardagen. Samtidigt fanns det på många 
håll en bristande tillit till samhällets representanter och inte minst till so-
cialtjänsten. Det var viktigt att försöka öppna en kommunikation som 
innebar någon form av ömsesidighet och lärarande samt att man försökte 
stärka den egna kapaciteten hos familjerna, och inte byggde vidare på 
bristande förtroende. Det fanns också en organisering som innebar att 
vissa personer åtnjöt särskilt stort förtroende och som många vände sig 
till. Dessa centralpersoner var dock inte kända eller tagna i anspråk av 
myndigheterna, exempelvis skolan. Det innebar att potentiellt positiva re-
surser inte gavs kraft och utrymme till dialog. Sättet att arbeta med denna 
situation har blivit något av en modell för efterkommande arbete. Detta 
handlade mer om att ställa frågan om vad man borde göra mer än vad 
man tidigare gjorde, och även att reflektera över vad befintliga arbetssätt 
och organiseringsformer skapade i form av ökat eller minskat ömsesidigt 
förtroende. Genom att samla föräldrar till informationsmöten kunde en 
del missförstånd redas ut, exempelvis kunde man försöka motverka ten-
densen till att myndigheterna uppfattades som en fiende som framförallt 
ville omhänderta barnen. I efterföljande arbete kom föräldragrupper att 
skapas som träffades kontinuerligt för att diskutera barnuppfostran och 
även för att lyfta upp hur myndigheter, inte minst socialtjänsten, uppfat-
tades. Det senare kunde därefter överföras som kunskap till socialtjänsten 
där någon form av ömsesidigt lärande skapades. Här spelade en anställd 
person som fungerade som brobyggare mellan myndigheter och familjer 
en stor roll. Och som bro fungerar man inte enbart som en väg från en 
punkt till en annan, alltså inte som en informationskanal exempelvis från 
myndigheter till familjer, utan bron går åt båda håll (Forkby & Liljeholm 
Hansson, 2011). 

Möjliga konklusioner
Samhällsarbete är som ovan visats en gren i socialt arbete som vilar på 
samma grundantaganden och etik som mycket övrigt socialt arbete. Sam-
hällsarbetaren har samtidigt vanligen större möjligheter och krav på sig 
att utveckla och anpassa arbetsformer som fungerar i det aktuella sam-
manhanget. Styrande ramfaktorer i form av rutiner och regleringar är 
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färre, särskilt jämfört med myndighetsutövande socialt arbete. Med min-
dre tvingande ramfaktorer kan det bli mer påtagligt att ställa grundläg-
gande frågor kring vad socialt arbete är och kan vara. Inte minst blir detta 
nödvändigt på grund av att den institutionella makt som kan finnas i viss 
form av socialt arbete är mindre. Om något ska hända måste människor 
frivilligt vilja göra sig delaktiga i arbetsprocesserna. Konkret i fallet med 
koordinatorerna är det viktigt att framhålla att de visserligen kan sägas 
arbeta med samhällsarbete/mobilisering, men att detta inte gäller totalt 
för samtliga av deras arbetsuppgifter (vilket ska redovisas mer nedan). 
Att de i kraft av sitt uppdrag inte har samma form av institutionella makt 
som exempelvis socialsekreterarna i myndighetsutövning eller för den de-
len chefer, innebär inte att de skulle sakna makt. Tvärtom finns här dels 
en personligt baserad makt i form av erfarenhet, en makt i form av att 
vara en offentlig funktionär och mer diskursiv i form av kommunikativ 
kompetens (exempelvis i sättet att framföra sin ståndpunkt), vid sidan av 
den makt som kunskap om olika verksamheter och kontakt med viktiga 
personer inom offentlig verksamhet och civilsamhälle ger. 

Oavsett dessa preciseringar när det rör sig om koordinatorernas upp-
drag och funktion, menar jag att det finns några grundantaganden som 
länkar mellan deras uppdrag och socialt (samhälls)arbete i stort. I punkt-
form vill jag sammanställa dem enligt nedan. 

• Sociala problem är sociala. Även om det låter som en truism är det 
ändå en viktig punkt. Sociala problem måste förstås i förhållande till 
den omgivning i vilka de skapas, upprätthålls och tillägnas betydelse. 
Visserligen kan en del svårigheter ledas tillbaka till olika individers 
sätt att fungera, men dessa blir sociala problem först i kontexten av 
ett visst samhälle. 

• Sociala problem måste därför bemötas med social förändring. Om 
dessa problem och utmaningar är sociala kommer inte individuella 
insatser att i grunden kunna förändra de mekanismer som genere-
rar problemen. Därför måste det sociala arbetet ha en möjlighet att 
också agera i förhållande till människors livssituationer och sam-
manhang i stort. 

• Sociala problem kommer till uttryck genom styrning och begränsning 
av människors kapacitet. Människor är potentiellt ansvarstagande 
och kommer när förutsättningar ges vilja bidra med sina resurser för 
gemensamma lösningar och för det kollektivt goda. Frågan om vad 
som uppfattas gott och riktigt är samtidigt olika för olika individer 
och grupper och baseras på tidigare erfarenheter och befintliga sam-
manhang. Insatser bör därför inriktas mot att människor utvecklar 



51

ny kunskap och medvetande om sin situation, identifierar hinder och 
utvecklar överskridande kapacitet.

• Människan är en social varelse där system utvecklas i vilka roller 
och identitet skapas och vidmakthålls. Social förändring implicerar 
därför samhandling där grupper såväl som individer utvecklar nya 
och ömsesidigt gynnande roller.

• Socialarbetaren ingår själv i det system som hen vill påverka. Därför 
är självinspektion, maktanalys och gemensamt lärande självklara de-
lar av det sociala arbetet.

 
I detta kapitel har koordinatorernas arbete lagts in i ett teoretiskt ram-
verk som beskriver hur ett samhällsinriktat arbete kan byggas upp och 
förstås. Med dessa utgångspunkter avsedda att koppla koordinatorerna 
värderings- och arbetsmässigt till samhällsarbetestraditionen kommer vi 
att gå vidare till att titta mer specifikt på hur man kan beskriva deras 
arbetsmodell. 



52



53

Arbetsmodellen och dess 
centrala komponenter

I detta kapitel kommer koordinatorernas arbetsmodell att beskrivas. 
Denna omfattar övergripande idéer om socialt arbete, vilka värde-

ringar och etik den implicerar, och hur dessa är tänkta att översättas till 
praktisk handling. Att notera är att det rör sig om en tankemodell och 
inte en helt täckande beskrivning av hur de faktiskt arbetar. Det är samti-
digt en modell som vuxit fram ur koordinatorernas praktiska erfarenhe-
ter och egen förståelse. Man kan därför säga att det är ett sätt att försöka 
artikulera en vardaglig kunskap som kan vara outsagd eller ibland ganska 
tydlig (Argyris & Schön, 1975). Socialt arbete, som annan människo-
behandlande verksamhet, ställer krav på en rad olika kompetenser. Det 
kan handla om hur man rent tekniskt ska hantera en viss fråga, hur en 
BBIC-utredning ska genomföras eller om förhållningssätt så som hur man 
bemöter personer i utsatta situationer, men det handlar också om ett sätt 
att förstå, analysera och planera agerandet i vardagen i förhållande till de 
intentioner man har. Man utvecklar då mer eller mindre tydliga teorier för 
arbetet för att kanske spontant och relativt omedvetet, skaffa sig en sorts 
mental karta över den terräng man är satt att verka i. Det är denna karta 
som detta kapitel avser att skissa konturerna för. Då denna är framtagen i 
diskussioner med koordinatorerna och justerad i förhållande till observa-
tioner, kommer de mer begreppsliga diskussionerna kopplas till konkreta 
exempel från det praktiska arbetet. 

Att sätta ord på vad arbetet som koordinator innebär var det starkaste 
skälet till att kontakten med forskare överhuvudtaget togs, redan innan 
fler koordinatorer tillkom. Den utökade satsningen gjorde sedan behovet 
att tydliggöra arbetet än tydligare. Koordinatorsuppdraget hade innan 
utökningen till tre personer funnits sedan ett par år tillbaka, men axlades 
då bara av en person. Hon uppfattade själv att arbetssättet fungerade bra 
och fick återkommande positiv respons från såväl organisationsledning 
som från samarbetspartner. Medan det var ganska enkelt att beskriva 
olika val, hänsynstaganden och prioriteringar som skett i dessa enskilda 
frågor, var det svårare att finna övergripande beteckningar och begrepp 
och beskriva mer systematiskt hur olika arbetsmoment länkade till var-
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andra. Och när detta var svårt, fanns en rädsla för att arbetet i alltför 
hög grad skulle vara villkorat av personliga erfarenheter och individuell 
bedömningsförmåga vilket var problematiskt när det skulle bäras av yt-
terligare två personer. Att få acceptans och överföra en arbetsmetodik 
och inte bara vidmakthålla och sprida ett personbundet mandat fordrade 
en beskrivning av arbetet mer övergripande och begreppsligt för att inte 
stanna vid beskrivningar av hur enskilda frågor hanterades. 

I samband med att satsningen utökades ökade också förväntningarna 
på att arbetet skulle bidra till ett organisatoriskt lärande och då en ut-
veckling för det totala arbetet med utsatta ungdomar i stadsdelen. Man 
befarade samtidigt att det skulle vara svårt att argumentera för att andra 
verksamheter och personer skulle anamma arbetssättet, om det inte var 
mer tydligt beskrivet vad det handlade om och vilket perspektiv arbetet 
baserades på. Den koordinator som arbetat längst med metodiken hade 
upplevt sådana svårigheter med att överföra kunskap som hon hade för-
värvat och på sätt och vis bar med sig i kroppen. Hon kunde tycka sig 
ha en avläsningsförmåga i olika situationer i stunden som kunde vara 
svår att förutsäga eller ens riktigt förklara i efterhand. Detta att det som 
aktiveras i form av teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap omedelbart 
och intuitivt kan uppfattas som rätt, även om man själv kan ha svårt att 
härleda förståelsesammanhangen, är något som ibland brukar beskrivas 
som tyst kunskap (Argyris & Schön, 1975). Sådan kan dels utöva en viss 
perceptuell styrning och dels fungera som ett förståelseraster för det som 
sedan urskiljs som intressant. En förklaring till att tyst kunskap utvecklas 
är att det är svårt att ha tid för att analysera olika situationer mer grund-
ligt och finna lämpliga begrepp och teorier då man vanligen måste handla 
mer direkt. Det finns således ett effektivitetsskäl. Ett annat skäl kan vara 
att teoretisk kunskap kan vara svår att översätta till en konkret verklighet 
som ofta kan uppfattas alltför komplicerad och sammansatt. En tredje 
förklaring kan vara att man har svårt att hålla olika teorier och begrepp i 
minnet, oavsett hur mycket man har läst innan kan kunskapen bli ganska 
fragmentarisk och osystematiskt. Att tyst kunskap har stor betydelse för 
att det praktiska arbetet ska fungera säger inget om huruvida denna ger 
en bra eller mindre bra ledning för arbetet, viss fungerar väl medan an-
nan inte gör det. Det finns heller inget egenvärde i att den ofta är just tyst, 
utan för att utveckla den tjänar den till att bli artikulerad. Då kan man 
reflektera kring och värdera den, och även agera för att generalisera den 
genom begrepp och teoretisk förståelse och på så sätt bidra till kunskaps-
utvecklingen. 

Koordinator: Jag tycker inte om att vara NN [det egna namnet]. Jag vill vara 
professionell och jag vill ha olika metoder. Jag tycker det är svårt att göra det 
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[överföra metoden] till och med till XX och YY [koordinatorskollegorna]. 
För det går så fort, det händer ju så mycket. Sedan är jag redan där ”vad 
pratar ni om nu, det var ju länge sen, nu är vi ju här”. Eller, ”jaha, men, nej 
men på den skolan är det ju så, då kan vi inte göra så, då får vi göra så”. Men 
vad har jag för grund för det? Och allting ligger liksom någonstans, och så 
allting går så fort så jag hinner inte förklara då. 

Att skapa en modell att utgå från är viktigt för studien även på andra 
sätt. Den kan ge en referenspunkt att förhålla sig till när det handlar om 
att förstå och diskutera koordinatorernas faktiska arbete och även vara 
användbar när det handlar om att diskutera mötet med andra verksam-
heter. Som sagts i metodkapitlet kan detta att inledningsvis upprätta ett 
slags ”programteori” för den verksamhet man studerar vara till hjälp för 
att diskutera om man uppnår det man säger sig vilja uppnå och även för 
att diskutera länkarna mellan sättet man arbetar på, hur det organiseras, 
vilka resurser som finns till förfogande och det tänkta resultatet. Särskilt 
viktigt kan detta vara när man närmar sig verksamheter som är under 
utveckling och som inte följer en på förhand fastlagd arbetsrutin eller 
manual. 

En del av arbetet med att definiera arbetsmodellen handlar om att 
artikulera vad som egentligen kan sägas vara målet. Utan målet blir me-
todiken hängande utan förankring till någon specifik riktning. Det finns 
naturligtvis vissa målsättningar nedskrivna i koordinatorernas uppdrags-
beskrivning, se inledningen av denna rapport. Här saknas dock en mer 
tydlig koppling till att de också förmodas bidra till utvecklingsarbete för 
organisationen. Det senare är ju alldeles centralt när man ser till hur de 
är organiserade, som en ganska fri grupp som inte är inlemmad i andra 
operativa grupper. Denna organisering är tänkt att betyda något för ar-
betet, så som att koordinatorerna avses kunna se saker med ett utifrån-
perspektiv, medverka till att fokus läggs på rätt saker samt att identifiera 
olika problem och tillkortakommanden inom ordinarie verksamheter (för 
diskussion av liknande organisering, se: Forkby, 2011; Forkby & Lar-
sen, 2005). Målformuleringen nedan är därför tänkt som en redovisning 
av den förståelse som finns i studien av de intentioner som finns bakom 
satsningen och lägger sig på en övergripande nivå i förhållande till olika 
delmål och satsningar.

Satsningen Mobiliserande Trygghetsarbete i Angered innebär att medverka 
till lokalt utvecklingsarbete genom lärande förändringsprocesser på organi-
satorisk, grupp- och individuell nivå. Syftet är att stärka och stödja enskildas 
och gruppers kapacitet till att i reell och upplevd mening kunna delta och 
påverka så att ömsesidigt betydelsefulla förändringar på individ-, grupp- och 
strukturell nivå ska möjliggöras.
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I formuleringen finns kopplingen till de lokala sammanhangen där mo-
biliseringsarbete avses komma till stånd. Här finns också lärande med, 
på organisatorisk, grupp- och individuell nivå. Det handlar om att orga-
nisationerna ska utveckla nya och bättre sätt att bidra i människors livs-
sammanhang, något som kräver en granskning av befintliga arbetsformer 
och att deltagare i förändringsprocesserna lär sig såväl om förändringsar-
bete, sin omgivning som om sig själva. Satsningen är tydligt normativ. Det 
handlar inte om förändringsprocesser vilka som helst, utan om sådana 
som avser att stärka kapaciteten till att delta och påverka. Här kommer 
resursperspektivet in. De människor som bor och verkar i Angered avses 
tas i anspråk som faktiska eller potentiella resurser för ett gemensamt 
arbete. Utmaningen för koordinatorerna är att skapa sådana samman-
hang där de faktiskt blir sedda och har möjlighet att ta en roll som resurs. 
Slutmålet är här formulerat som att skapa ömsesidigt betydelsefulla för-
ändringar. Det handlar alltså inte enbart om en viss grupp, verksamhets 
eller individs välbefinnande eller förmåner, utan att bidra till det lokala 
samhällets kraft och sammanhållning. 

Ett smörjmedel för organisering 
Om man skulle nämna en kärna i koordinatorernas arbete så framstår 
ordet ”smörjmedel” som centralt. Detta ord för tankarna till aktivt arbete 
med samordning och samarbete, liknande det som social planning och 
community development-traditionen avser, som beskrivits ovan. Med att 
utgöra ett smörjmedel avses här att se till att relevanta aktörer faktiskt 
möts och att gränsytorna mellan dem fungerar så smärtfritt att det upp-
står positiva utvecklingsprocesser. Nästa betydelsebärande ord i rubriken 
är ”organisering”. Med detta anges att arbetet aktivt ska skapa en situa-
tionsanpassad struktur för arbetet för att möta de behov och utmaningar 
som är för handen. Ordet kan visserligen uppfattas självklart, man orga-
niserar sig väl alltid i någon form för att kunna handla. Men innebörden 
här kan förstås genom att det tar spjärn mot sin motsats – icke-organi-
seringen. Med det senare avses att adekvata personer faktiskt inte alls 
samlas för att hantera ett gemensamt problem eller finner ut hur de ska 
organisera arbetet på lämpligt sätt. Ett förhållande som torde vara myck-
et vanligt och som utgör en av samhällsarbetets utmaningar – att få ”rätt” 
människor att komma samman och börja agera gentemot gemensamma 
angelägenheter. Den aktiva användningen av organisering, istället för att 
tala om organisation tar likaledes spjärn mot ett rutinbaserat handlande 
där frågor inlemmas i fasta organisationer, blir till ärenden som hanteras 
enligt gängse former, även i de fall där man borde se frågan som ny och 
organisera sig därefter. Låt vara att en majoritet av frågor som hanteras 



57

inom de offentliga byråkratierna tjänar effektivitetsmässigt på att regle-
ras genom rutinmässigt agerande. Det finns samtidigt en risk för att man 
inte ställer utmanande frågor om de invanda handlingsmönstren. Det var 
en sådan fråga som faktisk utgjorde grunden för att koordinatorerna en 
gång tillsattes (Forkby, 2008b). Den första fråga som koordinatorn fick 
arbeta med inom ramen för det då nystartade SSPF handlade om en grupp 
ungdomar som hade gjort sig skyldiga till ett antal allvarliga rån av jämn-
åriga i Göteborg år 2006. Låt vara att man var tvungna att utreda var 
och en av ungdomarna individuellt och föreslå individanpassade åtgärder. 
Men genom att enbart göra så riskerade man samtidigt att möjligheten 
att ta tillvara de positiva krafter som fanns runt ungdomarna, i form av 
föräldrar och andra. Vad måste man då göra ytterligare utöver att enbart 
hantera ärenden? Svaret blev att de var tvungna att också se fenome-
net som ett gruppfenomen, att de organiseringsmässigt samlade föräldrar 
som resurser kring ungdomarna och att de anställde en koordinator och 
”brobyggande” resurs mellan föräldrarna och socialtjänsten. Det viktiga 
här är inte det precisa svaret, utan att frågan faktiskt ställdes om den 
befintliga verksamheten och hur man skulle kunna agera mer långsiktigt 
och ställa frågor kring hur dessa rån kan ha uppstått i förhållande till den 
lokala ungdomskulturen (ibid).

En annan beteckning för detta att fungera som en sorts smörjmedel 
för organiseringsprocesser kan vara social facilitering. Med social avses 
då att de processer som koordinatorerna arbetar med handlar om någon 
form av social problematik eller utmaning, och att de former de arbetar 
med är tänkta att ta tillvara den kraft som uppstår när människor agerar 
samfällt. Lite ovanligare än social är begreppet facilitering. Att facilitera 
handlar om att ge möjlighet till, understödja och att underlätta så att 
saker går att genomföra. Ordet kommer av latinets facilis (på engelska 
to facilitate). Inom organisationsutveckling kopplas denna ingång ofta 
till användandet av dialogbaserade metoder. Det handlar i mycket om 
att skapa ramar för sammanhanget i vilket de för frågan aktuella del-
tagarna möts – ramar som låter de involverades olika erfarenheter och 
kompetens komma fram och tillvaratas. Det handlar i mycket om ge en 
sådan struktur att positiva processer kan uppstå, där deltagarna själva 
kommer att ansvara för själva processerna. Struktureringsprocessen inne-
fattar sådant som att skapa former där utmaningar tydliggörs och att 
mål och arbetsformer identifieras och att man kommer överens om dem. 
För att åstadkomma en organisering måste man först ha identifierat och 
samlat (allockerat). Utrymmen för sådana organiseringsprocesser kan må 
väl av att formas utanför de offentliga aktörernas egen hemmaplan då 
dessa kan vara öppnare för olika parter. Ibland handlar det om att skapa 
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möten i mellanrummen mellan organisation och sammanhang (Ander et 
al., 2005). Exempel på sådana mellanrum skulle kunna vara de mobilise-
ringsmöten för boende och aktörer inom det offentliga och civilsamhället, 
som arrangerats av koordinatorerna. Det kan också handla om att ibland 
täta luckor i systemet genom att träda in i en problematik så länge andra 
aktörer saknas. 

Faciliteringen kan medverka till att relevanta aktörer får en aktuell 
kunskap om området. Här talar koordinatorerna om vikten av att bidra 
med områdeskunskap om situationen i området. Denna kan handla om 
vilka unga personer som brukar umgås, var det säljs narkotika och hur 
denna hantering kan gå till, men också vilka positiva arenor som finns, 
så som socialt engagerade idrottsföreningar, teaterverksamhet på fritids-
gården med flera. I grunden kan man säga att detta mellanrumsarbete 
handlar om att ifrågasätta de ramar som omgärdar de traditionella or-
ganisationerna och som på förhand bestämmer ansvarsförhållanden och 
tillvägagångssätt. Sådana ansvarsfördelningar är måhända nödvändiga 
för att organisationer ska fungera generellt, men det finns alltid grup-
per som hamnar i gränslandet mellan olika organisationer. En fungerande 
gränsyta mellan organisationer innebär då att ställa frågor som: om denna 
grupp eller person inte passar in i våra organisationer, vem är då skyldig 
att förändra sig – den enskilde för att passa in, eller bör organisationerna 
själva anpassa sig för att möta hen? Med organisationsforskaren Benny 
Hjerns (2001) terminologi handlar det om att ställa ”för vem-frågor”, 
för vem är organisationerna till för och sedan att skapa en organisering 
efter det. 

Koordinator: Om man tar bort ramen och säger att ”här på skolan”. Nu har 
vi massor av olika ramar. Jag möter ju alltid dem som står emellan, som inte 
passar in i någon ram. För så fort man gör ett program och en ram, så är 
det ju några som hamnar utanför. Så frågan är hur vi kan möta skolan så att 
skolan talar om, eller föräldrar talar om vad som behövs.

Ambitionen att bidra till en situationsanpassad organisering är samti-
digt inte alltid välkommen. Men koordinatorns roll är heller inte att vara 
anpassad som en kugge i det byråkratiska maskineriet, utan ska också 
kunna vara obekväm och ställa kritiska frågor och pröva att öppna vägar 
för att organisationerna ska mötas på ett nytt sätt. Ett sådant arbete kan 
innebära att arbeta på tvärs emot de befintliga strukturerna. Det kan och 
bör faktiskt också innebära att man ställer till det och skapar en momen-
tan rörighet i syfte att skapa en ordningsprincip på en annan nivå. Alltså, 
organiseringsarbete innebär ett annat förhållningssätt än organisationer-
nas traditionella arbetssätt. 
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Koordinator: Man stökar till det, det blir för mycket, det blir krockar, man 
använder sådana ord. Så då är det ju, ”det blir rörigt”, det är liksom oftast 
det ordet som märks. Sedan om det hettar till och blir väldigt allvarligt, då 
ber de om hjälp. Då är man en resurs igen, men det är olika faser där. 

Som citatet anger finns ett ständigt närvarande mått av att vara obekväm 
och ett hot mot det traditionella sättet att arbeta på, oavsett om detta 
bottnar i ett rimligt och bra sätt att agera på från koordinatorn eller inte. 
Citatet indikerar också skillnaden mellan organisationens normalnivå, 
där beteenden tänks regleras genom en pre hoc struktur, och det extra-
ordinära som ställer den inför utmaningar som måste lösas ad hoc. I de 
senare lägena finns det vanligen inte något motstånd mot koordinatorns 
eventuella mer okonventionella agerande, de måste söka nytt. Det alar-
merande i den aktuella situationen kan medge att det ordinarie sätts inom 
tillfällig parentes i väntan på ett nytt normaltillstånd. 

Medverka till en transformativ kapacitet
I linje med Paynes (2006) terminologi om transformativt socialt arbete 
(vid sidan om terapeutiskt och det som är inriktat på social ordning) kan 
målet med samhällsarbetet beskrivas vara att bidra till en transformativ 
kapacitet. Det handlar här om mer genomgripande förändringar och om-
gestaltningar av situationer än att enbart ge individer stöd. Detta kan låta 
som ett högt flygande mål, men det sätter samtidigt fokus på varför kun-
skap om området man verkar i är så centralt. Det handlar om att skapa 
kunskap om vad det är som skapar och upprätthåller en viss problematik, 
och inte att enbart arbeta med dess yttringar. För att göra målsättningen 
mer gripbar kan man hämta inspiration från MST1 och hur åtminstone 
tanken är här att analysera sina uppdrag (Henggeler, 1998). Utgångs-
punkten är här att en problematik inte lever i ett vakuum, utan kräver att 
det finns krafter som skapar och upprätthåller den. Det kan exempelvis 
röra sig om en ungdom som använder droger. Teamets uppgift är i första-
läget att tillsammans med familjen undersöka vad är det för något som 
gör handlingen att ta droger möjlig och attraktiv. Är det förhållanden i 
familjen, kanske finns det annat missbruk i familjen, finns det en drogpo-
sitiv inställning i kamratgruppen, är det så att den unge har en position i 
skolan som gör att droger uppfattas som ett möjligt val osv. Det handlar 
också om att undersöka vilka krafter som verkar emot drogintaget och 
stärka dessa. Det kanske finns sammanhang och personer som kan vara 
viktiga alternativ för den unge, krafter som inte uppmärksammats fullt ut 

1. Multisystemisk terapi är en intensiv, nätverksorienterad metodik som riktar sig till ungdomar i hög risksitua-
tion.
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tidigare, kanske man måste samverka bättre mellan föräldrar och skola 
etc. 

På samhällsnivå kan man tänka sig utmaningen med ungdomar som 
samlas i centrum och uppfattas som hotfulla av andra. Man kan tänka sig 
flera anledningar till att de vistas där: frånvaron av andra alternativ, att 
de vill visa upp sig och kanske stärka sin position, att torget är en trevlig 
plats att träffas på, att de uppfattar sig uteslutna från andra sammanhang 
med flera. Det kan samtidigt finnas resurser att inventera bland ungdo-
marna själva och i deras omgivning. Hur kan den lokala fritidsgården 
förhålla sig till denna grupp, vad innebär en eventuell önskan om att visa 
upp sig – finns konstruktiva former för att komma fram med sin röst osv? 

Det är svårt att tänka sig att man skulle kunna medverka till sådana 
omgestaltande processer utan en god förtrogenhet med hur området är 
och fungerar. Att på avstånd se vilka personer som har kapacitet som 
det inte görs anspråk på och för den delen vilka gängkonstellationer som 
kan locka ungdomar åt ett annat håll, är också ett vanskligt företag. Att 
bygga en transformativ kapacitet tillsammans med olika aktörer i ett lo-
kalsamhälle innebär på samma sätt som i MST-teamen, såväl en närhet 
men också en analys av hur olika problem skapas och upprätthålls. Den-
na kapacitet innebär då också en prioritering av vad som är påverkbart 
av en själv och vad som måste lyftas högre i organisationen och kanske 
även till politisk nivå. Det är lätt att fastna i en slutsats att orsaken till 
den sociala utsattheten och marginaliseringsprocesserna är så bestämda 
av hur samhällsstrukturen ser ut att den egna chansen att åstadkomma 
förändring ses som helt marginell. En sådan hållning skapar lätt en upp-
givenhet och negativ kapacitetsutveckling. För att undvika detta kan man 
vara hjälpt av att tänka i en två-stegsmodell för arbetet: en förståelsea-
rena och en handlingsarena. På den första arenan försöker man förstå 
och analysera ett problem och när man går in i nästa ser försöker man 
länka vilka handlingar som på olika nivåer skulle kunna vara rimliga 
att möta problemen med, och i ett tredje steg ser man till vilka av dessa 
som ligger inom de egna möjligheterna, vad som kan lyftas till andra och 
vad som förefaller viktigt men där man saknar påverkanskapacitet. Vi tar 
ett konkret exempel från ett område i Angered, drogförsäljning utanför 
den lokala skolan. Under analysen ställs frågor om vad det är det som 
möjliggör detta och vilka bakomliggande faktorer lockar unga till att an-
vända droger. Här kan socio-ekonomiska förhållanden, arbetslöshet och 
utanförskap vara viktiga faktorer, men det förklarar inte restlöst hur det 
kommer sig att drogförsäljningen sker just på detta ställe och inte över-
allt, vilka det är som faktiskt involveras och vilken kultur som omgärdar 
denna försäljning. I nästa steg försöker man därför identifiera det som 
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borde förändras, som är påverkbart av det egna agerandet och vad som 
eventuellt skulle lyftas till andra nivåer. Man skulle vid analysen av vad 
som är påverkbart också kunna använda sig av preventionsforskning-
ens uppdelning i proximala och distala faktorer. Många förhållanden kan 
vara viktiga för att förstå ett fenomen, men alla har inte en direkt påver-
kan. Arbetslöshet i ett område förhåller sig när det gäller unga personer 
ofta som en distal faktor till ett drogbruk. Det kan påverka men vanligen 
inte på ett direkt sätt, här kan det vara frågan om att lyfta upp hur en hög 
arbetslöshet i ett område kan påverka ungas framtidsutsikter. Proximala 
faktorer är sådana som är direkt länkade. Här kan förhållanden som at-
tityder i kamratgruppen och experimentlusta hos individen vara primära 
drivkrafter, men också sådant som kommunikation i familjer, ”monito-
ring” från föräldrar och samspel mellan lokala aktörer vara motkrafter 
i form av sociala kontrollfaktorer och är exempel på sådant man mer 
direkt kan agera gentemot i det lokala arbetet (Andershed & Andershed, 
2005; Ferrer-Wreder et al., 2006).

För socialt agentskap
En livaktig demokrati bygger på att medborgarna är aktiva i att påverka, 
uttrycka sin mening och bidra till att gemensamt angelägna frågor kan 
lösas. På europeisk nivå, men även i Sverige talar man om vikten av aktivt 
medborgarskap, som ett slags livgivande kraft i samhället (se exempelvis 
”White paper. A new impetus for European youth och även den i skrivan-
de stund befintliga nationella ungdomspolitiken Med fokus på unga, prop 
2013/14:191). Ordet ”socialt” i rubriken ska förstås på samma sätt som 
förklarats ovan, det handlar om ett arbete som relaterar till människors 
sociala förhållanden, där den sociala utsattheten, social splittring och oro 
samt socialt problematiska beteenden (särskilt brottslighet och drogbruk) 
är viktiga arbetsområden. Agentskap kräver lite mer förklaring. Här av-
ses upplevelsen av agens vilket handlar om en kapacitet att genomdriva 
och påverka förändringsprocesser. Det kan handla om upplevelsen av att 
kunna påverka och styra sitt liv i önskvärd riktning, men också att kunna 
medverka till förändring av det lokala sammanhang man lever i och även 
mer övergripande. För unga personer är delaktighet inom familj, skola 
och fritiden av stor betydelse för upplevelsen av agentskap (Ungdomssty-
relsen, 2010). I en analys av ungas levnadsförhållanden framkom också 
att det finns en viss generaliseringseffekt mellan olika sfärer: de som upp-
lever högre grad av delaktighet i skola och/eller på fritiden tenderar också 
att skatta sina chanser större att kunna påverka mer övergripande genom 
kontakt med beslutsfattare (Forkby & Nilsson, 2014). 

Agens är samtidigt ojämnt fördelat i samhället, där de som innehar 
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större ekonomiska och politiska, men även sociala resurser i form av goda 
nätverk ofta inte har någon större svårighet med att se sin påverkans-
kapacitet. För andra grupper kan de egna möjligheterna uppfattas som 
små. Dels har de i reell mening mindre resurser (ekonomiskt, politiskt, 
socialt och symboliskt kapital, Bourdieu, 1977) att göra anspråk på för 
att genomdriva olika förändringar, dels kan de också ha lärt sig att det 
inte finns någon anledning att ens försöka. De båda skälen kan samverka 
på olika sätt. Att uppfatta sig ha en underordnad position i samhället kan 
vara en påtaglig risk för en del unga som växer upp i socio-ekonomiskt 
marginaliserade områden (Forkby & Liljeholm Hansson, 2011). Detta 
kan innebära en minskad tilltro till sin förmåga till påverkan och delak-
tighet, vilken kan leda till en känsla av utanförskap och vad man ibland 
kallar för en inlärd hjälplöshet (C. Peterson et al., 1995). Ett problem med 
denna är att man inte ens prövar sina möjligheter till påverkan, och på 
det sättet kan ett självförstärkande system skapas av en redan i grunden 
utsatt position. 

Att verka för social agens kan förstås i termer av empowerment. Här 
handlar det om att medverka till att enskildas och gruppers egen kraft 
stärks i sammanhang där förståelse för sin situation och beredskap till 
handling är viktiga komponenter. Empowerment är emellertid ett brett 
begrepp som såväl kan avse en individuell påverkan och styrning av det 
egna livet, som inflytande på samhällelig nivå. 

Individual’s feeling of increased power and capacity to influence forces that 
affect his or her life force. (Pinderhughes, 1983) 

The goal is not coping or adaption but an increase in the actual power of the 
client or community so that action can be taken to change and prevent the 
problems clients are facing. (Gutiérrez et al., 1995)

Man behöver inte se de olika nivåerna som uteslutande, utan det kan 
både vara relevant att försöka stärka enskildas kapacitet att agera i sina 
egna liv (kanske för att bättre kunna hantera en problematisk livssitua-
tion) och agera som en aktiv medborgare på samhällelig nivå. Gemen-
samt för det empowermentbaserade arbetet torde i vilket fall vara synen 
på relationen mellan socialarbetare och klient/den som hen arbetar till-
sammans med: är den i grunden jämlik, ömsesidig och där fokus ligger på 
att stärka enskildas resurser viktiga för förändringar eller präglas den av 
en (vänlig) expertroll i förhållande till mottagare där verktygen består av 
tekniker till för att hantera brister och tillkortakommanden (Bransford, 
2011; Leonardsen, 2007). Oavsett om arbetet för social agens riktar sig 
mot individer eller mot relationer och samhälleliga nivåer så innebär em-
powerment inom samhällsarbete att man erkänner att det kan finnas ett 
spänningsförhållande mellan olika gruppers intressen. Därför krävs en 



63

analys av i vilken mån vissa individers och gruppers ökade möjligheter 
innebär en inskränkning av andras, samt en värdering om en sådan är 
legitim och kan motiveras. I punktform kan man säga att arbete för social 
agens innefattar två huvudkomponenter: 

• Förändringsarbetet inriktas på att öppna möjligheter för de involve-
rade att åstadkomma reella förändringar av de omständigheter som 
minskar deras möjligheter att tillgodose sina behov, utveckla sin per-
son och ta tillvara sina rättigheter.

• Mellan social och agens råder ett spänningsförhållande såtillvida att 
de behov, möjligheter till personlig utveckling och rättigheter som 
tillerkänns vissa individer eller grupper kan inskränka andras.

Med konceptualisering som nav
Ett begrepp lånat från kognitiv terapi lämpar sig väl för att beteckna ett 
slags innersta motor i arbetsmodellen – konceptualisering. Ett koncept 
innebär ett fenomens eller förhållandes grundläggande idé, en gestaltning 
eller en central egenskap. I överförd betydelse innebär konceptualisering-
en en fas där en kärna i arbetet skapas kring vilket förändringsarbetet 
utgår. Denna kärna innehåller en organiserad beskrivning av problemet 
i sin kontext och innefattar idéer om mekanismer som kan tänkas ligga 
bakom och vidmakthålla problemet. Den har också en processaspekt 
där samarbete mellan involverade i utforskningen av problemet är nära 
kopplat till förändringshandlingarna. Om delaktighet ska prägla arbetet 
måste de involverade också få möjlighet att få förtroende för processen 
och förändringsledaren. För detta är det viktigt att processerna är öppna 
och transparenta. Det innebär dock inte att samtliga måste känna till allt, 
i synnerhet inte om personligt känsliga uppgifter, men det innebär en tyd-
lighet i hur strukturen för arbetet är tänkt och vilka ramar som omgärdar 
det. Kartläggning och utforskning är en central del av arbetet och finns 
inte med enbart som en inledande fas, även om det finns en tyngdpunkt 
här. Utan allteftersom arbetet fortskrider måste man revidera tidigare 
uppfattningar och tillsammans ställa nya frågor och göra förnyade an-
strängningar att undersöka hur det man agerar i förhållande till ser ut – 
något som koordinatorerna ibland talar om i termer av resursen av att ha 
en aktualitetshållen områdeskunskap. 

Konceptualisering innebär i punktform: 
• Kartläggning av vilka som är och bör vara involverade samt deras 

omständigheter, villkor och synsätt.
• Samarbete mellan de involverade om att utforma förändringsarbe-

tet.
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• Ett reflexivt förhållningssätt där koncept modifieras när nya data 
upptäcks under arbetets gång. 

• En öppen, lättillgänglig och begriplig förändringsprocess för involve-
rade.

• Ett strukturerat förändringsarbete där agendor för möten och andra 
sammanhang upprättas tillsammans eller godtas av de involverade.

Performativitet
Slutligen bland dessa begrepp för den övergripande inramningen av ar-
betsmodellen finner vi performativitet. Även om texten ovan kan upp-
fattas som esoterisk har den en tydlig handlingsaspekt. Samhällsarbete/
koordinatorernas arbete handlar om att agera och försöka åstadkomma 
faktiska förändringar till det bättre. Denna performativitet bygger på den 
självklara tanken att sociala problem och utmaningar inte är något som 
enbart kan tänkas eller skrivas bort – man måste agera i förhållande till 
dem genom att skapa alternativ och samhandling. I Freires (1972) efter-
följd kan man tala om att det finns en del i arbetet som handlar om ”cons-
cientization” – att undersöka sin tillvaro och se den på ett nytt sätt, men 
det handlar också om att finna vilka handlingar som kan flytta gränserna 
för vad som dittills har varit möjligt eller setts som naturligt. Performa-
tivitet har en ytterligare aspekt, förutom att det tänks leda till positiva 
förändringar, finns också en förebildlig aspekt. Genom att visa att det fak-
tiskt går att agera på annat sätt än inom de invanda mönstren så kan detta 
bli inspirerande för andra, och därmed skulle en del av det man avser med 
organisatoriskt lärande kunna ske. Performativiteten innebär, som ovan 
visats, en ständig koppling mellan handling och reflektion, där ifrågasät-
tande och modifieringar av tidigare arbetssätt ses som viktigt och nöd-
vändigt – inte som misslyckanden eller som felaktiga beslut. I bästa fall 
kopplas reflektionen och handlingen till varandra på ett nära sätt, både i 
form av en kontinuerlig reflektion i praktiken och genom i mer organise-
rad form kopplad reflektion om praktiken efter en viss handling, aktion 
(Schön, 1983). Reflektionen simultant med handlandet kan ge upphov till 
justeringar i stunden i hur man säger olika saker, medan reflektionen om 
praktiken kan ge upphov till mer generaliserbar och överförbar kunskap. 

Att bidra som igångsättare för organisering
Nu kommer vi att gå över till att mer konkret gå in på hur olika faser i 
ett arbete länkar till varandra och vad de kan innehålla, eller med andra 
ord gå in på den sociala faciliteringens handlingsdimensioner. Som ovan 
nämndes är organisering en knutpunkt i arbetsmodellen, till denna länkar 
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ett antal andra kärndimensioner. I Figur 7 benämns dessa för utforskande, 
öppnande och sammankopplande delar. Dessa kommer nedan att sättas i 
samband med olika roller som koordinatorerna har eller har haft i vissa 
sammanhang. Som vi kommer att se finns det många olika sådana roller 
eller uppträdelseformer (vilket kan uppfattas som problematiskt om man 
vill ha en tydlig och klar beskrivning av sitt arbete). De olika rollerna 
behöver dock inte innebära ett problem, så länge man har möjlighet att 
identifiera vad som krävs av ens agerande i olika situationer. Flexibiliteten 
är något som såväl kan ses som den fria rollens möjlighet och som dess 
begränsning. Att behöva forma sig för att fungera i olika sammanhang är 
visserligen något var och en gör, både privat och yrkesmässigt. Men här 
är själva formningsbehovet en inbyggd del i arbetsupplägget. Om man 
ska kunna få samman olika verksamheter med skilda funktionssätt och 
logiker med krafter i civilsamhället och bland enskilda till ett gemensamt 
arbete, om man ska kunna arbeta konsultativt i förhållande till enskilda 
handläggare eller för den delen agera direkt i förhållande till enskildas 
behov i vissa fall, måste ens rollrepertoar rymma en tämligen god uppsätt-
ning alternativ. 

 

Organisering 

U�orskande 

Öppnande 

Sammankopplande 

Figur 7. Den sociala faciliteringens handlingsdimensioner.

Organisering
Att arbeta med organisering innebär här att ansvara för eller medverka 
till att så tydliga strukturerande ramar och former i övrigt skapas att de 
förmår att bära såväl de aktuella förändringsprocesserna som det lärande 
som knyts till dem. Detta innebär inte minst att medverka till att till-
litssystem skapas mellan involverade, så att samarbete möjliggörs. Med 
ett tillitssystem avses här att olika parter med någorlunda säkerhet kan 
förutsäga att den andra kommer att agera på något sätt vid ett gemen-
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samt problem/utmaning, hur denne kommer att agera, att den andre på 
något sätt kommer att bidra till ett gemensamt arbete/mål och i vilket fall 
inte försvåra eller förhindra de egna möjligheterna att handla (Forkby & 
Löfström, 2010). Tilliten bygger till stor del på kännedom om den andre 
parten för att gemensamt arbete ska komma till stånd, men den handlar 
också om beredskap att möta den andre och att skapa så goda kommuni-
kationsvägar att eventuella konflikter kan lyftas fram och framförallt att 
tilliten prövas kontinuerligt. Ett konkret exempel på sådant som undermi-
nerar ett tillitssystem är när skolan tar kontakt med socialtjänsten kring 
oro för en ungdom, särskilt om en sådan kontakt tagits vid flera tillfällen 
tidigare. Om skolan då inte får reda på att socialtjänsten agerar på något 
sätt i frågan och ungefär hur den gör det skapas ett stort utrymme för 
tillitsraserande krafter. Upplevelser av att ”socialtjänsten gör ingenting” 
och att ”vi får inget veta” kan vara destruktiva för god samverkan. Ett 
annat exempel på sådana tillitshotande krafter är om samarbetspartner 
till den lokala fritidsgården tänker, oavsett riktigheten i det, att en negativ 
ungdomskultur råder på fritidsgården och att det saknas en pedagogiskt 
genomtänkt verksamhet som förmår att hantera den.

Olika roller som koordinatorerna kan ha när det handlar om organi-
sering kan vara: 

• Mötespart som mötesledare eller deltagare. I många fall är koordi-
natorn den som ansvarar för att olika möten kommer till stånd och 
också den som leder själva mötet. Ett tydligt exempel är ansvaret 
för SSPF-mötena. I andra fall kan funktionen som mötesdeltagare 
utan att vara ledare för det vara att föredra. Ett exempel är deltagan-
det i de lokala BRÅ-mötena2 som förvaltare i bostadsbolagen ofta 
är ordförande för. Tanken med denna konstruktion är bland annat 
att stimulera och vidmakthålla bostadsbolagens engagemang i det 
brottsförebyggande arbetet. 

• Överlappande resurs. Här kan koordinatorn gå in för en kortare tid 
och ge råd och stöd eller annat till enskilda i avvaktan på att kontakt 
med ordinarie verksamheter skapats. Det kan handla om enstaka 
träffar med skola, föräldrar och elev innan myndighetsutövande so-
cialsekreterare eller resursenheten inom socialtjänsten hunnit kopp-
las in. 

• Samordnare. Denna roll kan i och för sig ses som övergripande för 
många moment, men den relaterar också specifikt till vissa uppgifter 

2.   Lokala BRÅ-möten är områdesbaserade möten mellan aktörer inom privat och offentlig verksamhet. Syftet är 
att fokusera på det brottsförebyggande arbetet i området, utan att för den skull diskutera individer (vilket man 
gör i SSPF-grupperna).
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där koordinatorn har ett särskilt uppdrag att samordna arbetet kring 
enskilda eller grupper. Här handlar det om att följa upp arbetet, vara 
en aktiv part i fördelningen av arbetsuppgifter, ge involverade ak-
törer erforderlig information etc. En sådan funktion finns exempel-
vis när det gäller samordningen av nyanlända anknytningsärenden 
där familjemedlemmen som tidigare bott i Sverige får hit sin familj. 
Många enheter kan bli involverade i dessa ärenden och samordning-
en ligger mycket i relation till olika enheter inom socialtjänsten, men 
även på andra verksamheter. 

• Case-manager. Ibland tar koordinatorn själv en mer aktiv roll i arbe-
tet kring enskilda och grupper. Här handlar det om en mer styrande 
roll än att enbart samordna arbetet mellan olika aktörer. Det kan 
vara frågan om medverkan till att personer som vill lämna brottsliga 
nätverk eller gäng får stöd till det, och att hens säkerhet garanteras. 
Ett exempel på ett sådant arbete kan ges från ett arbete kring en elev 
på en högstadieskola. Här samlade koordinatorn skola och föräldrar 
kring ett arbete som innebar att en tydlig och konkret arbetsplan 
upprättades som också innebar täta uppföljningar. Ett problem var 
att eleven inte hade med sig det material hen behövde till lektionen 
och missade att ta med sig läxböcker mm. Här började man använda 
sig av en loggbok för lektionerna som hen skulle anteckna i. Denna 
fungerade relativt väl till en början men eleven tyckte att den var 
utpekande vilket innebar att när det började fungera så togs denna 
bort. Man kunde också snabbt träffas tillsammans för att reda ut 
bråk och problem innan dessa hann växa sig för stora och eleven fick 
positiv feedback när det började fungera. Efter ett tag visade det sig 
att ett problem var att eleven inte sökte hjälp av vuxna vid behov, vil-
ket i sin tur kunde kopplas till bristande förtroende. När detta upp-
märksammades skapades också ett sådant mål och den unge kunde 
faktiskt senare också söka sådant stöd och målet kunde betecknas 
som uppnått. Det nära, täta och tydligt målfokuserade arbetet till-
sammans med att såväl problem som resurser hos de involverade, 
inte minst hos den unge, uppmärksammades verkar ha varit viktigt 
för arbetet. 

• Metodstödjare. I de flesta fall är det inte koordinatorn som själv står 
för de direkta kontakterna med den enskilde, utan hen fungerar is-
tället som metodstöd som kan ge kunskap om området, eller om det 
aktuella problemet. Det kan röra sig om råd till hur man kan agera 
när det gäller personer med intresse av att ansluta sig till våldsbeja-
kande grupperingar, eller hur brottsliga grupperingar kan fungera 
och deras inflytande i lokalsamhället. 
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Arbetet med gemensamma förändringsprocesser är ofta något som tar 
tid att utveckla. Med inspiration från vad forskning sett som viktigt för 
att få samverkan att fungera (Danermark & Kullberg, 1999; Huxham, 
1996, 2000), satt i relation till en arbetsprocess för samhällsarbete kan 
man tänka sig en fasindelning av arbetet. Det handlar i den första fa-
sen om att olika aktörer på något sätt måste förpliktiga sig till en viss 
fråga och en viss arbetskonstellation. Det är från början inte alls säkert 
att samtliga parter som är viktiga för en lösning tänker på samma sätt, 
eller ens prioriterar frågan överhuvudtaget. Det första arbetet handlar 
därför om att etablera en allians mellan parterna där man är överens om 
att faktiskt agera samfällt. Här handlar det inte minst om att parterna 
måste få möjlighet att känna förtroende och tillit inför varandra och även 
att de på tillräcklig nivå har (om än inte nödvändigtvis fullt ut) överstäm-
mande uppfattningar om gemensamma utmaningar, problem, mål och 
syfte med arbetet. Här krävs det också att deltagarna har ett mandat och 
stöd från organisationen att verka inom samarbetet. Nästa fas kan handla 
om rollarbete där kännedom om varandras uppdrag, roller och positioner 
är viktiga. Det är också viktigt att identifiera och försöka förebygga even-
tuella låsningar och motsättningar som kan uppstå (vilket är mer regel än 
undantag i samverkan). Det kan också bli det aktuellt att skapa kontinu-
erliga mötesplatser där förhoppningsvis goda erfarenheter av samarbetet 
kan realiseras där mer eller mindre lyckade handlingar kan bli till goda 
berättelser. För att sådana goda berättelser kan skapas och vidareföras är 
det viktigt med någon form av mer systematisk uppföljning. Figur 8 anger 
hur faserna kan relateras till varandra och viktiga aspekter inom den. 

Alliansbildning 

Förtroende och �llit 
Gemensamt uppfa�ade 
•Utmaningar 
•Problem 
•Mål 
•Sy�e 
 
Stöd och mandat från 
organisa�onen 
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Kännedom om varandras 
roller, posi�oner och mandat 
Förankring av ömsesidiga 
roller 
Iden�fiera poten�ella 
låsningar, motsä�ningar och 
konflikter 

Arbetsgemenskaper 

Skapa mötesplatser för olika 
grupper  
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Performa�v, görande och 
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Figur 8. En fasindelning för organiseringsprocesser mellan olika aktörer.
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Utforskande
Som ovan diskuterats är momenten att ställa sig sökande inför ett pro-
blem/utmaning en viktig del för att kunna skapa ett kunskapsgrundat 
arbete. Här finns ambitionen hos koordinatorerna att de ska kunna ut-
göra ett slags kunskapsnod för hur områdena ser ut och utvecklas. Detta 
förutsätter en allsidig kartläggning av behov och resurser bland individer, 
grupper och sammanslutningar. Kartläggningen fokuserar på risk- och 
skyddsfaktorer bland aktuella barn och unga relaterat till individ, familj, 
skola, fritid och kamratumgänge, och sätts i ett sammanhang av den 
lokala miljön (sociala, kulturella förhållanden) samt tänkbara föränd-
ringsresurser (civilsamhälle och offentliga verksamheter). Man kan likna 
denna funktion vid att vara en seismograf som signalerar för hur områ-
det förändras där den samlade beteckningen områdeskunskap står för en 
uppdaterad informationskälla. Att ha en utforskande funktion innefattar 
flera roller under olika faser av arbetet. 

• Frågeställare. Kanske är den här rollen den viktigaste i ett utforskan-
de förhållningssätt. Man kan tänka sig att tanken med att vara en 
kunskapsnod för områdeskunskapen i första hand innebär en sva-
rande och berättande position – man har en kunskap att förmedla. 
I grunden handlar det dock om det motsatta, att ställa frågor kring 
det man ställs inför att arbeta med. Det kan handla om, som när 
oroligheter bland ungdomar i Rannebergen startade, att säga att ar-
betet måste starta med att undersöka vilka ungdomar det är frågan 
om, vilket budskap som finns bakom det provokativa beteendet, 
men också vilka potentiella resurser det skulle kunna finnas för ett 
gemensamt arbete. 

• Uppsökare. Kunskap om ett område kommer inte alltid, ibland säl-
lan, färdigförpackad och presenterad för en på den plats man befin-
ner sig som socialarbetare. Detta är exempelvis ett vanligt dilemma 
för myndighetsutövande socialsekreterare. De behöver god och allsi-
dig kunskap om vad det är för krafter som påverkar en ungdom till 
vissa handlingar, exempelvis att utföra ett rån. Den förmedlingsform 
av kunskap man ofta har är genom polisrapporter om själva brot-
tet och information hämtad från den unge själv, familj och skola. 
Viss väsentlig kunskap kan visserligen komma genom dessa vägar, 
men vanligt är att denna är starkt reglerad till vissa områden och 
begränsad i sin räckvidd (Andersson et al., 2011). När det handlar 
om ungdomsbrottslighet är kamratgruppen och den kultur som finns 
i denna ofta av avgörande betydelse. Möjligheterna att nå kunskap 
om hur detta påverkar den enskilde ungdomen genom traditionella 
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utredningsförfaranden är emellertid starkt begränsade. Ett alternativ 
kan vara att göra som när ungdomar samlades utanför och inne på 
biblioteket i Hjällbo och ingav besökare stor oro. En del i den mo-
bilisering som skedde var att faktiskt också tala med ungdomarna 
på plats och se hur situationen såg ut med egna ögon, och även att 
samla olika parter tillsammans som kunde diskutera olika lösnings-
strategier. 

• Pejlare. Att hålla kunskapen om områden aktuell är en process som 
pågår ständigt och med hjälp av olika kanaler. Man skulle kunna 
likna detta ständiga utforskande inför hur situationen förändras som 
en pejling. Den kan gå till så att man i de vardagliga kontakterna med 
samarbetspartner ställer frågor kring vad det är som verkar vara på 
gång och om de har någon fundering kring något, den kan också 
innebära de mer strukturerade frågerundorna vid SSPF-mötena om 
vad som är på gång inom respektive verksamhet och hur situationen 
ser ut från deras horisont. 

• Inventerare och aggregator. I vissa sammanhang krävs det en mer 
ingående kartläggning av ett område. Här blir det nödvändigt att 
göra en mer strukturerad kunskapsinsamling, inom SSPF har det-
ta exempelvis gjorts kring vilka unga personer som är viktiga att 
uppmärksamma i ett område. Det kan också handla om sådan kun-
skapsinsamling som skedde i Rannebergen. I mobiliseringsarbetet i 
detta område framkom uppgiften att det knappast fanns några för-
eningar kvar verksamma i området. Det fanns en fiskeföreningen, 
men av det en gång rika föreningslivet fanns idag inte mycket kvar. 
Och med detta en mycket mindre tillgång till samarbetspartner inom 
det organiserade civilsamhället. Tidigare hade olika föreningar varit 
viktiga partner särskilt till bostadsbolaget kring olika arrangemang i 
stadsdelen. De ideella krafterna var svåra att rekrytera och området 
uppfattades ha förlorat en hel del av sitt sociala kapital och var på 
tillbakagång. Man kunde då misstänka att barnens fritid var ganska 
skral på aktiviteter. Här var det viktigt att först inta en frågestäl-
lande position och undersöka hur det verkligen förhöll sig. En enkät 
utformades till två skolor med barn från området. I denna ställdes 
frågor kring hur fritidssituationen såg ut, om de önskade att göra an-
dra eller fler saker tillsammans med frågor om skoltrivsel med mera. 
Vad som också efterfrågades var om barnen själva hade personer de 
trodde kunde vara ledare för den aktivitet de önskade hålla på med. 
Det visade sig att de flesta barnen faktiskt hade aktiviteter på fritiden 
och att de generellt var nöjda både med fritiden och med skolan. 
En viss grupp önskade dock fler alternativ, i första hand fotboll. In-



71

tressant nog tänkte barnen också att det fanns möjliga ledare för 
aktiviteterna. Omkring tiotalet nya ledare för fotbollsträning skulle 
det kunna finnas om man utgick från barnen. Resultatet aggregera-
des och överlämnades till skolorna i området och ingick sedan i den 
kunskapsbas som skapades för arbetet i Rannebergen (om än att 
tillvaratagandet av resultaten kunde vara än mer intensivt).

En modell för vad som kan vara viktigt att utforska länkar samman den 
enskilde individen med omgivningen i olika nivåer. Viktigt är att se till 
vad som kan vara skyddande respektive risker på olika nivåer, och även 
att se till hur olika nivåer interagerar. Hur fungerar exempelvis skolans 
kontakter med föräldrarna, eller hur ser de attityder som finns i ungdoms-
gruppen ut i relationen till polisens verksamhet? 

Att arbeta utforskande och utåtriktat kan innebära ett försök att göra 
sig förtrogen med de ungas livssituation och betydelsefulla arenor. Dessa 
kan vara fysiska platser, men också virtuella sådana. Sociala medier är 
idag en betydelsefull plats för hur attityder sprids, identiteter formeras 
och visas upp. Grupptillhörighet, exempelvis sådan som handlar om till-
hörighet till våldsbejakande extremism, sker för åtminstone en del av 
ungdomarna på dessa sociala arenor som i vissa fall står öppna att besöka 
för de som känner vägarna dit. Med ett sådant utforskande angreppssätt 
kan man också få en annan kunskap om ungdomarna än den man når 
genom traditionella vägar, så som det som kommer in som anmälningar 
till socialtjänsten. Kunskapen kan bestå av sådant som hur umgänget och 
beteenden ser ut för en viss ungdom, vilka intressen och resurser som 
denne har tillsammans med signaler som ställer en del föreställningar på 
ända. De som exempelvis betraktas som en målgrupp för tidiga insatser 
kan i ljuset av en bredare kunskap framträda i annan skepnad. 

Jag skulle vilja ha ett litet team som jobbar i området. Som kan riktas åt det 
hållet som behövs. Vara på skolan, ta reda på hur det är därute, kunna jobba 
med föräldrar. Alltså finnas, kunna rikta sina insatser där det, där det liksom 
behövs. Och inte glömma den här tidiga gruppen, som inte är så tidig. De 
både knarkar och skolkar, får inga betyg och är hotade. Så jag förstår inte 
varför det är tidigt. (Koordinator)

Koordinatorerna tar ofta upp hur det är nödvändigt att känna sitt område, 
att bygga upp ett eget kapital av god områdeskunskap. Denna kunskap 
skapas ofta i samarbetskontakter med andra verksamheter, exempelvis 
skola, fritidsgård, hyresvärdar och fältarbetare och fordrar goda kontak-
ter och långsiktighet. Nya koordinatorer kan därför behöva en ganska 
lång startsträcka innan de har upparbetat relationer med relevanta parter 
och lärt känna sitt område tillräckligt för ett effektivt mobiliseringsarbete. 
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En poäng med att understryka behovet av ett utforskande förhållningssätt 
är att det skiljer sig från ett arbete som förlitar sig på sådan information 
som självmant ger sig till känna. Det innebär för samverkansrelationerna 
att inte enbart hantera olika frågor tillsammans, utan också att aktivt 
använda sig av varandra med andra perspektiv än ens egna, för att skapa 
ny och gemensam kunskap om en situation. 

Koordinator: [Om SSPF-modellen] Där fick man ju samverka med fritid, fält-
arbetare, skola, polisen, då kom man ju utanför IFO automatiskt. Då tittade 
jag på dessa fält och började också gå runt och fråga, alltså fritidsledare, 
”hur har ni det på gården?”. Och då kunde de börja berätta … Vi brukar 
säga såhär ”om du står på torget här i Lövgärdet, vad ser du då?” Det är ju 
inte sekretess, vad man ser där. … och så lade jag allt det de sa på ett och 
samma papper och då fick man en ganska god bild av ungdomssituationen i 
området. Alltså då skolans bild, polisens, områdespolisen, fältare, fritid. Så 
kom det på samma papper och då kunde man ju se. 

När tidigare splittrad kunskap ställs samman kan man börja se, säger 
koordinatorn, vilket kan ses som ett slags essens för en gemensamt kun-
skapssökande intention. Frågan är samtidigt vad man ser i sådana grup-
per. Såväl problemet som möjligheten i samverkan kan vara den förstärk-
ningseffekt som uppstår när bilderna läggs samman. Möjligheten är att 
olika indikatorer blir mer tydliga när fler uppfattar liknande saker, men 
det finns också en fara för en multiplikatoreffekt som kan uppstå om 
olika aktörer förstärker varandras signaler. Det som kan ses som ett nå-
gorlunda hanterbart problem rörande en individ i ett sammanhang, kan 
spridas till en större grupp och skapa bilden av ”problemungdomen”, vil-
ket kan få kraft som en självuppfyllande profetia om olika aktörer börjar 
betrakta och bemöta den unge som ett problem. Den unge får då en mer 
avgränsad repertoar av olika bilder att förhålla sig till och det skapas lätt 
en negativ spiral (Hjörne, 2005; Liljeholm Hansson, 2014). I samverkan 
är det därför viktigt att uppmärksamma vilken effekt det kan få om man 
samfällt konstruerar gemensamma bilder av en ung person. Och vilka 
aktörer är det som får inflytande över definitionsarbetet? Finns det bilder 
som inte tillåts komma fram, vad kan adderas eller subtraheras från bil-
den utifrån ”mitt” perspektiv och kunskap? För att utforskandet verkli-
gen ska kunna innebära en start på ett positivt arbete, och i förlängningen 
att ambitionen ska kunna försvaras etiskt, krävs att man söker efter såväl 
det problematiska/riskfaktorerna som det möjliggörande/skyddsfaktorer-
na – eller med andra ord såväl (potentiella) svårigheter och tillkortakom-
manden som resurser. 

Figur 9 anger vad som kan vara viktiga arenor att ta hänsyn till när 
man tar ställning till ett problem/utmaning och hur det hänger samman i 
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ett lokalt sammanhang. Man skulle kunna lägga till andra nivåer i figu-
ren, så som inflytande från sociala medier och internet, vilka kan spela 
stor roll för identitetsskapande. Även om dessa medier kan spela en posi-
tiv roll för många unga, har de också uppmärksammats när det handlar 
om trakasserier och kränkning men också rekrytering till våldsbejakande 
extremism. Att notera kring figuren är att det inte handlar om att koordi-
natorerna eller för den delen samhällsarbetaren i övrigt ska börja utforska 
olika problem genom att genomföra djupgående utredningar kring indivi-
der och grupper, likt dem man gör inom den myndighetsutövande social-
tjänsten. Figuren är mer tänkt som en tankemodell när man planerar för 
och tar ställning till hur en situation kan se ut och vilka nivåer som kan 
vara viktiga att arbeta på. 

Omgivning, närmiljö, 
socioekonomi 

Kamrater 

Fri	d 

Skola 

Familj 

Individ 

•Skydd 
•Risk 

•Skydd 
•Risk 

•Skydd 
•Risk 

•Skydd 
•Risk 

•Skydd 
•Risk 

•Skydd 
•Risk 

Figur 9. En tankemodell för utforskning kring ungas situation.

I ett mer vardagligt språkbruk kan åtminstone delar av den modell som 
visas ovan uttolkas så här: 

Koordinator: Den bild jag har är ju lite som att föräldern och eleven, de är 
resurser och de har också behov. Läraren på mötet tillför kunskap om vissa 
saker. Alltså om hur den ligger till i matte och bla bla bla. Föräldern tillför 
kunskap om sig och eleven tillför kunskap om sig, och så kom områdeskun-
skapen som inte var helt oviktig för dem här eftersom de också är elever 
med normbrytande beteende. Då blev det väldigt mycket plus här. Så blir det 
sedan ”jaha, vad gör vi nu då?”. Vad och hur och med vem? Så det är lite de 
här frågorna. Och då kan det vara läraren, alltså läraren, det jag lärde mig 
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också var att lärarna har ju ett otroligt engagemang i dessa elever. Vad de vet 
mycket och vilken god relation de har, de har känt varandra länge, de har 
någonting som vi andra absolut inte har. 

Öppnande
Denna dimension handlar om att medverka till nytänkande genom att or-
ganisatoriska villkor, traditioner och arbetssätt konfronteras med en områ-
deskunskap om behov och utmaningar bland medborgarna. Det innebära 
en dubbel roll i att å ena sidan lyfta upp hur offentliga och civilsamhäl-
lets verksamheter uppfattas bland medborgarna, och å andra sidan sprida 
kunskap om vilken samhällsservice som finns och hur den blir tillgänglig. 
I ett tidigare kapitel om olika former av samhällsarbete, ligger denna upp-
gift inom ramen för det som benämndes service extension. Detta innebär 
att undersöka hur den offentliga, och för den delen också annan service, 
kan utvecklas för att anpassas till medborgarnas behov och intressen. Men 
det handlar vanligen inte om att utveckla nya former av service eller att 
modifiera den på något avgörande sätt, utan om att sprida kunskap om 
vilken service som faktiskt finns och hjälpa till med kontakten till den. Hit 
kan man också koppla olika roller: 

• Informatör som talar om vilka resurser som faktiskt finns. 
• Hänvisare som stödjer till att kontakt etableras med relevanta resur-

ser.
• Kunskapsspridare om vilka behov som finns bland befolkningen.
• Bollplank som kan diskutera hur man skulle kunna göra för att söka 

råd eller stöd i en viss fråga. 
• Provokatör som ifrågasätter den befintliga organiseringen. 
• Förändringstolk som på olika sätt visar hur den traditionella orga-

niseringen av socialt arbete inte alltid matchar de behov, levnadssätt 
och förväntningar som befolkningen och olika grupper har. 

Ett exempel på ett sådant öppnande arbete var när en av koordinato-
rerna fick kontakt med ett antal män med somalisk bakgrund. De bedrev 
samtliga olika affärsverksamheter och behövde för sin verksamhet större 
lokaler. Det fanns bland annat ett stort behov av en livsmedelsaffär som 
tillhandahöll varor från hemlandet, ansåg de. De hade själva lagt ned stor 
kraft på att få hyra lämpliga affärslokaler. Detta kan synas som en fråga 
som inte alls berör koordinatorernas målgrupp som i första hand är ung-
domar. Men med tanke på hur viktigt det kan vara för ungdomar att det 
finns förebilder som visar att det är möjligt att lyckas i Sverige, och genom 
det faktum att det kunde öka servicen för de boende att ha tillgång till 
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sådana matvaror (och även andra varor) som det planerades för, uppfat-
tades initiativet som värt att stödja. Koordinatorn började med att träffa 
gruppen vid några tillfällen och beslutade sig för att i alla fall undersöka 
hur det kom sig att de blivit hindrade från att hyra lokaler, när sådana 
faktiskt verkade finnas. Kontakt togs med hyresvärdar, och även med or-
ganisationsledningen för att lyfta frågan och dessa kom senare att träffas 
i olika konstellationer. Även om detta arbete inte resulterade i att de här 
männen faktiskt fick hyra affärslokaler kunde de i någon mån i alla fall 
få mer klart för sig var stötestenen låg någonstans, och framförallt lyftes 
frågan uppåt till personer med beslutsmandat. 

Mer vanliga exempel på öppnande arbete är att informera om och 
stödja personer till kontakt med resursteamet som arbetar med stöd till 
enskilda och familjer. Något som blivit mer aktuellt i samband med kri-
get i Syrien är att stödja föräldrar som är oroliga för att deras barn ska 
radikaliseras och rekryteras till IS. Här kan det handla om att etablera 
kontakt med föräldrar och den del av säkerhetspolisen som arbetar fö-
rebyggande. Möten har exempelvis hållits med föräldrar med somalisk 
bakgrund där koordinatorn tog initiativ till ett informationsmöte kring 
frågor om hur man ser tecken på en radikalisering och hur man då kan 
arbeta mot en sådan. Initialt fanns en stor misstro mot att blanda in myn-
digheter, parad med oron för barnen. Oron var samtidigt så stark och 
spridd i föräldragruppen där rykten spreds om tillvägagångssätt och vilka 
riskerna var att det ändå gick att ordna ett möte. 

Att öppna upp kan också innebära att öppna upp samtalen som kan-
ske annars pågår mellan olika offentliga funktionärer internt till att aktivt 
inkludera den det berör, eller i vilket fall att de ska få kunskap om vad 
som diskuteras i dessa sammanhang. För om man ska få med sig föräldrar 
som resurs i arbetet, eller rättare kunna vara ett stöd till föräldrar i deras 
arbete med att stödja sina barn, måste de ha kunskap om situationen med 
olika risker och möjligheter. 

Koordinator: Alltså mitt största syfte är ju att få föräldrarna att, det som 
vi pratar om på SSPF generellt [kunskap om ungdomssituationen], den vill 
jag att föräldrarna ska ha. För det stannar ofta innanför våra väggar. Det är 
ingen som pratar med föräldrarna, det gör inte polisen, jo om de åker fast 
men, och det gör inte lärarna, de pratar ju om eleverna. Men det som finns 
härute, jag vill att de ska få den kunskapen. 

Det kan handla om att bemyndiga föräldrar som man ibland talar om 
inom empowerment-traditionen, något som till sin kärna handlar om att 
erkänna dem som en resurs och ge dem möjlighet till inflytande och makt 
över processerna och tilltro till att kunna påverka sina egna liv, omstän-
digheter och dem som är i beroendeställning till dem. 
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Koordinator: Det blir väldigt mycket resurser och kunskap från olika håll. 
Lite det här med empowerment-begreppet känns någonstans som att det 
finns här, att man förstärker förälderns egna resurser. När man klokgör 
henne med mer kunskap så blir hon eller han starkare. Och förälderns makt 
ökar jättemycket när hon får kunskap.

Sammankopplande
Ett sammankopplande arbete innebär att smörja gränsytan mellan olika 
aktörer genom att medverka till ömsesidig förståelse av kunskapshori-
sonter, villkor, organisatoriska ramar, kulturer, värderingar och positioner 
(Danermark & Kullberg, 1999). Det är då viktigt att medverka till att 
arbetsallianser skapas mellan de aktörer som krävs för att kunna hantera 
eller lösa ett problem, i de fall sådana möten saknas. Att koppla sam-
man olika aktörer sker med en tydlig idé om vad det är som står i fokus. 
Det görs inte i första hand för organisationerna eller för att arbetet ska 
löpa smidigare som ett mål i sig, utan det handlar om att sätta fokus på 
brukare som centrum och resurs i lösningarna och återigen med stöd av 
Benny Hjerns ställa ”för vem-frågor”. Roller som kan bli aktuella kan 
handla om att vara: 

• Initiativtagare så att frågor överhuvudtaget kommer upp på bordet.
• Katalysator för att olika aktörer kommer samman på ett sådant sätt 

att de verkligen kan använda sig ömsesidigt av sina resurser. 
• Medlare. Det kan i vissa lägen vara svårt att komma till skott med ett 

gemensamt arbete på grund av olika låsningar mellan parterna. Här 
kan koordinatorn behöva ta en roll som medlare mellan de involve-
rade. 

• Medhjälpare. Det handlar också om en hel del konkret och direkt 
arbete. Att hjälpa till så att arbetet löper på, att ordna med fika om 
det behövs och att stötta olika aktörer så att deras synpunkter kom-
mer fram och tas tillvara. 

Det finns en mängd exempel på ett sammankopplande arbete, inte minst 
då denna dimension går in i de andra på ett tydligt sätt. I mindre skala kan 
det exempelvis handla om det som angavs ovan när koordinatorn koppla-
de samman de affärslokalssökande männen med relevanta beslutsfattare. I 
större skala kan man se på mobiliseringsmötena som hölls i Rannebergen 
när det var oroligt i området. Till dessa bjöds boende in brett tillsammans 
med olika offentliga funktionärer och representanter från föreningsliv. 
Ungdomar var också på plats vid åtminstone några tillfällen. Frågan var 
hur man skulle se på den dåvarande situationen, men också hur målet 
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skulle se ut. Idén om att försöka återskapa en ”Rannebergsanda” var ett 
av resultaten från det inledande mötet. Olika arbetsgrupper skapades ef-
ter olika teman; ett utvecklat föreningsliv, mötesplatser och ungdomars 
möjligheter och aktiviteter. Arbetet pågår och även det inte fått den stora 
omfattning som förhoppningarna talade om, finns det i skrivande stund 
en ambition av att det ska leda vidare till att Hyresgästföreningen tar över 
stafettpinnen och påbörjar ett mer kontinuerligt (samhälls-)arbete i stads-
delen. 

Att koppla aktörer samman och därigenom åstadkomma ett gott sam-
arbete, kan låta okontroversiellt och möjligen också obehövligt då of-
fentliga organisationer såväl som andra ofta har uttalade ambitioner om 
att arbeta just i samverkan. Samtidigt kan man konstatera att sådana 
uttalade ambitioner inte alls är särskilt lätta att förverkliga i praktiken, 
särskild inte när det rör sig om arbetet med utsatta unga där frustration 
lätt skapas kring hur man ska agera, vad som skulle kunna fungera och 
bristen på goda lösningar är påtaglig. Dessa förhållanden leder lätt till att 
olika organisationer, till skillnad från att öppna sig för varandra, sluter 
sig och markerar gräns för det egna ansvaret och talar om vad den andra 
borde göra (Forkby & Löfström, 2010). 

Koordinator: Jag vilja göra någonting av detta. Hur ska vi lära skolan och 
socialtjänsten att de kan göra någonting tillsammans? Som blir bra? Nu 
känns det som att, eller det blir inte bra för någon. Alla vill väl. Jag märker 
att inne [socialtjänsten], man skäller på skolan, och på skolan så skäller man 
på socialtjänsten. De begriper inte varandra. Vi har möten och information 
men ändå. Det är väl det att man inte möts med den det gäller, man möts inte 
med brukaren, utan man möts i någon slags försvarstal om ”min process”. 
De är ju bra båda processerna. Men tillsammans så blev det inte så bra.

För att samverkan ska fungera handlar det om att finna ytor där gemen-
sam kommunikation är möjlig. För koordinatorernas del har detta ibland 
inneburit att de gått in i ett tidigare skede med skolan än när anmälningar 
till socialtjänsten vanligen blir aktuellt. Då blir det lättare att tillsammans 
identifiera möjliga resurser och finna punkter att bygga ett gemensamt 
arbete på, och också se den andres kapacitet än om man kommer in i ett 
senare läge där frågorna mer relaterar till vem som har ansvar för att då 
kanske behöva gå in i en mycket komplicerad problematik. 

Koordinator: Om man pratar om en sådan här sak, då kommer jag att vara 
jättenegativ. För här pratar man vem som ska göra vad, och då tycker skolan 
att ”ni omhändertar ju inga och de får ju vara jättedåliga” och soc säger ”ja 
men ni måste ju anpassa skolan efter de behov som finns” och så, så där kan 
vi vara jätteoense. Men går man in i ett sådant här jobb så blir man överens. 
Och då är jag jätte, alltså jag har en jättepositiv bild av lärarna och rektorn. 
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Här talar koordinatorn om behovet av samverkan, men också det pro-
blematiska med den. Hur kan man mötas på ett annat sätt än tidigare? 
Åtminstone är hens erfarenheter att det finns parallella kommunikations-
strukturer mellan de viktiga aktörerna skolan och socialtjänsten när det 
handlar om barn och unga i riskzon. En där man möts tillsammans med 
någon ambition av att koppla samman sina ageranden, men en helt an-
nan där man talar om den andra innanför de egna väggarna. Nu behöver 
sådana parallella kommunikationsstrukturer inte alltid vara ett problem, 
utan kan ses som en naturlig del av de spänningar som uppstår mellan 
olika organisationer i ett område som är svårt att navigera i. Det kan dock 
bli problematiskt om strukturer låses fast och organisationerna utvecklar 
likaledes parallella ageranden: i vissa sammanhang talar man om sådant 
man säger sig vilja göra eller ha intentioner om, i andra finner man de age-
randen som faktiskt används. Här är tanken att koordinatorns öppnande 
funktion ska kunna lyfta upp sådana eventuella uppdelningar och poten-
tiella konfliktområden för att finna gemensamt fungerande strategier och 
målsättningar. En möjlighet för att undvika att hamna i destruktiva revir-
strider som koordinatorn lyfter fram, är att man i arbetet hela tiden utgår 
ifrån och ställer frågan om vem man är till för, med andra ord att sätta 
brukaren i centrum för arbetet. Gynnar eller missgynnar det den enskilde, 
gruppen eller området i stort, det agerande vi samfällt utför? 

Att arbeta öppnande, utforskande och sammankopplande sker vanli-
gen i en process över tid, där olika aspekter är viktiga under olika faser 
av arbetet. För att arbetsprocessen ska bli mer systematisk och bedrivas i 
enlighet med den form av socialt arbete som koordinatorerna avser, kan 
det samtidigt vara bra med en form av checklista med frågor som kan 
vara väsentliga. Det startar ofta i en utforskning av ett problem/utma-
ningar. Checklistan får anpassas i förhållande till de resurser som står till 
förfogande och vad frågan gäller och utgår från frågor om själva pro-
blemet – det som oroar, hur det visar sig samt vilka resurser som finns. 
Arbetet innefattar också en analysfas kring hur man kan skapa en djupare 
förståelse av vad som skapar och upprätthåller problemet. Därefter görs 
en fokusering av arbetet om vad som ska prioriteras i förhållande till vad 
som skulle kunna göras. Här följer sedan en samordningsfas där ansvar 
fördelas för att följas av en generalisering från den uppföljning som görs. 

• Situationsbeskrivning
 o Vad är det som oroar? 
 o Hur visar sig problemet (förförståelse och behov av ytterligare 
  utforskning)?
 o Vilka behov och resurser finns?
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• Analys
 o Vilka tänkbara förklaringar finns till problemet?
 o Vad upprätthåller problemet?
• Fokusering
 o Vilka olika saker skulle kunna göras?
 o Vad bör prioriteras?
• Samordning
 o Vilka ansvarar för vad?
 o När ska olika saker ske?
• Uppföljning
 o Hur vet vi om vi lyckas? 
 o Hur ska vi ta reda på om vi lyckas eller ej?
• Generalisering
 o Vad kan vi lära oss från aktuell situation och arbete?

Ovanstående genomgång av koordinatorernas arbetsmodell och proces-
ser kan synas omfattande då den är uppdelad i ett flertal, delvis överlap-
pande dimensioner och delaspekter. Detta är dock inget som är unikt för 
deras arbete, utan många funktioner skulle få en liknande prägel. Kanske 
blir det något enklare om man ser till de kompetensområden som ko-
ordinatorerna uppfattar som särskilt viktiga för dem. Det handlar om 
att ha kunskap om olika verksamhetslogiker för att därigenom kunna 
länka mellan olika kunskapskällor och verksamheter. Ambitionen är att 
utveckla en ömsesidig syn på olika verksamheter och att utveckla kom-
munens utbud till boende. En avgörande legitimitetsgrundande fråga 
handlar om att ha generell och aktualitetshållen områdeskunskap. Det 
rör sig om sådant som befolkningsstrukturen, resurser i området, invå-
narnas uppfattningar om utbudet samt om olika händelser och deras möj-
liga förklaringsbakgrund. Vidare betonas systemkunskap vilken handlar 
om att kunna identifiera svårigheter, luckor (”buggar”) i systemet och att 
föra upp denna information så att nödvändiga förändringar kan göras, 
inte minst rörande utbudet av service. När det gäller förändringsproces-
ser handlar det framför allt om att ha kunskap i teori och praktik om hur 
grupper fungerar, om ledarkunskap och kanske framförallt en kommuni-
kativ kompetens. 

I föregående två kapitel har vi gått igenom samhällsarbete mer teo-
retiskt och som förhållningssätt, och nu senast satt in koordinatorerna 
inom ramen för ett samhällsarbete med konkreta exempel och delvis ny-
skapade begrepp. Som framhållits i rapporten går det samtidigt inte att 
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förstå koordinatorerna enbart i förhållande till hur de själva uppfattar 
och bedriver sitt arbete. Man måste ta hänsyn till kontexten. I de två näst-
kommande kapitlen kommer därför en bredare beskrivning av detta sam-
verkansnät att göras. Här handlar det om hur ungdomssituationen av-
seende dem med riskbeteende ser ut och hur den egna och gemensamma 
kapaciteten relaterar till detta. Därefter kommer den centrala samarbets-
formen kring målgruppen, SSPF-modellen att presenteras och diskuteras. 
Utgångspunkten här blir den enkätundersökning som genomförts vid två 
tillfällen under studiens gång.
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Samverkansnätet i Angered

Det är svårt att betrakta koordinatorerna som en egen fristående verk-
samhet. De har ingen mottagning, strikt avgränsad målgrupp eller 

metodik som de kan reglera sitt arbeta efter enligt eget gottfinnande. Istäl-
let är de helt beroende av andra verksamheter, och är också skapade för 
att kunna bidra till att andras såväl interna arbete som samverkan med 
andra kan underlättas. I organisationsteoretiska termer kan man säga att 
de är extremt omgivningsberoende. Deras arbetsuppgifter uppstår ofta 
i relation med andra verksamheter – för att hantera tillkortakomman-
den eller som extra resurstillskott – och de är även i själva utförandet 
ofta i händerna på hur andra definierar sina uppgifter och möjligheter till 
samverkan och eventuellt nytänkande. I själva verket kan man säga att 
koordinatorerna uppstått på grund av brister i systemet med uppgift att 
finna kreativa vägar att hantera dem och därigenom bidra till nytänkande 
och organisatoriskt lärande. På detta sätt har koordinatorerna stora lik-
heter i grunden med andra innovationer inom välfärdsområdet avsedda 
att smörja gränsytorna mellan olika aktörer och åstadkomma ett tätare 
samarbete. Som exempel kan nämnas Delta-projektet för personer med 
långa sjukskrivningar och multipla myndighetskontakter (jämför med 
psykiatrisamordningen: Jensen & Kuosmanen, 2008), MVG-projektet 
inom tvångsvården för unga som satsade på samordnare mellan institu-
tionsvård och kommun (Basic, 2012) mfl. I och med koordinatorernas 
omgivningsberoende för såväl sitt inflöde av arbetsuppgifter som sin ope-
rativa verksamhet vore det märkligt att diskutera deras arbete utan att 
sätta det i relation till hur situationen i Angered uppfattas bland de reella 
eller potentiella samverkanspartnerna. 

Under studiens gång har därför tjänstemän och chefer från olika myn-
digheter i Angered intervjuats om mobiliserande trygghetsarbete i områ-
det. Myndigheterna inkluderar socialtjänsten och resursenheten, fält och 
fritid, områdespolisen och rektorer från högstadieskolor och gymnasium. 
Under intervjuerna ställdes frågor kring hur de uppfattade ungdomssi-
tuationen i Angered – här fokuserades särskilt på gruppen riskungdomar 
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även om intervjuerna innehöll mer generella diskussioner exempelvis om 
inflytandet i stadsdelen från grupper med brottsligt beteende. Vi efter-
frågade också uppfattningar om den egna verksamhetens uppdrag och 
kapacitet samt hur de såg på hur samverkan fungerande, i första hand 
mellan de offentliga aktörerna med utpekat ansvar för frågor kring unga 
och social oro. I och med att intervjun kopplar an till forskningsstudiens 
fokus på insatser relaterade till social oro och andra utmaningar, är en del 
svar och verklighetsbilder troligen mer problemorienterade, än om inter-
vjun varit mer öppet sökande efter hur unga generellt har det i stadsdelen. 

De olika utgångspunkterna ger tillsammans en bild av ett område med 
komplexa problem, en tät brokad vävd av trassliga relationer mellan 
myndigheter, myndigheternas egen utveckling, politiska beslut på olika 
nivåer, och en allt mer komplicerad problembild i Angered. Oavsett yr-
keskategori förmedlar intervjupersonerna en generell bild av att klimatet 
bland unga i Angered har blivit hårdare. Det är svårare att nå fram till 
ungdomarna, och försämringen har skett på bara några år. Vissa unga 
framställs som att de närmast har alstrat lager av avståndstagande gent-
emot samhället vilket gör dem sårbara för värvning in i kriminalitet och/
eller ett liv i utanförskap.

Kapitlet är upplagt så att det inleds med en presentation av socialtjäns-
tens myndighetsutövande verksamheter avseende barn och unga. Denna 
verksamhet kan på flera sätt ses som en nyckelverksamhet för koordina-
torerna, då de ofta blir inkopplade när unga i riskzon blir anmälda eller 
söker stöd från socialtjänsten. De ansvarar också för att bedöma vilka 
insatser som kan erfordras för enskilda och familjer. Förväntningarna när 
koordinatorerna kom till stånd var högt ställda om att de förra skulle 
kunna bidra till utveckling i denna del av socialtjänsten. Därefter kom-
mer en presentation av resursenheten. Denna verksamhet är viktig då det 
handlar om det faktiska förändringsarbetet tillsammans med de unga och 
familjerna och även andra grupper. Koordinatorerna skulle kunna tänkas 
ha stort intresse av en konkret samverkan med dem när det handlar om 
att ge unga en möjlighet till nya livsval. Skolans verksamhet följer näst. 
Denna är ofta den första instans som kan observera vilka unga personer 
som riskerar en problematisk utveckling och kan även vara en arena för 
konkret samverkan. Fritidsverksamheten kompletterar detta genom att 
erbjuda olika sammanhang på ungas fritid. Fritidsledare och uppsökande 
ungdomsarbetare skulle kunna dela koordinatorernas kunskap om hur 
områdena utvecklas och vara intressanta parter när det handlar om att ut-
veckla sätt att ta tillvara positiva resurser i områdena. Slutligen kommer 
ett avsnitt om polisen och deras syn på området och samverkan. De är ju 
självklara parter när det handlar om att identifiera unga personer som ris-
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kerar en utveckling där brottslighet och kanske droger utgör inslag, men 
även i bredare mening vilket har stöd i polisens ambition i att utveckla 
ett områdesbaserat arbete. Varje verksamhet presenteras först med några 
beskrivande ord om något särskilt utmärkande för vad som kännetecknar 
verksamheten. Därefter relateras hur personer inom respektive verksam-
het ser på situationen i Angered för att avslutas med uppfattningar om 
hur samverkan och olika insatser för unga i stadsdelen fungerar. 

Socialtjänstens myndighetsutövning
Inledning

De har ingen yrkeserfarenhet över huvud taget, kanske har någon ett som-
mararbete i någon kiosk. Alltså, nu överdriver jag inte. Och detta är jätt-
etufft […]. En del är ju inte förberedda alls på vad det innebär att arbeta i en 
politiskt styrd organisation. (person i chefsställning, IFO)

Barn och unga-enheten på Angereds socialkontor är till stor del beman-
nad av personer nya i yrket som socialsekreterare, i flera fall helt nyut-
examinerade socionomer. Arbetsbelastningen upplevs dessutom så hög 
att få stannar mer än ett par år på arbetsplatsen innan man söker sig 
vidare, samtidigt som introduktionsfasen beräknas ta ungefär två år. En 
viktig uppgift för ledningen blir således att försöka få socialsekreterarna 
att stanna kvar, vilket innebär att fokusera på arbetsvillkoren och mil-
jön men också att skydda dem från de mer belastande gränsytorna till 
andra organisationer. Det senare kan också vara konfliktfyllt, där olika 
meningar om vad som ger arbetet mening funnits. Exempelvis menade 
arbetsledningen för de myndighetsutövande grupperna att socialsekrete-
rarna inte skulle medverka vid de nystartade SSPF-grupperna, på grund 
av allmän arbetsbelastning och då de kunde hamna i problematiska si-
tuationer då samarbetspartnerna kunde misstänkas komma med infor-
mation som skulle vara svår att hantera. Som motargument mot detta 
menade koordinatorerna att det är just frånvaron av nära direktarbete i 
samverkan som skapar distans, osäkerhet och i förlängningen att man sö-
ker sig från verksamheten. Om det sociala arbetet ska vara intressant för 
såväl de anställda som klienterna måste myndighetsutövningen ta steget 
ut från kontoret och arbeta med socialt arbete i praktiken, menade de. 
Att kunna agera på ett tryggt sätt i sin samverkansroll kräver dock lite 
längre erfarenhet och förebilder, kunde arbetsledningen mena som svar. 
De var inte emot idén om medverkan i SSPF, men den faktiska situationen 
gjorde det svårt. Särskilt svårt när det fanns få möjligheter att metodiskt 
lotsa in nya socionomer i arbetet. Detta skulle kräva att mer erfarna soci-
alarbetare fanns på plats som kunde agera som mentorer, vilket knappast 
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alls finns. I stället försöker man från ledningshåll på olika sätt att stödja 
handläggarnas arbete och göra det så förståeligt och tryggt som möjligt. 
Detta går inte alltid hand i hand med de krav som finns på socialtjänsten i 
Angered, där socialsekreterarna upplever att deras arbete främst går ut på 
att ”släcka bränder”, dvs. att man inte har tillräckligt med tid för något 
förebyggande arbete, utan måste ägna sig enbart åt akuta fall.

Det tycker jag ändå att vi gör, alltså arbetar med skyddet, liksom, och det 
är ju liksom det primära. Det är ju det första vi ska ta ställning till också 
egentligen, när vi får in någonting här, om det krävs ett omedelbart skydd. 
Det ligger ju i framkant hela tiden. Jag kommer ju åter tillbaka igen att det 
är det akuta skyddet vi har möjlighet att kanske tillgodose. Och det finns så 
många fler behov som inte vi hinner gräva i eller bemöta. (Socialsekreterare, 
barn- och ungdomsenheten)

Trots att man känner sig överbelastad med arbete är det inte alltid så 
att det faktiska ärendeantalet behöver vara högt. Några, särskilt de som 
arbetat något längre tid i yrket, kan i och för sig ha upp emot 45¬–50 
ärenden vilket är tämligen många, men andra har väsentligt färre, kanske 
ned mot tiotalet om man är nyanställd. Men upplevelsen av överbelast-
ning framkommer i vilket fall. Här kommer uppfattningen om ärendenas 
komplexitet in. Att man faktiskt har svårt att överblicka vad som ligger 
bakom olika problem och att det likaledes är mycket svårt att säga vilket 
stöd som egentligen skulle vara till gagn, om den enskilde överhuvudtaget 
är intresserad av något sådant. Socialsekreterare beskriver en kravfylld 
tillvaro, där de förmodas kunna hantera en rad tunga och komplexa ären-
den samtidigt som de inte fått möjlighet att växa in i yrket och känna 
sig trygga i sin yrkesroll och med sitt beslutsfattande. Den regelbundna 
metodhandledning som de får på arbetsplatsen spelar visserligen en viktig 
stödjande roll som ger viss stabilitet, men undanröjer inte den avgörande 
känslan av otillräcklighet. 

En stor del av socialsekreterarnas arbetsdag handlar om det omkring-
liggande arbetet utanför det rena klientarbetet, inte minst att tillgodose 
det omfattande dokumentationskravet. En socialsekreterare uppskattar 
att bara 20 procent av arbetstiden läggs på klientarbete, och att resten av 
tiden går åt till dokumentation och möten. Detta rör både externa parter, 
t.ex. samverkansmöten som SSPF och Västbus, och interna möten på ar-
betsplatsen, som metodhandledning, ärendefördelning och informations-
möten. Samtliga möten har som syfte att stödja och förbättra arbetet, 
men tar samtidigt så mycket tid att de kan upplevas öka istället för att 
minska stressen.

För att underlätta och stötta varandra i myndighetsutövningen arbetar 
ofta socialtjänstens handläggare tillsammans två och två i svåra ärenden. 
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Även detta tär på resurserna, och fungerar inte alltid i praktiken på grund 
av arbetsbelastningen. Det är exempelvis svårt att boka in möten där flera 
personer från socialtjänsten ska medverka, vilket i praktiken innebär att 
man ofta står ensam med svåra, känsliga fall och digra beslut. Socialse-
kreterare upplever också att de snabbt får ett väldigt stort ansvar, även för 
att introducera nya arbetskamrater:

Automatiskt så blir det ju så att de som vart här längst, oavsett om du har 
vart här i fyra år, ett år, ett halvår, så har du alltid mer kunskap än den som 
kommer in nu. Och det är klart att den nya vänder sig till dem som har 
varit här längre då, med frågor eller, ja, allt vad det kan vara för någonting. 
Och det blir en ytterligare belastning, förutom de faktiska arbetsuppgifterna 
som du har, så ska du också liksom ta emot nya kollegor, de ska känna sig 
välkomna, självklart, komma in i gruppen […]. Det finns inte det utrym-
met, vilket gör att det är lätt att det antingen blir grupperingar eller att vi 
blir främlingar för varandra. ”Det är bara en ny som har kommit nu igen”. 
(Socialsekreterare, barn- och ungdom)

Pressen kan alltså bli stor på de som varit på arbetsplatsen längst, även 
om de själva kanske inte hunnit blir säkra i sin roll. Många slutar också 
innan den tänkta introduktionsfasen på två år är över. Det är svårt att 
skapa och upprätthålla en god introduktion för nya socialsekreterare när 
personalomsättningen är mycket hög eller enheten är underbemannad, 
alternativt bemannad med bara oerfarna socialsekreterare3. Det är också 
svårt för de nyanställda att känna trygghet i en roll på en arbetsplats där 
kollegorna slutar inom ett år, och försvårar även utvecklingen av en ge-
menskap på arbetsplatsen som kunde ge stabilitet och stöd i arbetet.

[…] man är mer rädd idag tycker jag på hur man skriver, och att det ska 
vara så perfekt och liksom sådär, än vad man var förr. Det finns mer rädsla 
i organisationen också, tycker jag. Alltså om vi pratar vår egen organisation 
mycket mer rädsla. För vad man får göra och inte, och rätt vad det är så åker 
man ut. En sådan sak som inte fanns förr, tycker jag, alls. (Person i chefs-
ställning, IFO)

Och sen mitt uppe i detta så ska det besvaras en miljard olika jävla enkäter 
som kommer från alla håll, vi ska stå till svars inför IVO, vi ska stå till svars 
inför stadsrevisionen, alltså det: hur mycket jävla tid tar inte detta? (Person 
i chefsställning, IFO)

Socialtjänstens arbete granskas mycket noga, vilket medför både bra och 
dåliga konsekvenser för det arbete som produceras. Å ena sidan finns 
goda avsikter om att förbättra rättssäkerheten för de enskilda genom att 
misstag eller fel uppmärksammas oftare och då kan rättas till. Å andra 
sidan måste socialsekreterare i mycket större utsträckning ägna sig åt att 

3. Jämför med ”En kompetent socialtjänst”, 2014-05-21, Ankie Widén.
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dokumentera sitt arbete för att försäkra alla intressenter om att man ut-
för ett gott arbete, vilket lämnar mindre tid till att utföra nämnda goda 
arbete. Samtidigt är socialsekreterarna nya och osäkra på om vad de gör 
faktiskt är korrekt, vilket kan leda till ytterligare osäkerhet och en ten-
dens att bete sig mer konformt och kanske undvika att försöka utveckla 
arbetsformerna. 

Hur arbetet fungerar inom myndighetsutövningen påverkar också 
möjligheten till samarbete med andra aktörer, och då även de möjligheter 
koordinatorerna har att mobilisera dem till olika sammanhang för att 
möta utsatta barn. Hur arbetssituationen ser ut handlar också om vad 
det sociala arbete de utför ska innehålla. Såväl socialsekreterare inom 
myndighetsutövningen som andra talar om den stora dokumentations-
skyldigheten. Den är i och för sig viktig utifrån rättssäkerhetsaspekter, 
men kan också innebära ett hinder för annat socialt arbete, något som en 
koordinator kommenterar i en diskussion om vad socialt arbete kan vara. 

Koordinator: Jag tror att det är felprioriteringar. De sitter fast i dokumentet, 
de går in i det och alla bara pratar om ”du måste ju skriva och skriva” och 
ibland tar de långa skrivdagar och sedan ”jag behöver för att skriva av ären-
den”. Det är det enda man hör att de gör. Det är klart att det inte är, men de 
är väldigt fast i den processen, den är jobbig för dem verkar det som. De hin-
ner inte med, dokumentation, det är väldigt mycket som kretsar kring det. 

Ytterligare en orsak till den stora personalomsättningen inom socialtjäns-
ten är den goda arbetsmarknaden för socionomer. I synnerhet verkar vits-
ord från socialtjänsten i Angered fungera som en rekommendation för 
socionomens kapacitet, och gör dem hett eftertraktade:

Ja, de som har varit här och gjort ett bra jobb och får bra rekommendationer, 
de kan få vilka jobb som helst, för klarar man av att jobba här i Angered, 
myndighetsutövning, så står man högt i kurs i stan. (Verksam i mottagnings-
enheten)

Syn på ungdomssituationen i Angered
När man lyssnar till vad medarbetare och chefer inom socialtjänsten säger 
om behovet och utvecklingen slås man av den paradoxala situation de 
ger uttryck för. Å ena sidan beskrivs situationen i Angered som mycket 
utmanande med stora sociala svårigheter och personer som behöver stöd 
på olika sätt, å andra sidan verkar det vara svårt att få kontakt med per-
soner som skulle kunna vara hjälpta av en kontakt med socialtjänsten. Åt-
minstone inom nuvarande former. Och å ena sidan talar flera om behovet 
av tidiga insatser och att skapa lösningar i samverkan med andra, men å 
andra sidan handlar det om att få kontroll över en situation inom myn-
dighetsutövningen som man på flera sätt verkar ha tappat grepp om. Fast 
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kanske är beskrivningarna inte alls paradoxala, utan ett uttryck för olika 
aspekter: en där man uttalar sig om det som är önskvärt och det långsik-
tigt avgörande, och en annan där man beskriver den aktuella situationen 
och vad den föranleder av akuta ingripanden och åtgärder. 

Tidiga insatser beskrivs som en sorts nyckel för att kunna göra skill-
nad i relation till de mer grundläggande problemen i området. Helst bor-
de man ha en samverkan redan tidigt i barnens år så att man skulle kunna 
ge dem stöd redan i förskoleåldern. Andra tidiga insatser som ses som 
avgörande är att bli bättre på att fånga symptom som skolfrånvaro och 
då kunna sätta in insatser för att förändra barnets beteende, skolsituation 
och samspelet mellan skola och föräldrar. Överhuvudtaget ses samverkan 
med föräldrar som en avgörande del för att negativa utvecklingsmönster 
ska kunna brytas, oavsett om det handlar om arbetet med yngre barn och 
anknytningsmönster och familjesamspel eller om det handlar om att göra 
föräldrar medvetna om hög skolfrånvaro och skolplikten för äldre barn. 
Men för att samarbeta med föräldrar krävs det förtroende från deras sida 
så att ett reellt möte uppstår. Och för att upprätta möten gäller det för 
socialtjänsten att överhuvudtaget få kontakt med dem som kan behöva 
ett socialt stöd. Om man använder marknadstermer kan man säga att 
socialtjänsten i åtminstone vissa delar verkar ha ett påtagligt problem 
med sitt varumärke, den anlitas helt enkelt inte i den utsträckning den 
borde, men också ett problem rörande den interna driften – den instabila 
organisationen som finns i delar av myndighetsutövningen gör att det är 
svårt att känna fullt ut förtroende för kvaliteten i det som produceras. 
Möjligen hänger dessa aspekter samman. Utmaningen för socialtjänsten i 
området blir med utgångspunkt i detta också paradoxal: å ena sidan bör 
man sträva efter en ökad stabilitet i organisationen. Här kan man lätt 
tänka sig att man tydliggör rutiner, koncentrerar sig på huvuduppgifterna 
och reglerar tjänsterna. Samtidigt kan detta leda till att man ytterligare 
fjärmar sig från de sammanhang och villkor som delar av befolkningen 
lever under, och därigenom minskar möjligheterna till att få kontakt med 
olika grupper och skapa förtroendefulla relationer. Något som måhända 
då också ytterligare minskar benägenheten att ta kontakt till att mer en-
sidigt avse sådana situationer när man verkligen inte har någon annan 
möjlighet, vare sig som professionell samarbetspartner eller som enskild 
i behov av stöd. 

Utan att känna till själva ungdomsarbetet måste jag ju ändå analysera – var-
för kommer det in så väldigt få anmälningar utifrån ungdomar med risk-
beteende, kriminalitet, missbruk, och till och med det som [berör] oss då, 
ungdomar utifrån hedersrelaterat? Vi får ju inte in nästan några anmälningar 
alls, och då vill jag mena att antingen så är det under stenhård kontroll, eller 
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så är det helt utom kontroll. Då tror jag att det är utom kontroll. (Person i 
arbetsledande ställning, IFO)

En del av syftet med anmälningar till socialtjänsten är att enskilda el-
ler grupper ska kunna erbjudas olika stödinsatser, en annan del är att 
agera för att skydda mot en riskabel utveckling genom mer kontrolleran-
de åtgärder. Om socialtjänsten då får förmodat få anmälningar kan det 
innebära att man kommer alltför sent i en allvarlig riskutveckling. Här 
menade intervjuade inom socialtjänsten att det fanns ett stort mörker-
tal i anmälningarna – en uppfattning som också framkom från polisens 
sida. Att enbart få kännedom om en mindre del av oroande händelser, 
kunde till delar falla tillbaka på ett bristande förtroende för myndigheter 
i allmänhet och socialtjänsten och även polisen i synnerhet. Situationen 
kunde upplevas som ohållbar och utom kontroll där myndigheterna stod 
handfallna. Till skillnad från polisen framkom från socialtjänstens myn-
dighetssida inte någon uttalad strategi för att komma in i de slutna områ-
dena, även om man kunde notera att koordinatorernas områdeskunskap 
kunde vara till hjälp. 

Det känns inte riktigt bra… känns som att någonting kommer att smälla till 
snart… Vi har ju inga bevis på någonting, men det är en känsla, att någon-
ting gror och pyr under ytan som det kommer bara säga pang bom vilken 
dag som helst. Så jag tror inte heller att det är under kontroll, och det är ju 
som [polisens socialsekreterare] exemplifierade i gruppen, att man till exem-
pel inte ser flickor ute… man vet att de också brukar cannabis, men, man ser 
dem inte ute och var är de? Så jag tror inte riktigt det är under kontroll, nej. 
(Person i arbetsledande ställning, IFO)

Beskrivningen ovan, en slags gnagande känsla att någonting våldsamt 
snart kommer att hända där stämningen ständigt trissas upp, framkom 
även i flera intervjuer med personer från andra myndigheter. Det ter sig 
som att en inte oväsentlig del av de anställda går och väntar på att en kris 
ska uppstå där det som legat under ytan kommer till uttryck på ett möjli-
gen våldsamt, i vilket fall ett mer tydligt sätt än nu. Denna upplevelse kan 
också relateras till en känsla av otillräcklighet där man inte riktigt ser vad 
man kan göra åt situationen, utan istället bävar inför något som på mer 
eller mindre riktiga grunder ter sig oundvikligt. 

Syn på egen och gemensam kapacitet
Myndighetsutövande socialsekreterare inom barn och ungdom anser att 
på grund av den del av socialtjänstens uppdrag de hanterar är det omöj-
ligt att de ägnar sig åt förebyggande verksamhet, även inom samverkans-
grupper som SSPF. I stället menar man att de kommer in i bilden först när 
det gjorts en anmälan.
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På sätt och vis finns stora likheter mellan socialtjänsten och polisens 
verksamhet, genom att vissa delar har specialiserats till att ta omhand 
det akuta och utreda olika förhållanden, och andra delar har mer av en 
behandlande eller förebyggande roll. Inom socialtjänsten finns en viktig 
skiljelinje mellan de myndighetsutövande socialsekreterarna och de inom 
resursenheten och inom polisen kan man se en liknande uppdelning mel-
lan uttryckningsenheter och områdespolisen. Det är lätt att olika sådana 
specialiserade enheter utvecklar en egen logik som i vissa fall kan hamna 
i konflikt med varandra. 

Exempelvis uppges från anställda på utredningsenheten att samarbetet 
med resursenheten ibland kan vara spänt. De olika enheterna sitter, trots 
att de arbetar för samma myndighet, på fysiskt olika platser, och har skilda 
förutsättningar och uppdrag i sitt dagliga arbete. Till detta kommer kom-
plicerade maktrelationer. Medan myndighetsutövande socialsekreterare 
har den formella makten att bevilja insatser, ge direktiv om inriktningen 
för stödarbetet och avsluta ärenden, har socialsekreterare inom resursen-
heten inte sällan en stor informell makt genom sin längre erfarenhet, ofta 
mer gedigen utbildningsbakgrund och de kan också på olika sätt reglera 
inflödet av vilka klienter som passar in i deras verksamhet. Utöver detta 
upplever myndighetsutövande socialsekreterare mer eller mindre ständig 
stress medan personal på resursenheten har mycket större möjligheter att 
styra över sin arbetssituation och arbetsprocesser. De kan bland annat 
uppfatta beslut från myndighetssidan om vad de ska göra som förhastade 
och ogenomtänkta. Under intervjuerna framkom flera exempel på bris-
tande kommunikationen mellan enheter inom socialtjänsten. Svårigheten 
att upprätthålla god kommunikation är, även om det är viktigt för sam-
verkan, något som är följdenligt i en situation med hög arbetsbelastning 
parad med en långt driven specialiserad organisation som innebär många 
olika parter att hålla kontakt och vara uppdaterad med. Ett exempel är 
att mottagningsenheten ofta rekommenderar klienter med behov av stöd 
att själva ta kontakt med resursenheten. Detta kan ses som ett sätt att 
kunna erbjuda stöd åt grupper som man bedömer själva har resurser att 
ta kontakt, men också som en följd av hög arbetsbelastning då en del per-
soner har behov av mer stöd så att kontakten verkligen uppstår. 

En viktig förändring med ambitionen att utveckla mer samverkan mel-
lan olika aktörer kring ungdomar är att skapa områdesbaserade SSPF (se 
mer i separat kapitel). Denna förändring innebär bland annat att social-
sekreterare från myndighetsutövningen ska sitta med och samverka kring 
ungdomar som de känner till eller har ansvar för, i de fall det finns ett 
samtycke om samverkan från föräldrar. Tanken från koordinatorernas 
sida var att socialsekreterarna inte bara skulle vara med för informations-
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utbyte, utan också att de skulle få tillgång till ett mer direkt samverkans-
nätverk. Deras arbete skulle då kunna upplevas som mer görbart och de 
skulle på sätt och vis komma närmre de unga och deras faktiska villkor. 
Det visade sig dock inte vara helt enkelt för de myndighetsutövande so-
cialsekreterarna att förstå sin egen roll inom SSPF, även om de tänkte att 
arbetsformen i sig var lovvärd. Om man vill kan man tolka dessa reaktio-
ner som ett uttryck för den paradoxala situation flera ger uttryck för att 
socialtjänsten befinner sig i: verksamheten måste bli mer utåtriktad och 
arbeta i närmre kontakt med befolkningen och med utgångspunkt från 
deras livsvillkor, samtidigt måste en ökad stabilitet och tydlighet skapas 
inom myndighetsutövningen. Men ett problem med den roll man får som 
socialsekreterare i denna del skapar samtidigt problem för hur det fak-
tiska sociala arbetet kan utföras. Eller: gärna SSPF, men helst utan mig. 

Jag tycker också där att idén och tanken är jättebra, de här SSPF, men jag 
har inte riktigt förstått socialsekreterarens funktion i grupperna. Vad ska jag 
göra som är förebyggande. Min roll kommer in när det har gått så pass långt 
att det förebyggande inte räcker till längre. Jag upplever på de mötena jag 
har varit att man sitter och pratar mycket om olika personers ångest: nu är 
vi orolig för den där. Men sedan kan man inte säga vem det är heller, för det 
är sekretess. Vi kan ju bara prata om ungdomar om vi har ett samtycke, och 
det är ju inte så ofta man får in ett sådant. Det är inte många ungdomar el-
ler familjer som vill att polis och socialtjänst och fältare och skola sitter och 
pratar om dem så. (Socialsekreterare)

Som lyfts ovan är det heller inte säkert att SPPF erbjuder goda möjligheter 
till samverkan då föräldrarna kanske inte alltid, eller sällan, har gett sitt 
samtycke till samverkan – oavsett om detta beror på bristande tillit till 
myndigheterna eller av andra skäl. På grund av att SSPF av flera social-
sekreterare uppfattas som svårförenlig med deras roll, uttrycker flera av 
dem ingen större entusiasm för samarbetsformen. Det handlar dels om att 
de betraktar SSPF som en mer förebyggande insats, vilket de inte ser sig 
ha utrymme för inom sitt uppdrag, och dels på grund av att informatio-
nen som kan delas på mötet är för vag för att vara användbar i arbetet. 
Angående karaktären på informationen framkommer också att det inte är 
obefintlig information som är det stora problemet för socialsekreterarna, 
ej heller då rikhaltig sådan finns. Problemet är att känna till en del, att 
få kännedom om något som skulle kunna vara problematiskt, men där 
man inte riktigt kan klassificera informationen. Det svåra är inte alltid att 
utreda en ungdom, även om detta kan vara svårt nog, utan att veta vad 
man ska göra av information som eventuellt skulle kunna föranleda en 
utredning. Här finns ett viktigt dilemma i deras roll såväl inom SSPF som 
i kontakten med koordinatorer. Visst har de behov av kunskap om hur 



91

området förändras för att sätta in enskilda ungdomar i ett sammanhang, 
men för mycket indikationer på en viss ungdom, utan att ha något mer 
handfast skapar i första hand frustration. Här kan man invända att skapa 
samverkan och att arbeta med tidigare insatser, så som en del av intentio-
nen för socialt arbete uttalas inte minst genom satsningen på koordina-
torer, bygger på att arbeta proaktivt med de risker som man inte riktigt 
kan identifiera fullt ut. Men då organisationen är specialiserad i myndig-
hetsutövning och andra delar, kommer som en följdenlig konsekvens att 
denna form av arbete uppfattas falla på andra aktörer. 

Trots denna skepsis beskriver man hur man dragit nytta av möjlig-
heten att koordinera samhällskrafterna, exempelvis inför att en ungdom 
kommer tillbaka på permission från vistelse på institution, men detta är 
ett arbeta som sker även utan SSPF, menar man. Socialtjänstens enhets-
chefer för barn och unga upplever också att den specifika situationen i 
arbetsgrupperna, med en extremt hög grad nyanställda socialsekreterare, 
ställde införandet av SSPF inför mycket stora svårigheter praktiskt, sär-
skilt med tanke på att man har ett fokus på att försöka behålla socialse-
kreterarna på jobbet. De ville skydda dem från att behöva agera ensamma 
i det direkta mötet men en mängd samverkansparter där de bland annat 
befarades komma att pressas till ställningstaganden de inte hade möjlig-
het att göra i stunden.

[Enheten] var inte redo att gå in i den organiseringen med SSPF med en 
gång… det är väl ungefär 75 procent nyanställda, kanske har två, tre jobbat 
mer än ett år. Det var inte görligt att haka på som det är nu då med 6 stycken 
[SSPF-grupper]. (Person i chefsställning, IFO) 

Socialtjänsten får en hel del av sina ärenden förmedlade från skolan, an-
tingen via anmälningar eller på annat sätt i samverkan. Anställda inom 
socialtjänsten uttrycker att det kan finnas mycket höga förväntningar och 
krav på vad socialtjänsten ska åstadkomma, vilket kan sätta press på so-
cialsekreterarna och leda till frustration om inte arbetet fortskrider en-
ligt förhoppningarna. De i arbetsledande ställning har noterat den stress 
som (alltför) höga förväntningar kan skapa och uttrycker en oro för om 
de nya socialsekreterarna ska kunna hantera denna. Här kommer också 
SSPF in. För även om detta kan beskrivas som en form för nära och god 
samverkan, kan den också bli en arena där socialsekreterare riskerar att 
bli utsatta för press och kanske utskällda av andra myndigheter, vilket de 
inte är redo för. 

Att hantera olika organisationer innebär att man måste förstå deras 
olika uppdrag och verksamhetslogiker. Liksom koordinatorerna är till-
satta för att just fungera på detta sätt, finns socialsekreterare som arbetar 
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i direkt samarbete med polisen. Från socialtjänstens sida ses dessa som 
en värdefull tillgång i arbetet. Inte minst mottagningsenheten menar att 
de har en roll som förstår och kan möta båda myndigheterna på deras 
villkor. I kontrast till detta står fritid, där man får in extremt få anmäl-
ningar, trots att mottagningsenheten aktivt sökt upp och informerat om 
anmälningsplikt. 

En central del inom myndighetsutövningen är att ta emot och bedöma 
anmälningar om unga personer med ett antaget behov av stöd från sam-
hällets sida. Med sin centrala ställning är det inte konstigt att det finns 
flera aspekter på att hantera anmälningar. Kort sagt är anmälningar något 
som man inom socialtjänsten vill att andra verksamheter ska göra, fast 
ändå inte. Mer utvecklat om man inte anmäler kan det såklart innebära 
att barn i behov av stöd riskerar att bli utan, men fler anmälningar skapar 
också en ytterligare arbetsbelastning vilket utgör en pålaga i en redan 
tight arbetssituation. Och när anmälningar faktiskt görs kan socialsekre-
terare uppfatta att de konsekvenserna inte riktigt förstås – att anmäla 
innebära ofta inte att den egna rollen eller ansvaret minskas, mer att en 
ytterligare aktör kopplas in för att göra en bedömning. Socialtjänsten kan 
ofta heller inte på ett enkelt sätt lösa, eller ta hand om unga i riskzon, utan 
blir en aktör som är tänkt att se på helheten i situationen utifrån och däri-
från ge eventuella förslag om stöd och åtgärder. Socialsekreterarna kan 
uttrycka detta i termer av ångestöverföring. Anmälaren kanske har stått 
i valet och kvalet om anmälan ska göras, och när man till slut tar steget 
finns möjligen undermedvetet en förhoppning om att den ångest som är 
förknippad med anmälan också kan lämnas över tillsammans med den 
generella oron för den aktuella ungdomen. Med referens till skolan tog 
några socialsekreterare upp denna svårighet. 

Socialsekreterare 1: Ja… Det som fungerar bra är att de [skolan] anmäler, 
och det som fungerar mindre bra är att de anmäler alldeles för ofta, tänker 
jag (skratt). Nej, men alltså vi blir hela tiden någon sista utpost för våra sam-
verkanspartners ångest, så är det ju. När det inte går längre så skeppar man 
över till socialtjänsten, så får vi ta hand om det typ, någonstans.

Socialsekreterare 2: Ja, och där är jag helt av samma uppfattning, det är bra 
att vi får in anmälningar, men när vi sen har fått dem, tagit emot dem och 
bekräftat att vi har tagit emot, då släpps där en ångest från andra. Sedan för 
att uttrycka sig lite så slarvigt, så blir vi någon form av slasktratt så, där vi 
ska lösa allting. Har skolan anmält till socialtjänsten så har de plötsligt inget 
ansvar i frågan längre, för det är socialtjänstens problem nu då, liksom. Och 
likadant, ja med alla sådana, BUP och... Det blir liksom att folk tycker att nu 
har vi gjort vårt, vi har anmält, så nu ska ni lösa detta nu, i stället för: ”Hur 
ska vi lösa det?”. Så upplever jag det.

Här finns faktiskt en likhet med personal inom fritid, inte minst i relation 
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till skolan. De kan också uppfatta att de får agera slasktratt i samverkans-
sammanhang. När man inte längre vet vad man ska göra med en ungdom 
uppfattas skolan lämpa över ansvaret på andra, som i ett nästa steg kan 
känna sig överhopade och ifrågasatta.

Sammanslagningen av området Angered som upplöste tidigare upp-
rättade samverkansnät mellan polis, socialtjänst och koordinator nämns 
också som något som skapat problem i samverkan i stadsdelen. Den nya 
stadsdelen upplevas som otympligt stor och svårmanövrerad. Det är svårt 
att få grepp om så många personers position och ansvarsområden. 

En svårighet är politiska beslut, att man slog ihop Lärjedalen och Gunnared, 
de mest belastade i hela Göteborg, till en jättekoloss, och att vi är så stora. 
Samtidigt är kraven på oss, vi ska samverka med så enormt mycket männ-
iskor här. Jag menar, här på mottaget, vi ska samverka med familjehem, om 
vi behöver ha ett familjehem att placera, vi ska samverka med koordinatorer, 
med resursenhet, barn och unga 1 och 2, alla skolor och förskolor, alltså, det 
är hur mycket folk som helst. (Anställd i mottagningsenheten)

När det gäller relationen till koordinatorerna, kunde deras roll ses som 
dåligt förankrad i verksamheterna, med otydliga uppgifter. Detta uppfat-
tades försvåra användandet av dem. Arbetet med koordinatorerna har 
inte heller varit helt friktionsfritt:

Alltså ibland kan jag tycka att [koordinatorerna] kommer upp hit, kanske till 
och med ställer krav och har väldigt starka önskemål. Framställer det som 
att det är så att säga en ”befallning”, att det här behöver vi att ni går in och 
gör, för vi ser problematiken. De situationerna har inte vart helt bekvämt att 
hantera. Helt enkelt. (Person i arbetsledande ställning, IFO)

Samtidigt som de 1:e socialsekreterarna kan ifrågasätta koordinatorer-
nas position och oroa sig för att deras input förvirrar socialsekreterarna 
och skapar oreda, har man också haft god nytta i utredningsarbetet av 
koordinatorernas överblick av området och kunskap om relationer och 
samband mellan ungdomar i riskzonen: 

Nej det hjälper ju till, för att alla är ju oskyldiga som kommer hit. Men om 
man vet att de umgås med de som dealar droger här, så är det kanske inte så 
att vi ska ta det för sanning, utan försöka utreda lite till och se om det finns 
insatser man kan få in, tänker jag. Om man vet att den här ungen är illa ute. 
Så det tycker jag man fick – han umgås med de här, som inte är okej, alltså. 

Sammanfattning
Socialtjänstens BoU-enheter i Angered är till stor del bemannade av unga, 
nyligen examinerade socionomer. De uppger sig arbeta under stark press 
utan att känna tillräcklig tydlighet eller trygghet i sitt arbete, och kan 
ha svårt att riktigt se sitt bidrag i samverkan kring unga. Arbetsledare 
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och chefspersonal fokuserar till stor del på att skydda bemanningen av 
socialkontoret och försöker få socialsekreterarna att stanna kvar för att 
åtminstone på sikt kunna säkra kvaliteten i arbetet. Samtidigt är Angered 
ett område med stora behov och ofta mycket komplexa ärenden. Socialse-
kreterarna uttrycker frustration över sin arbetssituation, som de upplever 
i för stor utsträckning ägnas till möten och dokumentation snarare än 
klientarbete. Det verkar också finnas en spridd rädsla hos anställda för 
att göra fel, sprungen ur den allt mer ingående granskningen av social-
tjänstens arbete, kombinerad med en osäkerhet i yrkesrollen, vilken i sin 
tur följer på oerfarenhet och en brist på stabilitet och erfarna mentorer 
på arbetsplatsen.

Resursenheten
Inledning
Liksom ett stort antal verksamheter påverkades resursenheten av stads-
delsreformen genom att de tidigare separata enheterna i Gunnared och 
Lärjedalen slogs samman. Man kan tänka sig att en sammanslagning av 
olika arbetsgrupper mer handlar om att skapa nya rutiner för fördelning 
av arbetsuppgifter, arbetsledning med mera. Men det handlar också om 
kanske mindre uppenbara saker, så som att olika kulturer, gruppiden-
titet och olika individers perspektiv och förhållningssätt ska integreras. 
Vid tiden för sammanslagningen tillhörde resursenheten i Lärjedalen sek-
tor utbildning medan de i Gunnared tillhörde socialtjänsten. Att tillhöra 
samma verksamhetsområde som skolan innebar exempelvis ett närmare 
samarbete med denna verksamhet och att frågor kring elever och skol-
samverkan kunde hanteras enklare, medan samverkan med andra delar 
av socialtjänsten kan tänkas vara mer naturligt för dem som tillhörde 
denna organisation. 

Resursenheten, i kontrast med myndighetsutövningen inom BoU, har 
en mycket erfaren arbetsstyrka. Personalen har ofta arbetat på samma 
arbetsplats en stor del av sitt yrkesverksamma liv, ofta längre än 10 år. 
Utöver den tidsmässiga yrkeserfarenheten har de också fått möjlighet till 
vidareutbildning inom området, vilket innebär att enheten under åren 
byggt upp en arbetsstyrka med hög erfarenhetsmässig och formell kom-
petens. Kontrasten mellan den myndighetsutövande verksamheten där 
många är oerfarna av socialt arbete, är stressade och unga, och utförande 
enhet som hanteras av äldre, erfarna och i arbetet tryggare individer och 
som utifrån detta kan agera med stor pondus, skapar spänning. En yttring 
är att socialsekreterarna inom myndighetsutövningen kan uppleva att re-
sursenheten misstror deras bedömning, samtidigt som resursenheten inte 
konsulteras i ärenden i den utsträckning som kunde förväntas från det 
höga trycket på socialkontoret. 
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Intervjuare: Finns det andra saker, jag tänker, unga socialsekreterare från 
myndighetsutövningen kommer hit och drar inför en jättekompetent super-
grupp.

Resurs: Ja, och det har ju vi pratat om, och det här har ju varit så länge, att vi 
har pratat om det här jättemycket just beroende på att man vet att det är så. 
Det är klart, alltså, det är ju skit, kan vara skitjobbigt, självklart, och så vet 
man, där sitter, liksom det är ju deras föräldrageneration som sitter där. Det 
är sådär. Klart det är. Det är ju fruktansvärt. Usch vad hemskt.

Skillnaden och den potentiella spänningen grupperna emellan minskas 
heller inte av det faktum att de geografiskt är skilda åt och därför säl-
lan ses. De saknar en mer neutral mötesplats som skulle kunna innebära 
möten som kunde neutralisera de inbyggda potentiella generatorerna av 
spänning och potentiellt missnöje. För att samverkan ska fungera kan 
man tänka i termer av det som gynnar och missgynnar möjligheten till 
samverkan och här spelar tilliten mellan de involverade en stor roll. En 
sådan tillit innehåller flera olika moment, men består i grunden av en 
tilltro till att den andra kommer att agera när ett visst slags information 
kommer in, att agerandet går att förutse samt att det helst är till hjälp 
men i vilket fall inte försvårar eller ställer till med ytterligare problem för 
informationslämnaren. Då det är svårt för informationslämnaren att se 
vad som faktiskt hänt, bland annat för att denna ska kunna anpassa sitt 
agerande, testas och vidmakthålls god samverkan genom feedback-pro-
cesser: alltså att man på något sätt talar om för den andra vad som hänt 
(Forkby & Löfström, 2010). När det handlar om nära samarbete så sker 
denna återkoppling ofta som en naturlig del av arbetet, men när man inte 
möts i sådant vardagligt arbete, måste särskilda rutiner skapas för någon 
slags återföring vilket skapar ytterligare tid och resurser att upprätthålla. 

Syn på ungdomssituationen i Angered
Resursenhetens verksamhet sker vanligen på något slags uppdrag eller 
förfrågan, antingen genom att klienten själv söker stöd, eller genom att 
myndighetsutövningen på socialtjänsten har gett ett uppdrag till dem. 
Samtidigt som de själva inte riktigt uppfattar sin verksamhet som före-
byggande har många av resursenhetens metoder verksamheter en gene-
rell, förebyggande karaktär. Här kan exempelvis nämnas de föräldraut-
bildningar man arbetar med. Föräldrar kan söka denna hjälp om de är 
oroliga för sina barn utan att registreras. Resursenheten deltar dessutom 
på föräldrakvällar och liknande möten för att informera om sin verksam-
het. De har också samarbete med mödravård och barnhälsovård, som har 
en klart förebyggande prägel.

Ungefär hälften av resursenhetens ärenden gäller mer generell service. 
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Två huvudsakliga skäl till att söka hjälp av resurs på ungdomssidan be-
skrivs: skolproblem och relationsproblem i familjen. För barn gäller det 
i stället relationsproblem, fysisk och psykisk ohälsa, och brister i omsor-
gen. 

Trots att man känner till att det finns svåra problem med kriminalitet 
och missbruk i området får resursenheten mycket få sådana ärenden. På 
liknande sätt upplever man att det är få ungdomar som utreds jämfört 
med antalet barn, trots att behoven tros vara stora. För att försöka lösa 
den ojämna fördelningen planerar man att införa att inget ärende ska 
avslutas utan att någon från resursenheten varit ute och informerat om 
vilken sorts hjälp man kan få därifrån. Man menar att resursenheten kan 
göra skillnad och nå fram där det inte finns fog för tvingande åtgärder, 
och där föräldrarna eller ungdomarna nekar till andra insatser. Skolpro-
blem utgör en väldigt liten anledning till orosanmälningar till resursenhe-
ten för kategorin barn 0–12 år, men trots detta menar resursenheten att 
det är väsentligt att man börjar tidigt med information till föräldrarna för 
att skapa goda vanor hos eleverna redan från förskoleåldern. 

Likt andra myndigheter uttrycker resursenheten att deras nuvarande 
metoder för att arbeta med Angereds överhängande problem med barn 
som lever i familjer där kriminalitet förekommer som bristfälliga. Man 
lyfter fram att många barn och unga har klart problematiska hemförhål-
landen, inte minst i Hammarkullen och Hjällbo, men man upplever sam-
tidigt en avsaknad av verktyg för att nå fram till dem och göra skillnad. 
Likt andra myndigheter beskrivs vissa grupper som svårnåbara.

Ju tidigare desto bättre naturligtvis. Alla släkter, alla familjer, alla enskilda 
kommer vi inte åt, men det, vi måste göra ett ordentligt försök i alla fall. Och 
det är utifrån det behovet, där är, det är behovet som gör att vi behöver den 
här mobiliseringen. (Person i chefsställning, resursenheten) 

Lösningen på problemet med de svårnåbara ungdomarna förefaller en-
ligt resursenheten ligga i samverkan mellan olika myndigheter, och som 
nämns här i form av en mobilisering av samfällda resurser. 

Syn på egen och gemensam kapacitet
Enligt intervjuade i resursenheten är skolan den bästa arenan att utgå 
ifrån i samverkanssammanhang runt ungdomar. Dels anser de flesta för-
äldrar att skolan är viktig vilket innebär att man kan mötas på samma 
våglängd, och dels är goda skolresultat en viktig del i att hålla ungdomar 
och barn från kriminalitet. 

Skolan är också resursenhetens största samarbetspartner när det gäller 
arbetet kring ungdomar, för barn nämns i stället MVC och BVC. Vidare 
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finns ett samarbete med BUP och Mini-Maria, och ett visst men begränsat 
samarbete med fält och fritid. 

Det huvudsakliga samarbetet med skolan utgörs av det så kallade när-
varoprogrammet, som arbetar aktivt med att komma till botten med den 
höga frånvaron i Angereds skolor – eller kanske rättare: att höja skolnär-
varon. Det finns kontaktpersoner bland socialsekreterarna i resursenheten 
för de olika högstadieenheterna i Angered. Närvaroprogrammet innebär 
i praktiken att elevhälsoteam och resursenheten ska arbeta tillsammans 
med familjerna där olika former av stödinsatser från resursenheten kan 
bli aktuella. I programmet regleras ansvarsförhållanden för olika grupper 
där resursenheten kopplas in för dem med högre frånvaro (överstigande 
20 procent). Vid sådana nivåer tillfrågas föräldrarna om de vill ha stöd 
från resursenheten. Tanken är då, att eftersom skolans insatser inte fung-
erat, så kan problemet ligga i familjen snarare än i skolan. 

Det har dock visat sig vara svårt att få närvaroprogrammet att fung-
era fullt ut på samtliga skolor, även åtskillig tid efter att beslut tagits om 
genomförandet. Inom resursenheten förklaras svårigheterna med faktorer 
på de enskilda skolorna. Dessa kan handla om rent administrativt prak-
tiska saker som att få lärare att fylla i närvarorapporterna, men även om 
skolledningens (bristande) engagemang. Genom sina erfarenheter menar 
personer inom resursenheten att det krävs att rektorn är riktigt engagerad 
och förankrar satsningen i arbetet för att programmet ska fungera. I syfte 
att öka kunskap och motivation för det gemensamma arbetet i närva-
roprogrammet har ansvariga inom resursenheten och utvecklingsledare 
inom sektor utbildning valt att turnera på de olika skolorna. Erfarenheten 
från detta är att sådana informationskampanjer måste bedrivas återkom-
mande för att få avsedd effekt, och trots försöken att sprida information 
kan man inom resursenheten konstatera att det inte är ovanligt att man 
inom skolan kan hysa felaktiga föreställningar om vad programmet inne-
bär och kanske för höga förväntningar på vad det kan leda till. Program-
met har därför utsatts för mycket kritik, exempelvis från elevhälsoteam 
där uppfattningar kommit fram om att socialtjänsten ändå inte upplevs 
göra någonting åt ungdomar med hög frånvaro.

Grundläggande för att åstadkomma god samverkan är att de involve-
rade hyser ömsesidig respekt och tillit. I klartext handlar detta om upp-
levelsen att andra gör ett bra jobb och att man litar på deras kompetens. 
Generellt anser intervjuade inom resursenheten att det finns en god grund 
härvidlag. Det är samtidigt så att det finns allestädes närvarande hot mot 
samverkan, det är lätt att det sprids en negativ stämning i förhållande till 
vad som kan uppnås då det är lätt att misslyckad samverkan och ung-
domar som det inte går bra för hänger kvar i medvetandet och negativt 
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färgar förhoppningarna om vad som kan uppnås. En konkret samver-
kanssatsning som utvecklas på annan plats i denna rapport är SSPF-sam-
verkan. På resursenheten är uppfattningen att SSPF generellt präglas av 
samsyn rörande syn på utmaningar och behov av insatser. 

Ju längre ut man kommer och desto mer hårt ansatt man är till exempel som 
lärare, desto mer kritik har man kanske till socialtjänstens bristande förmåga 
att rätta till de problem som man som lärare ser. Och för den delen socialse-
kreterare som tycker att skolan kunde väl för sjutton försöka anstränga sig 
lite mer kring de här eleverna. Men ändå i det stora hela så, så finns det ju 
en samarbetsvilja och en, en känsla av att vi måste samverka kring de här 
problemen kring ungdomarna och barnen. (Person i chefsställning, resursen-
heten)

Resursenheten beskriver ovan ett ändå någorlunda sammansvetsat team 
i SSPF som jobbar mot ungdomarna i Angered, där man i stort sett drar 
jämnt och känner respekt för varandras arbete, men också en viss skörhet 
där särskilt påfrestande ärenden kan skapa frustration och vanmakt med 
grupprelaterade konsekvenser i form av en önskan att någon annan ska 
göra mer, annat eller i alla fall göra bättre.

De problem med samverkan som man ger uttryck för är resursbrist, 
och då allra främst tidsmässig sådan. Det krävs väldigt mycket tid att vara 
med i alla dessa samverkansmöten, och i viss utsträckning även pengar för 
att arrangera dem. Man noterar också att det finns en utbredd okunskap 
kring myndighetsutövning och även i viss mån hur andra aktörer fung-
erar. Man vet exempelvis inte vem man ska ringa till på socialtjänsten, 
vilket försvårar att man når ut mer spontant och naturligt. För att komma 
åt okunskapen föreslår man information till skolpersonal exempelvis om 
ärendegången inom myndighetsutövningen, och noterar samtidigt att in-
formationsinsatser måste göras om regelbundet med tanke på den höga 
omsättning som präglar även skolans anställda. Resursenheten diskuterar 
ibland möjligheter att arbeta mer utåtriktat och uppsökande, men har 
inte funnit tydliga strategier för hur ett eventuellt ändrat förhållningssätt 
skulle kunna gå till och vad det skulle innebära. Det uppsökande arbetet 
anses i stället vara fritid/fälts domän, med undantag från vissa punktin-
satser, exempelvis när det handlar om aktivt arbete med att bygga broar 
till den somaliska gruppen. 

Sammanfattning
Trots en gedigen erfarenhet och kunskapsbas har resursenheten hittills 
inte utvecklat mer aktiva sätt att arbeta mer förebyggande utöver det som 
görs inom SSPF. Samarbetet mellan resursenheten och deras uppdragsgi-
vare, myndighetsutövningen, kan ibland drabbas av spänningar bland an-
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nat utgående från arbetsgruppernas skilda arbetsbelastning, maktstruktu-
rer och erfarenhet. Det finns en viss outnyttjad potential att använda sig 
av i form av resursenhetens kompetens. Resursenheten har ett utvecklat 
samarbete med skolan, i synnerhet vad gäller skolfrånvaro, där man ut-
arbetat en handlingsplan med olika insatser beroende på hur omfattande 
frånvaron är. Det ter sig samtidigt som att intresset för satsningen ha 
svalnat, och man drabbades av förseningar vid införandet av program-
met på flera skolor. För att hålla uppe kunskapsgraden verkar det krävas 
ett aktivt och kontinuerligt informationsarbete på skolorna. Trots goda 
erfarenheter från samverkan och samsyn på övergripande organisations-
nivå verkar det konkreta arbetet till stor del vara beroende av enskilda 
individers intresse.

Skola
Inledning
Färre än hälften av eleverna i grundskolan i Angered går ut med god-
kända betyg (GP 18/6 2015). Till viss del kan detta förklaras med att det 
kommer många nyanlända flyktingar till området, men även med dem 
borträknade är Angereds resultat under genomsnittet. Samtidigt är pre-
stationen i skolan en av de absolut viktigaste indikatorerna för senare 
utveckling (Brendtro & Larson, 2005). Farrington, en av de mest betydel-
sefulla forskarna inom preventionsområdet lär ha sagt vid förfrågan om 
vad för satsningar som samhället skulle göra om man enbart fick välja 
några få saker: skola, skola och skola. Hur man lyckas i sin utbildnings-
situation är såväl ett uttryck för hur andra livssammanhang fungerar, som 
något som självständigt kommer att påverka senare utveckling. Principen 
är enkel: ju högre upp i åldern som unga personer kan fungera och pre-
stera inom ramen för normerande institutioner som skolan är ett uttryck 
för, desto större möjligheter har hen att påverka kommande livsval. Till 
detta kommer så klart att den kunskap man skapar om sig själv och sin 
omvärld kan ha ett väsentligt annorlunda innehåll beroende på om man 
ser sig själv som inkluderad eller exkluderad från ”ordinarie” socialisa-
tionssammanhang. Att uppleva sig vara utanför dessa kan innebära ett 
lärande om sig själv att man inte kan prestera, att man inte är önskad 
och i förlängningen kanske att man söker alternativa karriärvägar eller 
försöker dra sig undan situationer där man konfronteras med en känsla 
av underläge (Forkby & Liljeholm Hansson, 2011). 

Ambitionen att öka skolnärvaron är ett prioriterat samverkansområde 
i Angered. I viss mån riktar man sig här mot medlet och inte mot må-
let direkt. Om inte de unga är närvarande i skolan (medlet) innebär det 
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att deras chanser att uppnå goda betyg och ha goda valmöjligheter inför 
framtiden (målet) minskar. Att fokusera på medlet handlar också om att 
finna möjlighet till samverkan – att stödja de unga till goda betyg är till 
stor del skolans ansvar, men att motivera unga att faktiskt delta kan ses 
som ett delat ansvar. 

 Skolk och annan ogiltig frånvaro tidigt i skolkarriären kan lätt fort-
sätta upp i gymnasieåldern och även ge följdverkningar senare i livet. 
Skolans centrala roll talar för att insatser för att stärka den unges sko-
lanknytning och skolprestationer innebär att skolan är en viktig preven-
tionsarena för det gemensamma arbetet. Men skolan är också viktig som 
upptäcktsarena då samtliga barn för det första går (eller avses gå) i skolan 
och det därmed går att se dem rent faktiskt. För det andra ställs barnen 
inför uppgifter som innebär en uppdelning mellan dem i förhållande till 
prestation, vilket innebär att man ser vilka som riskerar att komma efter. 
För det tredje utgör skolan en arena för kamratumgänge och grupprela-
terade processer, vilket gör att man kan se vilka barn och unga som på 
grund av ett eget eller andras beteendemönster riskerar en negativ utveck-
ling. Det kan handla om att utsätta andra eller själv bli utsatt för kränk-
ningar, om en öppenhet för brottslighet, droger, eller att man antingen 
själv tar avstånd eller av andra blir exkluderad från välfungerande sociala 
sammanhang. 

Rektor: Det är oftast skolan som man pekar ut det. Så fungerar det väl även 
inom andra sociala myndigheter tänker jag, där lyfter man ju ofta fram om 
det går snett någonstans i livet för en medborgare, så lyfter man fram skolan. 
Hade den personen en trygg skolbakgrund? Skolan är ju grundstenen på 
något sätt i det arbetet, så absolut. Och det börjar ju i låg ålder, anser jag.

Inom skolans verksamhet kan förebyggande arbete börja mycket tidigare 
i en process än inom flera av de andra myndigheterna. De möter eleverna 
i en känd miljö och i sammanhang där de förhoppningsvis kan känna sig 
trygga. Att starta samarbete med föräldrarna kan också i många fall ske 
mer odramatiskt om man börjar se oroväckande symptom, inte minst då 
betydelsen av en fungerande skolgång är något i grunden positivt som alla 
kan samlas kring. 

På samma sätt som inom socialtjänsten signaleras dock även från sko-
lan att lärarnas uppdrag kan vara mycket belastande, en del klasser krä-
ver väldigt mycket av stöd, struktur och engagemang från lärarens sida 
och hen möter också många ungdomar med komplexa behov. Inte minst 
är arbetsbördan stor för nyanställda som ska sätta sig in i arbetet, planera 
för lektioner samtidigt som de kommer i kontakt med elevernas övriga 
situation och behov som de inte alltid är förberedda på trots försök att vid 
nyanställningar ge en bild. Denna situation innebär på liknande sätt men 
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i lägre grad att även lärare byts ut ofta, vilket i sin tur påverkar elevernas 
behov av trygghet, förutsägbarhet och vuxenrelationer negativt. En av 
rektorerna återger hur anställningsintervjuerna brukar kunna se ut: 

Inte minst socialtjänsten, det är så mycket och det är sådant hela tiden så 
man blir avtrubbad. En del jobbar ett eller två år och sedan går de in i väg-
gen. Samma är det ju med en del lärare som börjar här: ”jag trodde aldrig i 
mitt liv att det skulle vara så jobbigt”; ”Nehej, ja okej”. Ändå brukar vi ju 
intervjua sökanden ihop. Det brukar alltid vara att jag, till slut säger de så-
här: ”men det låter som att du inte vill att jag ska börja här, det låter som ett 
rent helvete”. Den som inte sitter och gråter eller på något vis känner sig rätt 
utmattad efter den första halva terminen, antingen är det en övermänniska 
eller också något fel på den.

Detta citat liknar det som inledde denna rapport där socialsekreterare i 
barn och unga beskrev vad som krävdes för att ska överleva i deras roll: 

Jag tror att, och det här kommer låta jättehemskt, egentligen. Men jag tror 
att du ska föreställa dig det absolut värsta. Och sen tar du det gånger två. 
Och känner du dig fortfarande sugen på att börja, då tror jag att du kan 
klara dig ganska bra. Och jag är helt ärlig, jag skojar inte, utan jag tror 
att… Det är den inställningen du ska ha […] (Socialsekreterare, barn- och 
ungdomsenheten)

Det verkar finnas en övertygelse hos anställda vid båda myndigheter att 
det krävs en sorts övermänsklig styrka, ett kall, för att man ska kunna 
ta sig igenom de första åren på arbetsplatsen, eftersom arbetssituationen 
uppfattas så pressande.

Syn på ungdomssituationen i Angered
Det är en ständig dragkamp. Det är väl inte så att det finns droger i allmän-
het på skolan men det finns alltid kring. Ett utav Göteborgs mest frekventa 
försäljningsställen är därutanför det fönstret. (Rektor, högstadium)

Skolan uppfattas stå för det friska, det normala, det som främjar en god 
utveckling oavsett hur det stormar i närområdet. Ambitionen finns att 
utgöra ett alternativ, en kompensatorisk plats i relation till samhället ut-
anför, där skolan ska utgöra en bättre version, en normal(iserande) och 
central punkt i elevernas liv.

En rektor beskriver faran med att förlora perspektivet, att det är lätt 
att man inte upprätthåller samma standard på skolan som man har i an-
dra stadsdelar för att man vänjer sig vid att det är sämre i Angered. Detta 
händer både skolans anställda och de som arbetar för andra myndigheter, 
exempelvis nämns socialtjänsten.

Det finns en risk dels i att vara godtrogen, men sedan finns det en risk när 
man jobbar här att man blir van, alltså ribban sänks hela tiden. Händelser 
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och tillstånd, alltså man kanske inte hanterar dem på samma sätt som man 
gör i en annan stadsdel där det hade inte varit så frekvent, man blir så van. 
(Rektor, högstadium)

Att upprätthålla ett utvecklingsarbete i skolan i Angered upplevs som 
en utmanande uppgift, inte minst för att lärare sällan stannar tillräckligt 
länge för att skapa kontinuitet i arbetet.

Intervjuare: Hur är inställningen eller kulturen på skolan kring sitt uppdrag, 
skolans uppdrag? Är det så att man kommer in och vill liksom förändra bar-
nen eller ungdomarna, eller är det så att man vill [påverka] hur ser kulturen 
ut?

Rektor: Vi har ju jobbat med någon typ av utvecklingsarbete i tolv, tretton 
år. Det här med värdegrund för personal, vem är jag till för och så vidare. 
Det är ju liksom en sak, sen är ju frågan då hur implementerat det är i varje 
vrå eller i dess helhet. På pappret är det ju en sak. Sedan är ju inget för evigt 
för dels för att det tillkommer personal, det slutar personal, vi får nya elever 
hela tiden. Ibland är väl svårigheten den att se att man ska orka hålla uppe 
det. Om vi kallar det ett utvecklingsarbete så kör du på i kanske sju år och 
så når du en topp. Sedan behöver du på något vis tillföra något nytt. Det går 
lite upp och ner.

Situationen för anställda på skolan kan också vara hotfull där ungdomar 
med kriminellt beteende i området saknar respekt för dem och skriker 
gliringar efter dem utanför skolan. Det förekommer att dessa kan vara 
aktivt aggressiva mot dem och vandalisera deras egendom, exempelvis 
bilar som står parkerade utanför skolan. Sådana trakasserier och hot är 
samtidigt svåra att förekomma, eftersom det gäller många individer kan 
många vara involverade – vilka det är som utfört vad varierar med vilka 
grupper som är aktuella och deras relation med den utsatte. En rektor 
menar också, att man inte ska tolka ett uppfattat lugn i ett område alltför 
positivt. Detta kan också bero på att kriminella släkter upprätthåller en 
egen ordning, inte minst för att olika kriminella aktiviteter ska kunna 
fortgå under ytan. Brottslighet uppfattas överhuvudtaget som en viktig 
aspekt närvarande i vardagen. 

Sist så blev de LVU:ade [omhändertagna för tvångsvård inom socialtjänsten]. 
För mig är detta bara ett sätt att få bort dem från verksamheten under en 
period. För ska jag vara väldigt ärlig ¬– det ger i princip ingenting. Det är 
en merit att ha varit LVU:ad. Det är ett instrument som är totalt uddlöst. 
(Rektor)

En uppfattad laglöshet bland vissa ungdomar i området som totalt ter sig 
ta avstånd från det ordinarie samhället, lyfts fram i samtal med skolföre-
trädare. Kraftfulla insatser från myndigheterna riskerar att omtolkas till 
någonting att vara stolt över på ett omvänt sätt i förhållande till inten-
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tionerna i ett alternativt sammanhang. Det skänker i viss mån status, det 
blir ett bevis för att man kommit ett stycke in på en alternativ karriärväg. 
Angående en situation där en rektor blivit intervjuad i massmedia kring 
en specifik händelse säger hen att detta uppfattades som ett svek mot 
ungdomarna – för hen borde inte ha uttalat sig alls. Situationen beskrivs 
också mer generellt kunna säga något om situationen i stadsdelen och 
relationen till media och även till polisen. Dessa är några man inte ska 
tala med. Om man skulle tolka detta uttalande strikt får man bilden av 
ett tydligt uppdelat samhälle som består av ett vi och ett dom, där frågan 
om på vilken sida man står avgörs i varje stund. Principen om tystnad är 
en huvudregel upprätthållen av de grupper som tjänar på det, men som 
också möjliggörs genom en i åtminstone vissa sammanhang spridd miss-
tro till samhällets institutioner. 

Det kom fram även i andra sammanhang, att medborgarna i Angered inte 
talar med massmedia, man talar inte med polisen. Och då är det ungefär som 
att jag skulle ha ställt upp för killarna, även i den här situationen. Jag skulle 
framför allt inte ha pratat om situationen med massmedia. (Rektor)

Skolans anställda beskriver hur kutymen i Angered är att man visar soli-
daritet genom att inte ”tjalla” på lagöverträdare. Citatet beskriver hän-
delseförloppet efter en kris som rörde elever från skolan och som fick stor 
uppmärksamhet i media, men där rektor förväntades tiga för att skydda 
området. 

Även om uttalat skolk inte alltid är ett så stort problem – i betydelsen 
att eleverna inte är i skolans lokaler alls, finns en utbredd lektionsfrån-
varo. Eleverna befinner sig då i skolans lokaler, men inte på lektionerna. 
En rektor menar att det är positivt att eleverna inte tycker att det är roli-
gare att ”hänga på stan”, utan att skolan i alla fall är ett bättre alternativ, 
även om man inte går på lektionerna. För att bemöta problemet att elever 
går och drar i korridorerna har man på vissa skolor satt in särskilda team 
som ska se till att få ungdomarna att gå på sina lektioner. En annan fråga 
här är den pedagogiska – att lyckas motivera eleverna till en faktisk kun-
skapsinhämtning när de väl är på plats. 

En rektor framhåller samtidigt att det är viktigt att se att det trots 
olika problem som hen pekar på i stadsdelen, finns stora resurser i många 
hem, med stabila familjer och föräldrar som prioriterar utbildning. En 
utmaning här kan vara att föräldrarnas ambitioner härvidlag kan över-
stiga barnens egna, och det kan vara svårt att överföra entusiasmen till 
den yngre generationen. Istället verkar en del ungdomar vara präglade av 
negativa förväntningar som de uppfattar från samhället:

Skolan betyder ju väldigt mycket för både föräldrar och elever. Sedan är det 
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väl såhär att det är alltid svårt för en föräldrageneration att överföra sina 
egna föreställningar och vad ska jag säga, sin egen motivation eller sitt eget 
kompensatoriska tänkande, att nu ska du börja skolan. Många föräldrar är 
väl i den situationen som ens egna var, att de inte har läst, gått på universitet 
och sådär. De har egentligen flyttat till Sverige just för det, men det är ju inte 
givet att ungdomarna gör det när de väl är här. Det finns en risk att dem blir 
som vilken slö svensk tonåring som helst. 

Syn på egen och gemensam kapacitet
Enligt rektorerna finns en utbredd kriminalitet i stadsdelen och denna kan 
länkas till ett upplevt och reellt utanförskap. Den ses som en grogrund för 
exempelvis gängbildning och drogförsäljning. Den lösning som pekas ut 
är en utökad förebyggande verksamhet. För skolans del är en viktig del av 
detta att förbättra föräldraengagemanget genom att bygga broar mellan 
hemmet och skolan, men också att utveckla samverkan mellan skolan och 
fritidsgårdarna.

Jag tror att man bör ha dialog, bjuda in föräldrarna. Det är viktigt att för-
äldrarna känner att de är involverade. Ibland tror jag inte många föräldrar 
själva inser att de har så pass avgörande roll i det hela. Utan de känner sig 
handfallna, de vet inte riktigt vilken väg de ska ta. De med språkförbistringar 
känner sig inte som en naturlig aktör i samhället. Då är det ännu mer ange-
läget att man jobbar med de här föräldrarna, skapar en kontakt med dem. 
(Rektor)

Föräldrarnas förmåga att förändra situationen för en ungdom lyfts fram, 
denna måste uppskattas och förmedlas föräldrarna får inte uteslutas ur 
ekvationen med de sociala myndigheterna. Istället måst man ta föräld-
rarnas krav och åsikter om samhällets myndigheter på allvar, och deras 
röst måste få höras. Dessa uppfattningar kan låta självklara, men när en 
rektor berättar hur de traditionellt arbetar med föräldrar kan hen kon-
statera att det inte alltid gått så bra. Istället för reella möten och dialoger 
har ömsesidig förståelse och kommunikation saknats och följden kan bli 
upptrappade spiraler av missförstånd. 

Vi har misslyckats med att prata med dessa föräldrar om vad egentligen 
svenska skolan är. Vi har haft dem här på besök men vi har inte visat det så 
att de förstår. Det ställer till väldigt mycket, därför att om de inte förstår, då 
är det ungarnas förståelse för skolan som de får till sig, och den behöver inte 
alltid vara riktig för ungarna förstår inte det heller. 

Att få till stånd en samverkan och kommunikation med föräldrarna är 
dock något som kan vara problematiskt. Därför behövs olika sätt för att 
underlätta informationsutbyte mellan hemmet och skolan. Här lyfts ko-
ordinatorerna som en möjlighet. Att arbeta för att få igång processer med 
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föräldrarna kan exempelvis kräva en annan ingång och metodik i detta 
område, än om man skulle arbeta i mer etablerade skolor och områden 
(som Lundenskolan eller på Hvitfeldska gymnasiet). 

Det finns ingen självgång i det där. Om man tänker på nya Lundenskolan 
eller på Hvitfeldtska gymnasiet, att det är en grupp föräldrar som håller i 
någonting och jobbar liksom kontinuerligt med något. Så är det ju inte utan 
om man tänker på den där föräldraföreningen som Bettan [en av koordina-
torerna] var med och startade, när den skulle gå av egen kraft, när hon inte 
längre var där och styrde upp och hjälpte så föll det ju samman. De blev 
osams om både det ena och det andra. Det gör väl att just i alla fall i Hjällbo 
så känns inte det inte som det finns någon naturlig samverkan i det här. 
Alltså det som håller ihop det, något överhuvudtaget. Det är väl möjligtvis 
idrottsföreningarna då, där i Angered, Gunnilse, som står för någon typ av 
social stabiliserande verksamhet, men även de har ganska svårt att få ledare. 

För att få med föräldrarna i samarbete med skolan kallas de till regel-
bundna möten av mentorerna som ansvarar för olika årskurser, men del-
tagandet varierar. Skolan ser till att boka tolkar för att säkerställa att alla 
får ta del av informationen, rektor är på plats så att föräldrarna uppfattar 
att de blir hörda och skolan försöker ta deras åsikter på allvar. En skola 
har dessutom ett föräldraråd, som är utsedda av föräldragruppen. Rådet 
för talan för alla föräldrar, och har årliga möten med rektorerna. Rektorn 
framhåller att det är viktigt att ha en transparent organisation gentemot 
föräldrarna, så att de får kännedom om saker som förändras i skolan, 
exempelvis om lärare nyanställs eller slutar eller om förändringar i orga-
nisation eller schema. Dessvärre förefaller inte föräldrarådets arbete följas 
upp, och rektorn är inte bekant med hur de för informationen vidare till 
föräldragruppen. Skolans mentorer uppmuntras dessutom att uppdatera 
föräldrarna varannan vecka om saker som de bör vara uppmärksamma 
på, exempelvis om nya farliga lekar bland eleverna. Man använder of-
tast mejl eller telefon för att nå föräldrarna, och utskick när det handlar 
om större möten. Möjligen kommer man också börja använda sms i hö-
gre grad. Utöver detta har man även de vanliga utvecklingssamtalen och 
veckobreven. Man har också en satsning på en romsk brobyggare, efter-
som den gruppen ungdomar är överrepresenterad vad gäller frånvaro. 
Brobyggarens arbetsmetod är att göra hembesök och prata med föräldrar 
och barn om vikten av att gå i skolan i Sverige. Att visa föräldrarna att 
man lyssnar på dem motverkar också hopplöshet och känslan av utanför-
skap i det svenska samhället. 

Om man inte når framgång själv med eleven så är ju föräldrarna det enda, så 
att säga, den enda påverkansmöjligheten. Och det, och det vi ser är ju mer 
du samverkar och pratar med och informerar föräldrar desto större är ju 
möjligheten att lyckas, även om det är problem. (Rektor)
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När kriser väl uppstår måste skolorna snabbt manövrera sig fram till ett 
återställande av vardagen, och här kan de ta hjälp av andra aktörer i om-
rådet. Vid en kris på en skola i området bemötte man den kritik och de 
frågor som väcktes genom krismöten som arrangerades av en koordinator 
för föräldrarna där polisen medverkade. En koordinator arrangerade mö-
tena och rektor beskriver dem som direkt avgörande för krisens utgång: 

Rektor: Den ilska de föräldrarna hade, hade ju inte stoppat. Det hade tagit 
någon annan väg, och det kunde påverka allt möjligt, även i området. 

Intervjuare: Så det var väldigt viktigt att ha det där mötet?

Rektor: Mycket. Utan det så hade det sett annorlunda ut. Det hade nog fått 
ännu större proportioner det här som hände, eller efterspelet sen. Ungefär så.

För att bemöta krissituationer på skolan eller i området fokuserar man 
på att försöka fortsätta med ordinarie verksamhet för resten av skolans 
elever så långt som möjligt:

Det grundläggande är nog att skolorna fungerar, så att säga, att det finns 
så hög grad av normalitet och funktionalitet som möjligt. Oavsett om det 
stormar och händer saker, att det positiva arbetet fortsätter. Ju bättre fart vi 
har på de processer som hör till den normala vardagen. Dels minskar utrym-
met för avvikelser så att säga och det är lättare att tillrättaföra och hantera 
det som är problem, mer problematiskt och kräver särskild uppmärksamhet.

Som visats ovan uppfattas ett flertal problem finnas i stadsdelen som di-
rekt påverkar skolans möjligheter att fungera. På ett övergripande plan 
inger den samlade problemtyngden ett slags hopplöshetskänsla, persona-
len kan uppleva att situationen är övermäktig och blir uppgiven inför sina 
möjligheter att faktiskt bidra positivt. En upplevelse av stadsdelen kan 
spridas av att det är en extrem situation, att det är så annorlunda från 
vad man är van vid, exotiskt nästan. Det är då viktigt att inse som lärare 
att man även i andra stadsdelar brottas med liknande problem, även om 
det kan vara i mindre utsträckning. Om bilden får fotfäste att Angered 
är en unik plats, skapas lätt en exotisms om kan bidra till en känsla av 
frustration, medan de för andra kan ge näring åt romantiserade idéer om 
den egna insatsen. Båda dessa positioner är problematiska i och med att 
de bygger på en idé om grundläggande annorlundaskap, ett ”vi” och ett 
”dom” där man antingen förfasas över dem eller kanske ser dem som 
offer som man vill rädda och kanske i bästa välmening har låga förvänt-
ningar på vad de förväntas prestera. Detta till trots att majoriteten av 
eleverna faktiskt är födda i Sverige och borde få samma förutsättningar 
att gå vidare till gymnasiet som alla andra. För att lösa det problemet ser 
man till att diskutera fenomenet med nya lärare, och vara öppen med den 
vardag man arbetar i.
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En rektor betonar att man kan ha ett väldigt gott värdegrundsarbete på 
en skola, men som skola bedöms man samtidigt efter elevernas resultat, 
vilket innebär att det är det senare som får företräde. Skolan ska inte ägna 
sig åt omsorgsarbete. I stället är det viktigt att försöka ge eleverna mening 
med skolarbetet, exempelvis genom lärlingsmöjligheter där de kan se att 
skolan praktiskt bidrar till deras liv. Detta tillsammans med individuella 
samtal med eleverna om de negativa aspekterna av ett kriminellt liv ska 
motivera eleverna att delta i skolan och bidra till att de har ett bra, stabilt 
alternativ till kriminaliteten.

I vissa skolor i Angered arbetar man med eleverna efter en åtgärdstrap-
pa. Om man ser social oro hos en elev, har man ett möte med eleven. Om 
situationen inte förbättras kontaktar klassmentorn föräldrarna och kallar 
dem till ett möte, där rektor ibland deltar, och man försöker sedan reda ut 
anledningen till elevens situation. Läraren har också möjlighet att anmäla 
eleven till ett särskilt elevhälsoteam, som består av veckovisa möten mel-
lan specialpedagog, skolsköterska, rektor, skolpsykolog och skolkurator 
och ibland läkare. Där tar man upp anmälningarna som gjorts, både vad 
gäller pedagogisk oro, så som inlärningssvårigheter och social oro. När 
arbetet upplevs som mer omfattande kallar man även in en koordinator, 
för att belysa den sociala oron kring eleven. Problemet kan vara att få 
kontakt med och få igång ett samarbete med föräldrarna. 

Utöver detta har man i alla skolor i området också tagit fram en spe-
ciell satsning på skolfrånvaro tillsammans med resursenheten. Man för 
statistik över elevernas närvaro och har olika åtgärder för olika procents 
frånvaro. Vid upp till tio procents frånvaro ska det hanteras genom att 
mentor och klassföreståndare har samtal med eleven och vårdnadsha-
vande. Därutöver upp till tjugo procents frånvaro tas uppdraget över av 
ett team på skolan som är en del av elevhälsoteamet, och vid över tjugo 
procents frånvaro anmäls eleven till socialtjänsten. Några skolor har även 
satt igång med ett så kallat närvaroteam som fokuserar enbart på att se 
till att eleverna kommer till sina lektioner. De jagar in elever från kor-
ridorerna och gör hembesök hos elever som är frånvarande utan att ha 
sjukanmält sig. Skolans insatser beskrivs som baserade på forskning för 
att försäkra sig om att de ger effekt. 

Lösningar i samverkan
Rektorerna anser att SSPF är ett viktigt forum för att förmedla oro om 
individuella elever, och då utbyta åsikter om vad som behöver göras för 
ungdomen och identifiera gemensamma handlingsplaner, kanske för att 
täcka upp hela dygnet och alla platser. De kan också se en nytta med 
SSPF genom att man får färsk information exempelvis från polisen som 
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ser saker som skolan inte ser, och vice versa. Man upplever inga problem 
att få samtycke från föräldrar att prata om deras barn på SSPF. Arbetet 
med SSPF och tillsammans med koordinatorn upplevs som verkningsfullt:

Till exempel i våras hade vi ett arbete kring en elev som vi uppmärksammade 
där det rådde stor social oro. Då var det ju flera individer också inblandade 
i det där, flera andra elever på skolan. Då kartlade vi alla de eleverna och 
försökte ringa in vem är det som spelar en central roll i det hela. Då ringar 
man ju in den. Istället för att påbörja ett arbete med flera elever samtidigt, 
påbörjade vi ett arbete kring den elev som vi tror var orsaken till mycket av 
det här som skedde på skolan, den oron som var. Det lyckades vi ringa in 
väldigt väl, och det lugnade ner sig. Så att, så ibland kan det handla om att 
sätta in rätt åtgärder kring rätt individ.

När det handlar om extraordinära situationer upplever rektorerna också 
att samverkan fungerar bra, och att man när det verkligen gäller kan lita 
på varandra:

Sedan var det Nancy-mordet och sedan var det de här Kortedala-händelser-
na. Det blir lite av verklighetens prövostenar som gör att man dels tvingas 
till samarbete, dels att man liksom testar och får förtroende för varandra. 

Men även om det finns en positiv inställning kring SPPF-möten bland rek-
torer, finns det vissa som tycker att SSPF är mindre användbart eftersom 
det krävs samtycke från föräldrarna, vilket inte alltid ges. Trots detta häv-
dar man att det ändå är värdefullt att träffa andra myndighetspersoner 
och kunna prata om konkreta individer och konkret problematik. Mötet 
däremot fungerar mer som en översiktlig väderprognos om hur vindarna 
blåser i området just nu. 

I de få fall där man har det man ska, det vill säga då samtycke och kan prata 
om det, då kan det väl vara så att man får lite mer information. Men att 
egentligen, den egentliga nyttan som jag ser, det är att man före, under eller 
efter mötet pratar om konkreta saker som man har. Så det positiva sker inte 
så väldigt mycket på själva mötet. 

Generellt menar rektor att samarbetet med olika myndigheter är gott. 
Skolan används som ett forum för att nå eleverna, exempelvis har polisen 
varit och informerat om sitt arbete och den lokala fritidsgården infor-
merar om sina aktiviteter under skolloven. Man har också regelbundna 
möten med polisen. Man saknar dock ett samarbete med den politiska 
ledningen, kanske inom SSPF, för att uppmärksamma dem om brister i 
politiken i Angered. Trots upparbetad samverkan med olika myndigheter 
känner personal inom skolan, likt andra myndigheter, att de lätt får ta 
ansvar för händelser som ligger utanför deras egentliga mandat. 

Själva händelserna låg utanför skolan, det var ju på en söndag. Å andra sidan 
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var elever här och det var ju faktiskt så att just de eleverna plus några till 
var de vi hade en oro för. Så det går ju ändå inte att säga såhär ”det är inte 
vår grej”. Det var ju det mötet med föräldrarna skulle visa på och att de fick 
känna då att, att det var polisen och socialtjänsten också. Det var ändå så, 
ungefär som när någon är för mycket borta och vi har oro för någon, vi gör 
vad vi kan men sedan när vi har uttömt våra möjligheter då är det ju inte 
enbart eller ens i huvudsak vårt problem eller vår arbetsuppgift. Men det är 
ju en svår gränsdragning det där. Det var det arbetet som vi hade gjort innan 
så att det, det här med Bettan och samverkan inom den delen av SSPF, som 
funkar. Det är ungefär som när vi pratar om elever och skolorganisationen 
och liknande, organisation är väl bra men du klarar inte av vare sig elever, 
klasser eller samverkan med andra myndigheter om det inte är en relation. 

Rektor betonar här också vikten av att ha en upparbetad relation med 
anställda på andra myndigheter för att samverkan ska fungera, något 
som kompliceras av den höga omsättning på personal som präglar både 
socialtjänsten och skolan. En tillitsfull relation till samverkanspartners 
och individuella tjänstemän är också viktigt för att anpassa arbetet efter 
områdets behov: 

Det [kan vara som] att jag ringer upp dem och säger det ”jag har ingen lust 
att göra en orosanmälan för det kan, det kan vara till förfång både för elever 
och för familjen, men jag har denna oro. Vad kan vi göra? Finns det någon-
ting som vi tillsammans kan göra? Kan vi erbjuda stöd via resursenheten 
istället, eller på något annat sätt så att de inte har direktkontakt med social-
tjänst?”. Ibland är det så att människor häruppe är livrädda, därför social-
tjänsten är likhetstecken med omhändertagande. I och med att de har sett det 
i närheten, grannens barn blev omhändertagna utan att de själva vet orsaken. 

Sammanfattning
Rektorerna för högstadieskolorna i Angered beskriver en vardag där sko-
lornas anställda arbetar under stark press. Att hålla eleverna från kri-
minalitet är ett Sisyfosarbete, där samhällsutvecklingen uppfattas arbeta 
emot dem. Skolorna uppfattas vara påverkade mer eller mindre direkt av 
kriminaliteten i området, och exempel ges på droghandel utanför rektors 
fönster och vandalisering av lärares egendom. För att försöka nå ungdo-
marna arbetar man för att försöka hålla föräldrarna informerade, men 
uppger att detta inte går friktionsfritt. Kunskapen, däribland om skolplik-
ten är ibland bristande, och det kan vara svårt att få föräldrar att komma 
till skolmöten kring barnens utbildning. Men även de föräldrar som prio-
riterar barnens skolgång kan ha svårt att förebygga skolmisslyckanden, 
eftersom stämningen och förväntningarna om goda prestationer kan vara 
låga för vissa grupper. Det är också en utmaning att hålla lärarna motive-
rade och se till att de inte vänjer sig vid låga skolresultat som ett nödvän-
digt normaltillstånd, eller att de blir uppgivna och förlorar styrfart.
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Skolornas gemensamma strategi för att komma tillrätta med elevernas 
låga prestationer är att fokusera på närvaro. Alla skolor har ett sam-
arbete med socialtjänstens resursenhet genom en trappstegsmodell för 
hanteringen av frånvarande elever och flera skolor har dessutom satsat 
på ”närvaroteam” som motiverar elever till att gå på sina lektioner, dels 
genom korridorsnärvaro, dels genom hembesök vid oanmäld frånvaro.

Det framkommer också en upplevelse om att en del andra myndighe-
terna har gett upp hoppet om de mest kriminella ungdomarna, något som 
kan innebära en känsla av ensamhet i arbetet med denna grupp.

Fält och fritid
Introduktion
Fältgruppen och fritidsgårdarna ligger under Kultur och fritid i Angered. 
Verksamheterna ska fokusera på att skapa en meningsfull fritid och för-
troendefulla relationer mellan ungdomarna och de anställda. 

Fältassistenterna i Angered är en förhållandevis liten grupp, med sex 
anställda som arbetar mot hela området. Fältassistenternas arbete är till 
sin natur uppsökande, där kärnan i arbetet är att man ska befinna sig 
där ungdomar är, och arbeta förebyggande genom att skapa förtroende-
fulla relationer, motivera till positiv förändring och initiera nödvändiga 
insatser. Fältgruppen i Angered samverkar i huvudsak med fritidsgårdar 
och ungdomsmottagningar, och denna samverkan är inte nödvändigtvis 
kopplad till social oro. Man har ingen formaliserad samverkan med nå-
gon annan myndighet.

Fältassistenterna upplever en stark instabilitet i området, och oroar 
sig för framtida allvarliga våldsbrott, som upplevs som oundvikliga. Man 
menar att det finns både tillräckligt med vapen, tillräckligt med margina-
liserade människor, och extrema religiösa grupper för att det ska handla 
om en tidsfråga innan det smäller.

Syn på ungdomssituationen i Angered
Fältassistenterna beskriver en negativ utveckling hos ungdomarna, där de 
byggt upp lager av utanförskap från samhället. Detta visar sig i en ”typisk 
attityd” genom ett avståndstagande från samhällsrepresentanter. Fältas-
sistenterna har märkt en generell förändring också i deras möjlighet till 
att etablera kontakt med ungdomarna. Där man förr lyckades upprätt-
hålla en relation till alla ungdomar, även med de individer man inte lycka-
des hjälpa tillräckligt, finns det nu en grupp ungdomar man inte når fram 
till alls. Tidigare, menar fältassistenterna, uppfattades de av ungdomarna 
som allierade snarare än som kopplade till myndighetsutövande instanser 
som polis och socialtjänst. Nu har det i stället utvecklats en brist på tillit 
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även till fältassistenterna, som nu ses som representanter för Sverige och 
ett samhälle som åtminstone en viss grupp ungdomar inte känner sig vara 
en del av. Resultatet av attitydförändringen blir att fältassistenterna inte 
når fram till alla ungdomar, och även blir aktivt motarbetade i sitt arbete. 
Ungdomarna kan nu på olika sätt markera att de inte vill ha med fältare 
att göra och skapar distans. Fältassistenterna förklarar beteendet med att 
en del av den nya generationen ungdomar har vuxit upp utanför samhäl-
let, och saknar kopplingar till samhället Sverige. Dessa ungdomar deltar 
därtill i lägre grad i gemensamhetsaktiviteter såsom föreningsliv och sko-
lan går dåligt, vilket ytterligare bygger på en känsla av utanförskap och 
marginalisering. 

Det är lätt för en del ungdomar att på mer eller mindre goda grunder 
skapa förklaringar till sin situation och peka på förhållanden utanför sig 
själv och som kan handla om grupp- eller kulturrelaterade processer: det 
är inte på grund av det egna agerandet utan på grund av att hen är mus-
lim, bor i Gårdsten osv. Det för vissa grupper reellt existerande utanför-
skapet i Angered blir på så sätt förstärkt och internaliserat i ungdomens 
självbild, och förklaringar om ett offerskap kan växa sig starka och bli 
till en självuppfyllande och självförstärkande profetia. I förlängningen 
kan alternativa karriärer ”utanför” samhället verka mer attraktiva än att 
ständigt uppleva misslyckanden i kampen om att få en plats. 

För ungdomar som funnit en plats i den kriminella världen i stadsde-
len, exempelvis som medlem i något av gängen kan ett annat samman-
hang skapas där individen får pengar, respekt och sammanhang som hen 
kan ha saknat. Det som har hög status i gängsammanhang, kan härmed 
lätt konkurrera ut det som erbjuds genom offentliga verksamheter, exem-
pelvis att söka jobb på Arbetsförmedlingen eller att plugga på Komvux. 

Syn på egen och gemensam kapacitet
Fältassistenterna talar, liksom övriga grupper, om att man ibland måste ge 
upp på vissa ungdomar, främst när det gäller äldre tonåringar från ”vissa 
familjer” (dvs. från de familjer som uppfattas styra över Angereds krimi-
nella värld). Dessa upplevs bestå och styras av en hård kärna som motstår 
alla försök att nå fram. Man beskriver att fältgruppen slits mellan sina 
uppdrag; å ena sidan ska de arbeta också med de tydligt kriminella trots 
att de då kan känna sig uppgivna rörande sina framgångsmöjligheter, å 
andra sidan vill de arbeta med potentiella rekryter, där de känner att de 
kan ha större framgång:

Ja vi har gjort det [arbetat med svårt kriminella äldre ungdomar] och vi 
förväntas också ibland att göra det, men jag hävdar att den här metodiken 
fixar liksom inte det. Tvärtom ska vi lägga hela vår kraft och energi på de 
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potentiella som kanske i dagsläget är, tyvärr så unga som runt tio år i vissa 
fall. Det är där jag ser att vi med vårt sätt att arbeta, utifrån frivillighet och 
så vidare och i samverkan med andra, kanske har en större möjlighet. De har 
inte kommit så långt i sin utanförskapsprocess. Även om jag hör ju kollegor, 
inte minst inom socialtjänsten och koordinatorerna, som beskriver att, och 
även polis, att de redan när de är tio, elva år när de sitter i förhör och kanske 
samtal med socialtjänst och annat faktiskt uppvisar en ganska härdad yta 
som är ganska skrämmande egentligen. Men jag tror ändå att där finns det 
åtminstone anledning att fortsätta tro på att det går att försöka göra någon-
ting konkret. (Chef, fält)

Fältassistenterna beskrivs ha en allt mer hopplös arbetssituation, där allt 
yngre barn står emot och skapar avstånd mot myndigheternas metoder 
och hjälp, men där man ändå försöker hålla hoppet vid liv. Likt social-
tjänsten och skolan uttrycker man vikten av att rekrytera rätt sorts per-
son, en individ med extraordinära talanger, för att klara av den extrema 
arbetssituationen:

Det handlar om vad du gör och hur du gör det. Sedan är det lite givetvis 
också rätt person på rätt plats. Du kan inte jobba som fältassistent om du är 
rädd för Angered, eller om du inte kan hantera en viss nivå av provokationer 
etcetera. Då är du inte på rätt ställe. Jag säger inte att man ska acceptera 
det, men jag säger att du måste ha någon typ av förmåga, metod, attityd att 
kunna hantera vissa, för det är så det ser ut därute. Man är, man är ute på en 
ganska tuff plats om man säger så. Som har blivit ännu mer tuffare säger de. 
Och det tror jag också är en viktig del för oss chefer, att liksom vara lite mer 
offensiva i det här med rätt person på rätt plats. (Chef, fält)

Lösningar i samverkan
Likt många andra verksamheter hade fältgrupperna i Lärjedalen och Gun-
nared lite olika uppdrag innan stadsdelsreformen. Lärjedalen hade ett mer 
traditionellt socialt fältarbete med uppsökande och relationsskapande 
verksamhet, medan Gunnared fokuserade mer på översiktlig kartlägg-
ning, ”vaktkontroll” och anmälan av brottslig verksamhet. Gunnareds 
fältgrupp hade uppdraget att minska gängkriminaliteten i området, och 
arbetade med ungdomar upp till 25 år. Detta ställde kanske orimliga krav 
på fältassistenterna, och arbetet uppfattades kunna överlappa en del med 
polisens verksamhet. Fältgruppen i Gunnared stod mellan svårförenliga 
mål om att dels skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med 
ungdomarna i området samtidigt som de skulle arbeta riktat mot att 
minska gängkriminaliteten. Uppdraget som Gunnareds fältgrupp hade 
verkar ha likheter i led med hur fältassistenterna uttrycker sin arbetssi-
tuation i nuläget. Ofta upplevs de få ambivalenta uppdrag, med orimliga 
förväntningar på vad de kan åstadkomma och hur de kan arbeta. 
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Alltså jag har sagt såhär ganska tydligt nu, alltså Angered som förvaltning 
måste bestämma sig för varför man har en fältgrupp. Alltså det är num-
mer ett, varför har vi en fältgrupp? Är det för att jobba i de här långsiktiga 
processerna med fokus på dem som det är möjligt att nå, att göra någonting 
med. Då pratar jag generellt sett om den lite yngre målgruppen. Alltså tona 
ned det här med gängbearbetning, nå de här 50, 70, 80 värsta. De hävdar 
jag med bestämdhet att vi i väldigt få fall har en chans utifrån den metodik 
vi har idag att nå. (Chef, fält)

Likt andra myndigheter upplever fältassistenterna att de blir pålagda ett 
ansvar som de inte riktigt har verktyg att hantera. I fältassistenternas fall 
blir det kanske extra tydligt, eftersom det rör sig om en sådan begränsad 
arbetsgrupp som kan uppfattas kunna användas till lite av varje.

Chefen uttrycker en frustration med att man inte förstår vad fältassis-
tenterna kan och ska göra i en krissituation. Fältassistenterna förväntas 
arbeta långsiktigt med yngre ungdomar, men också agera i våldsamma 
krissituationer. Det är exempelvis oklart vad fältassistenterna förväntas 
göra i händelse av skjutningar. Chefen upplever inte heller att det finns 
kanaler och forum för att diskutera fältgruppens uppdrag och möjligheter 
på ett mer samlat sätt, utan att hen förgäves försöker anpassa arbetet efter 
chefer och ledning som agerar i affekt:

Jag möter alltså ett ganska kompakt, alltså jag skulle vilja kalla det okunskap 
och jag skulle vilja kalla det felaktig tro på kring vad ett fältarbete är och vad 
kan det eventuellt bidra med. Jag tror att det är så att hela den här staden just 
nu alltså präglas väldigt mycket av en stark nervositet, oro, rädsla. Just för 
när det blir de här väldigt extrema givetvis, alltså när det skjuts på gator och 
torg så blir ju en stad givetvis helt och hållet chockad i någon slags mening. 
Jag kan förstå att den högsta ledningen behöver göra någonting och vill göra 
någonting. Men jag tror att de tyvärr agerar i affekt. Jag tror inte de agerar 
med tillräckligt mycket klokhet och med tillräckligt mycket genomtänkta 
saker. (Chef, fält)

Liknande upplevelser av att förväntas arbeta med uppgifter som ligger vid 
sidan om det ordinarie uppdraget framkommer också bland personal på 
fritidsgårdarna. Ska man arbeta förebyggande/främjande och bidra till en 
meningsfull fritid för alla ungdomar i Angered, eller ska man förvara och 
hålla koll på de mest kriminella? Båda uppdragen samtidigt fungerar inte 
– de vanliga ungdomarna vågar sig inte till fritidsgården om den är känd 
som en samlingsplats för kriminella.

Angående samverkan känner sig chefen ensam med sin vision, och 
upplever att det är svårt att få medarbetare från andra myndigheter att 
lyssna och tänka till. SSPF beskrivs som användbart, men har en brist i 
sitt huvudsakliga individfokus. Det är svårt att arbeta individfokuserat 
när man har det offentliga rummet som arbetsarena. Dilemma uppstår 
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konkret rörande arbetets uppdrag och innehåll och kan handla om sådant 
som om det är värt att ställa in en kväll ute för att jobba intensivt med 
en person.

Sammanfattning
Trots att fältgruppen och fritidsgårdarna ligger under kultur och fritid 
förväntas de i krissituationer i stället prioritera akuta situationer, men 
upplever sig då sakna adekvata verktyg för att hantera sådana konflikter. 
Då fältgruppen är liten splittras den lätt av motsägelsefulla uppdrag, och 
har svårt att utföra den förebyggande verksamheten i det offentliga rum-
met.

Fältgruppen ger uttryck för att de är en efterfrågad arbetsgrupp – då 
många vill använda sig av dem för olika uppdrag och i skilda samman-
hang. Men de kan också uppleva sig som missförstådda på grund av att 
förfrågningarna verkar stamma från andra verksamheters behov och per-
spektiv, inte från en kunskap om vad fältarbete kräver och innebär. Man 
känner stora krav, samtidigt som man har små resurser, få anställa, och 
otillräcklig metodik. Samverkan med andra myndigheter verkar otillräck-
lig, och okunskapen kring vad fältarbete innebär förefaller stor. Fältarbe-
te uppfattas gärna användas vid krissituationer, oavsett konsekvenserna 
för fältassistenternas och fritidsledarnas normala arbete, och resten av 
Angereds ungdomar.

Polis
Inledning
Områdespolisen i Angered arbetar i huvudsak med ungdomar genom 
deras arbete med gängkriminalitet. Uppfattningen bland polisen är att 
många ungdomar i området hamnar i kriminalitet. Det förebyggande 
ungdomsarbete polisen ägnar sig åt är att vara närvarande och synliga i 
området och reagera tidigt på negativ utveckling hos enskilda ungdomar. 
Ett besvär med den förebyggande verksamheten är att de inte har mandat 
att agera om ungdomen är under 12 år, såvida det inte rör sig om mycket 
grova brott. Eftersom kriminalitet inte sällan börjar tidigare än så, kan 
detta begränsa polisens möjligheter att agera med tidiga insatser. 

Syn på ungdomssituationen i Angered
Precis som övriga intervjuade grupper upplever polisen att det finns ett 
kriminellt ”sidosamhälle” med stort inflytande i Angered. Lokalt förank-
rade, kriminella individer styr både droghandel och har ett grepp om det 
lokala grannskapet. Detta leder till att boende saknar förtroende för po-
lisens förmåga, och i stället söker sig till kriminella för att lösa problem. 
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Detta gäller i synnerhet ungdomar, som kanske utsätts för utpressning, 
och inte känner tillit till polisen.

Andelen unga i Angered som hamnar i kriminalitet är hög, och li-
kaså är det många som rekryteras till gäng, något som är förhållandevis 
ovanligt i andra delar av staden. Angered svarar för den största delen av 
polisen i nordosts ungdomsbrott. Lösningen som polisen föreslår är att 
försöka upptäcka de som håller på att slussas in i kriminalitet så tidigt 
som möjligt.

Polisen beskriver att drivkraften till den utbredda kriminaliteten står 
att finna i segregationen, fattigdomen och den stora andelen nyinflyttade 
från andra länder. Även polisen vittnar om att klimatet i området föränd-
rats till det negativa. Ungdomsbrottsligheten, främst då försäljningen av 
narkotika, har blivit mer öppen och affärsmässig sedan tio år tillbaka. I 
den nya situationen har polisen problem att ingripa, eftersom den drog-
handeln involverar många fler personer, och det kan vara svårt att avgöra 
vem i ett gäng som tar emot pengarna. Likt fältarbetarna upplever poli-
sen också ett ökat förakt mot samhällsföreträdare, och att ungdomarna 
känner att de inte har någonting att vara oroliga för från samhällets sida 
¬– att de inte ser några konsekvenser med sin kriminalitet. Det finns en 
känsla av laglöshet, som också kommer igen i skolans beskrivning av 
stadsdelen. Polisen diskuterar på liknande sätt som fältgruppen att det 
finns ett behov av nya arbetsmetoder som är anpassade efter Angereds be-
hov för att kunna göra skillnad. I polisens fall gäller det ett önskemål att 
kunna nå ungdomarna i ett tidigare stadium, innan socialtjänsten kopp-
lats in och ungdomen hamnat för djupt i kriminaliteten:

Ja, men det är ju oerhört svårt, det är ju det här som jag pratade om, det är 
ju det här att man tycker att det finns någon form av vakuum mellan att man 
ganska tydligt kan se att ”den här ungdomen är på väg totalt fel, det är så 
mycket som tyder på det, och nu skulle vi behöva göra någonting” och att 
det finns verktyg att göra det. (Polis)

Polisen upplever att boende i Angered har ganska dålig koll på svenska 
lagar, vad polisen kan och måste göra, och att de boende kan uppleva 
dem som antingen tandlösa, när de inte ingriper när de fått ett tips utan 
tillräcklig information, eller despotiska, när de griper in när de boende 
anser att de borde låta bli. 

Just det här med lagstiftning, det finns ju ett enormt behov antagligen i en 
stadsdel som Angered. Vad är okej, vad får man göra i Sverige och inte? 
Ibland så märker vi att de inte riktigt har förstått att det inte är okej att göra. 
De har inte fått det med sig från kanske de länderna de kommer från, och 
de kanske ser så mycket som händer i stadsdelen så de vet inte att det är inte 
okej. Där är ju områdespoliserna återigen de som ska då vara ute och infor-
mera om sånt här. (Polis)
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Likt socialtjänsten och skolan upplever polisen att det finns tysta områ-
den, där man känner till att det förekommer kriminella aktiviteter men 
som man ändå inte får in några anmälningar från. Anledningen beskrivs 
som en brist på tillit till att polisen kan hantera problemen. För polisens 
arbete krävs det att medborgare har tillit till polisens arbete så att de ger 
dem så god information att de kan agera. De kan sällan göra något på 
vaga rykten, och måste i dessa fall avsätta mycket resurser på egen spa-
ning och informationssökning. Samtidigt som många boende har ett stort 
behov av en utökad polisiär närvaro för tryggheten i området, finns det 
också en kunskapsbrist gällande rättsväsendet och polisens mandat hos 
befolkningen, vilket leder till missförstånd och besvikelse. 

Syn på egen och gemensam kapacitet
Ett stort problem som polisen lyfter fram när det handlar om kapaciteten 
att bemöta kriminaliteten i Angered är risken för att kriminalitet riskerar 
att normaliseras i de områden där den är mest omfattande. På grund av 
detta fungerar inte alltid den lagstiftning och de metoder som man använ-
der generellt i Sverige, utan man måste använda andra arbetsmetoder. Att 
kalla folk till förhör eller till socialtjänsten är exempelvis inte alltid eller 
kanske sällan en framgångsväg. De dyker helt enkelt ofta inte upp och det 
verkar för polisen som att de ungdomar man har att göra med inte bryr 
sig så mycket om det. 

Jag tycker det är väldigt tydligt det här med om man har någon upplevelse av 
att det finns trygghet i sitt område, oavsett om det finns mycket fattiga och 
mycket nyanlända. Om det finns någon form av trygghet för de som bor där, 
då smittar det av sig. Då blir den här normalbilden annan. Men det krävs att 
man, att det är liksom polisiär närvaro, väldigt mycket. Och det har vi inte 
haft. I perioder har det fungerat ganska bra, men det är väldigt slitsamt för 
de poliser som ska jobba i ett begränsat område med den här stora proble-
matiken. Det är inte så många som orkar med det, du måste ha ett intresse 
för det. Det måste visas av polisledning att, att det är prioriterat, att man 
prioriterar den typen av arbete och att det är viktigt. För att det, det är trots 
allt, det är de här poliserna som är, som kan vara därute och bemöta det 
liksom direkt och på plats och vara någon form av en kraft i området. (Polis)

Ett centralt mål för polisens områdesarbete är att medverka till ökad 
trygghet och tillit. Detta kräver en hög grad av närvaro för att skapa kom-
munikation och relationer till de boende. Idag kan poliserna uppleva att 
arbetet är mycket påfrestande, inte minst för att de får utgöra en symbol 
för ”samhället” som en del inte upplever sig vara en del av, vilket i sin tur 
kan kopplas till den övergripande marginalisering och utsatthet som vissa 
grupper upplever. Relationen till övriga samhället blir för vissa ungdomar 
här konkretiserat på ett individuellt plan och översatt till hur relationen 
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till polisen uppfattas vara. Relationen till samhället blir därmed personi-
fierad i form av enskilda eller grupper av poliser. Detta kan förstås som 
en nedbrytning av strukturella, generella förhållanden till det individuella 
och relationellt specifika. I detta finns också en omvänd mekanism som 
generaliserar det individuella till det övergripande; Vad den enskilde po-
lisanställde göra, vilka beteenden och attityder denne visar generaliseras 
lätt till hur hela poliskollektivet är eller för den delen om hur samhället 
fungerar visat i den individuella kontakten (Forkby & Liljeholm Hans-
son, 2010). Den centrala mekanismen för dessa processer hämtas från de 
spänningar som skapas mellan grupper i ett uppdelat samhälle, vilka ska-
par ett förståelseraster för hur samhället är och hur den egna positionen 
uppfattas relateras till hur andra har det. Om det inte finns förtroende för 
och tillit till samhällets funktioner, exempelvis att man kan vända sig till 
dem då man blir utsatt för hot och liknande skapas lätt alternativa struk-
turer för att åstadkomma någon form av säkerhet. Ett exempel kan vara 
gäng om de är närvarande i områdena. Om några killar som varit utsatta 
för bötning berättar en av koordinatorerna:

Det är ju bötning då, men man vågar ju inte berätta något, hellre dör man. 
De är jätterädda de här pojkarna. Skiträdda. De offrar hela sin skola och 
sin familj, bara man inte, ”ni fattar inte, det går inte att berätta”. Så po-
lisen har gjort lite hembesök och så pratar med dem lite sådär, de behöver 
inte anmäla brottet, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är ju de kan gå 
tillbaka till skolan och vara trygga. Men de tror inte att någon kan göra det 
[bygga trygghet för dem], mer än att få beskydd av ett annat gäng. Det är så 
de vill lösa det. Så de vill inte ha hjälp av skolan, inte av föräldrar och inte 
av polisen. 

Denna översättning mellan samhälle och individ/relation kan leda till mer 
eller mindre aktivt avståndstagande och markeringar gentemot indivi-
den (exempelvis mot den enskilde polisanställde). För att hantera sådana 
konsekvenser av den spridda ekonomiska och sociala utsattheten krävs 
ett proaktivt motverkande arbete i förhållande till den hos vissa grup-
per grundläggande bristen på känslan av trygghet i området och tillit till 
polisens arbete. För områdespolisen handlar det om en omfattande och 
långsiktig närvaro där de lär känna sitt grannskap. Det är väsentligt för 
att bygga upp någorlunda fungerande relationer för att försöka motverka 
ytterligare avståndstagande mot poliser. Områdespolisernas trygghets-
främjande och områdesspecifika arbete fokuserar på att samla kunskap 
och bygga respekt och förtroende från och till de boende i området, så att 
boende faktiskt vänder sig till dem vid behov och inte hellre använder sig 
av alternativa rättskipande former. Områdespoliserna är tänkta att bygga 
upp en helhetssyn där man lär känna individerna i området, deras famil-
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jesituationer och problematik och därigenom kan utveckla större tillit. En 
viss motsättning mellan denna strategi för polisarbete finns till idéer ut-
vecklade inom den situationella brottspreventionen. Här har det visat sig 
att närvaron på så kallade ”hot spots” är viktig för att skapa ökad trygg-
het och minska brott, men denna närvaro behöver inte vara särskilt ut-
sträckt i tid utan det är snarare frekvensen som är viktig. Problemet med 
denna strategi översatt till polisiärt arbete med ungdomar är att det kan 
vara svårt att etablera några relationer och polisen riskerar att få en mer 
avgränsat kontrollerande roll, vilken kan vara mindre användbar om det 
handlar om deltagande i mer aktivt individuellt eller gruppbaserat arbete. 

Trots att det finns gehör på olika nivåer inom polisen för ett områ-
desbaserat polisarbete, har det visat sig vara svårt att konsekvent avdela 
resurser för denna inriktning. Det finns exempelvis ett stort behov av att 
använda närmiljöbaserade sätt för att sprida information om polisen 
och rättssystemet. Tidigare år har sådant arbete kunnat bedrivas inom 
skolorna, men för detta saknas idag resurser. Således krävs det en mer 
konsekvent hållning inom den egna organisationen genom att inte bara i 
ord understryka betydelsen av arbetssättet, utan också att i handling ge 
förutsättningar för det långsiktigt. 

En metod som områdespolisen lyfter fram för det förebyggande arbetet 
är de så kallade orossamtalen som genomförs tillsammans med polisens 
socialsekreterare. Dessa är tänkta för de fall där det finns indikationer och 
en oro kring en ungdom, utan att det för den skull finns så tydliga ”be-
vis” så att en anmälan till socialtjänst eller vidare utredning inom polisen 
blir aktuell. Områdespolisen poängterar också vikten av att agera snabbt, 
vilket innebär att föräldrar ska kontaktas och erbjudas orossamtal i så 
snar tid som möjligt efter att en händelse eller situation uppstått som 
föranleder oro. Man vill med detta dels kunna mobilisera föräldrar som 
avses ta över och dela oron och därmed agera för att ge det egna barnet 
erforderligt stöd och kontroll, dels att den unge själv ska nås genom att 
inse allvaret i situationen med dess eventuella konsekvenser. Genom att 
rama in samtalet som ”oro” och inte som någon form av bevisföring vill 
man skapa en diskussion som inte präglas av förnekanden eller argumen-
tation kring hur situationen är, utan att det finns en oro rätt eller fel och 
man vill tala om vad denna innebär, vilket i sin tur avses leda till handling 
och förändring. Samtalen sker i hemmet, tillsammans med föräldrarna. I 
den här lösningen finns en överlappning med socialt arbete, men denna 
upplevs som nödvändig för att kunna nå ungdomarna i tid. För att oros-
samtalen ska fungera menar områdespolisen att det är nödvändigt att 
skolan, socialtjänsten och polisen säger samma sak till ungdomen och 
föräldrarna, de ska visa en ”enad front”.
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[Orossamtal är] en enkel åtgärd som inte tar jättelång tid men som vi tror 
ändå kan ha, och det kanske man kan göra hyfsat snabbt efter. För ungdo-
mar, det får inte gå liksom flera månader. Lämnar vi över till ungdomsutred-
ning, de som är över 15 år, så jobbar vi fram en skälig misstanke här ute i 
områdena på span, och sedan lämnar vi över det till utredningsenheten som 
jobbar med ungdomar centralt. De kanske har jättemycket ärenden så det 
där tyckte inte dem var så viktigt, det blir liggande. En ungdom kanske blir 
kallad som misstänkt för ett brott över två månader efter. I värsta fall kan det 
gå ännu längre, det är inte bra för en ungdom. Det är bättre att få en respons 
en eller två veckor senast efter. Där finns det en del att jobba med. Där har 
vi inte riktigt fått till det kanske alltid här i vår organisation i polisen. (Polis)

Tidsaspekten framhålls som viktig för att de ungas kriminella handlingar 
ska få omedelbara konsekvenser för sina handlingar. Utöver att orossam-
tal kan ha ett självständigt värde, motiveras de av att de kan kompensera 
en brist på andra håll i organisationen där tidsrymden kan vara avsevärt 
längre. 

När det handlar om målgrupper för polisens förebyggande arbete lyf-
ter man fram vikten av att uppmärksamma individerna i gängen för att 
på sikt kunna nå fram. Det är viktigt att inte betrakta dem som en samlad 
och gemensam grupp.

Det är jättejobbigt, en klunga på tio killar kan vi ta, och så kan man nämna 
tre vid namn. De andra kanske du inte ens känner. För då är de en individ 
som syns, de är inte en grupp. Jag tycker det är ganska intressant med grupp-
psykologi eller gruppdynamik, för om man nu ska ta det till fotbollsvåld, 
oftast är det ju Svensson som går ut och slåss fast i en grupp så blir de våld-
samma. Och det är samma med ungdomarna, men kan man peka ut några 
individer eller en, så vet de andra kring ”de vet vem han är, då kan vi inte 
bete oss i alla fall”. Och, så det kan man väl säga, alltså synlighet och person, 
lokalkännedom kan man väl kalla det då. (Polis)

Den lokalkännedom (liknande det som koordinatorerna betecknar områ-
deskunskap) som polisen talar om uppfattas som väsentlig för att undvi-
ka att ungdomarna blir anonyma i gruppen. Anonymiteten innebär minst 
två problem: den minskar möjligheten att etablera relationer och däri-
genom medverka till individuella förändringsprocesser och den ger som 
framhålls ovan också en minskad kontroll då man inte uppfattar sig sedd 
som person och kan agera friare. Därför är det viktigt såväl att förstå hur 
individer fungerar och hur grupper skapas samt den dynamik som grup-
pen medverkar till, samt vilka individuella beståndsdelar den består av.

Lösningar i samverkan
Trots att man generellt upplever ett gott samarbete mellan polisen och an-
dra myndigheter finns det några förhållanden som skaver. Socialtjänsten i 
synnerhet uppfattas ha ett mer individuellt angreppssätt i jämförelse med 



120

polisens mer strukturella och övergripande. De olika tyngdpunkterna 
leder ibland till olika visioner för hur problem ska hanteras. En annan 
punkt där det lätt skär sig mellan socialtjänsten och polisen är att soci-
altjänsten upplevs vänta väldigt länge innan de ingriper. Upplevelsen är 
att det krävs för mycket innan socialtjänsten går in med mer omfattande 
åtgärder. Kommunikationen med socialtjänsten fungerar dock generellt 
väl, inte minst då den kan gå genom socialsekreterare vid polisen. Det 
man uppfattar som socialtjänstens tydligare föräldrafokus ses som en stor 
förbättring, eftersom det är viktigt att föräldrarna görs medvetna om hur 
deras barn egentligen har det och hur de agerar.

Samarbetet med skolan är helt beroende av rektorerna, som är poli-
sens kontaktperson. Problemet är att dessa ofta är svåra att nå. Skolan 
ses ändå som den bästa ytan för förebyggande arbete, eftersom det är där 
som tendenser kan uppmärksammas först, och skolan utgör också en na-
turlig stomme i barnets liv. Det är viktigt för områdespolisen att ha nära 
och god kontakt med skolan även för att få information. Skolorna måste 
exempelvis kontakta områdespolisen så fort de gör en anmälan, vilket 
uppmuntras via mejl och sms, eftersom poliserna träffar ungdomarna ute 
på stan och behöver vara uppdaterade. Det är dock ett segt arbete att få 
alla skolor på banan med informationsspridningen.

SSPF upplevs som ett bra forum för att diskutera individer och sam-
tala med andra aktörer, inte minst med skolan. Samtidigt lyfts kritik mot 
arbetsformen då den uppfattas som otillräcklig och otydlig som metod 
för att arbeta med unga i förebyggande syfte. Man har däremot en direkt 
kontakt med koordinatorerna i områdena, som upplevs som ett bra kom-
plement, exempelvis när skolans insatser inte riktigt räcker till. SSPF bi-
drar även till uppföljning av individärenden, som kan verka sporrande för 
myndigheterna. Man återkopplar till ärenden som tagits upp vid SSPF-
möten och kan fråga skolan eller socialtjänsten hur det egentligen gick 
med en viss ungdom, i stället för att släppa det när man gjort en insats. 

Likt de andra myndigheterna ser polisen de ungdomar som man ger 
upp om, på grund av att deras kriminalitet ses som ett mer eller mindre 
obotligt problem. Myndigheternas uppgivenhet kan bara vara negativ, 
enligt polisen, eftersom man då redan som ung stämplas som kriminell. 
Däremot är det svårt att veta vem som har metoden och möjligheten att 
satsa på de mest kriminella?

Polisen upplever också att fritidsgårdarnas kvalitet varierar starkt mel-
lan de olika enheterna. Några utmärker sig positivt med engagerad perso-
nal och genomtänkt verksamhet, men det skiftar mellan verksamheterna. 
Ibland uppfattas kommunikationen inom fritid vara bristfällig. Detta le-
der till konsekvenser som att om en ungdom blivit portad från en gård så 
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är detta inte känt på andra gårdar, så hen kan bara ta sig dit istället vilket 
inte blir någon tydlig reaktion. Bostadsbolagen nämns också som viktiga 
samarbetspartners för polisens arbete, då de kan närma sig boende från 
en annan ingång än andra. Här nämns ett exempel där Gårdstensbostäder 
sägs ha varit mer aktiva än andra bostadsbolag i att skapa ordning i om-
rådet, genom sitt trygghetsarbete men också genom att vara mer tydliga 
och ibland även hotfulla med att hyreskontraktet kan bli uppsagt om inte 
ordningsreglerna följs. 

Ja. Hot om uppsägning av kontraktet. Det vet alla ungdomarna om. Sedan 
tror jag inte att de skulle få genom det i hyresnämnden. Men ett skrämsel-
brev kan man kalla det kanske. Rätt eller fel – det har en effekt, så är det. 
Sedan vet ju de att Gårdstensbostäder äger ju inte dalen, så där kan man ju 
köra då. Men de har fått bort ett problem i alla fall. (Polis)

Områdespolisen nämner också annat samarbete med bostadsbolagen, 
som att fastighetsskötarna, som har stor närvaro i områdena och vanligen 
inte är del av tystnadskulturen gentemot polisen, kan anmäla när de ser 
misstänkt verksamhet. För utan personer i områdena som tipsar polisen 
om olika misstänkta aktiviteter och sammanhang, skulle polisarbete vara, 
om än inte helt omöjligt så åtminstone mycket svårt och kräva avsevärda 
resurstillskott. 

Sammanfattning
Polisens förebyggande arbete går ut på att vara synliga ute i områdena, 
kontinuerligt och långsiktigt. Man vill skapa trygghet och förtroende för 
poliserna lokalt, lära känna områdena och deras boende, och kunna syn-
liggöra individerna i gängen för att kunna sätta press på den enskilde 
gängmedlemmen (eller personer som är i risk att rekryteras). Polisens 
förebyggande arbete innefattar även orossamtal tillsammans med poli-
sens socialsekreterare med föräldrar och ungdom, vanligen i frågor där 
formella anmälningar inte blir aktuella senare. Denna metod innefattar 
delar som liknar mer socialt arbete, men man anser att det är nödvändigt 
att områdespoliserna har en mer förebyggande roll. Här måste de kombi-
nera ett mer socialt perspektiv med en traditionell roll som brottsbekäm-
pare för att kunna nå fram till ungdomar och deras föräldrar i tid, innan 
ungdomen fastnar i kriminalitet. Man har ett gott samarbete med flera 
myndigheter men är mindre nöjd med fritidsgårdarnas verksamhet, vilket 
delvis bekräftar fält/fritids åsikt om stora krav och små resurser.

Vi har i detta kapitel tittat på hur respektive aktör i det närmaste of-
fentliga samverkansnätet som koordinatorerna relaterar till ser på sin 
egen verksamhet, situationen för (utsatta) unga i Angered och hur det ge-
mensamma arbetet fungerar. Men aktörerna arbetar inte enskilt var och 
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en för sig utan knyts också samman i arbetsformer där de alla deltar. Här 
utgör SSPF-modellen en kärnverksamhet. Genom denna tänks de tillsam-
mans kunna agera förebyggande och helst även proaktivt i förhållande till 
situationen i området. I nästa kapitel kommer fokus därför att ligga på 
hur denna verksamhet fungerar. 
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SSPF-modellen

Som nämnts ovan är samverkansformen SSPF central för koordinato-
rerna. De var åtminstone inledningsvis tänkta att ha nära kontakt med 

styrgruppen för SSPF och koordinatorerna ansvarar själva för samord-
ningen av arbetsgrupp och de områdesbaserade operativa grupperna. När 
satsningen på mobiliserande trygghetsarbete gjordes fanns bara två nivåer 
inom SSPF, en styrgrupp och en arbetsgrupp. Den förra skulle då stå för 
övergripande ledning, och den senare för samordning kring enskilda indi-
vider och grupper. Arbetsgruppen skulle också hantera frågor kring sam-
tycke från föräldrar om samverkan. Koordinatorerna uppfattade dock 
att det var tämligen få individuella ärenden som lyftes i arbetsgruppen, 
och de var mer en grupp för informationsutbyte och uppdatering av läget 
inom respektive organisation och kring ungdomssituationen i stort. Dis-
kussioner om enskilda ungdomar och grupper kom inte sällan att föras 
i anslutning till mötet, istället för under det som egentligen var avsett. 
Förklaringarna till det som uppfattades vara ett litet antal ärenden angavs 
vara att SSPF var för långt från de olika delområdena i Angered. De per-
soner som deltog i mötena befann sig själva också tämligen långt från de 
ungdomarna och det praktiska arbetet kring dem. Därför togs beslutet att 
omorganisera SSPF genom att lägga till ytterligare en nivå, den operativa 
nivån. Denna skulle bestå av personer i praktiskt ungdomsarbete som 
därför skulle kunna ha lättare för att samarbeta direkt med varandra, och 
även ha nära kännedom om aktuella individer och deras sammanhang. 
Socialsekreterare inom myndighetsutövningen och resursenheten, skolku-
rator, områdespolis och ungdomspolis, fritidsledare och fältassistent skul-
le ingå. Arbetsgruppen skulle alltjämt bestå av personer från respektive 
organisation med chefs- eller arbetsledande ansvar och styrgruppen av 
personer med högre chefsfunktion. Efter en del diskussioner kom den nya 
organisationen på plats i december 2014. Den specifika kompositionen av 
de olika grupperna har sedan diskuterats i förhållande till organisationer-
nas egna prioriteringar och omorganisationer. Exempelvis diskuteras om 
myndighetsutövande socialsekreterare verkligen ska ingå och hur polisen 
ska representeras. 
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I samband med omorganisationen togs beslutet att följa upp hur SSPF-
modellen uppfattades och om de vidtagna förändringarna motsvarade 
förhoppningarna. En enkät togs fram till ledamöterna som de fick be-
svara dels under upptaktsdagen för organisationen och dels knappa året 
efter. Enkäten innehöll frågor om syn på ungdomssituationen i Angered 
och hur hanterbar den uppfattades vara, uppfattningar om SSPF som 
samverkansform och något kring hur många ungdomar de lyft upp till 
diskussion i SSPF från respektive organisation. I detta kapitel redovisas 
resultatet från enkätundersökningen. 

SSPF är en arbetsform som används även på andra håll, den är dels 
spridd till Göteborgs samtliga stadsdelar och även i andra delar av Sveri-
ge. Inspirationen till samverkansformen sägs komma från Danmarks SSP, 
men där är den ganska annorlunda utformad och dessutom hade Sve-
rige egna förlagor (som också inspirerade Danmark). Det är därför svårt 
att säga vem som egentligen inspirerat vem (Edvall Malm, 2012). Under 
2015 presenterades en utvärdering av hur väl modellen implementerats i 
Göteborg totalt sett (Turner, Nilsson & Jidetoft, 2015). Här framkom-
mer en stor variation såväl rörande vilka resurser som getts till organi-
sationen som deltagarnas behållning av och förberedelser inför mötena. 
Att döma av det som framkommer verkar det finnas goda resurser för 
arbetet i Angered och stadsdelen verkar ha kommit relativt långt i att 
implementera arbetssättet. I utvärderingen ges också utvecklingsråd som 
att vara mer tydlig med risk- och skyddsbedömningar av ungdomarna 
och att deltagarna också måste tänka in SSPF i sitt dagliga arbete så att 
de kommer väl förberedda till mötena. I en kommande lic-avhandling i 
socialt arbete undersöker Christina Söderberg också SSPF-modellen. Hon 
visar att innehållet i SSPF-modellen även på andra håll i landet är ganska 
varierande. Hon för också en diskussion kring det som hon ser som poli-
sens dominerande ställning i grupperna. Det var ofta poliserna som var de 
mest aktiva personerna i grupperna, och det var även de som hade någon 
mer ingående kunskap om ungdomen utanför de institutionella samman-
hangen. Enligt Söderberg föreligger en risk för att olika aktörers uppdrag 
flyter samman i ett slags kontrollstöd där socialtjänsten och även andra 
verksamheter arbetar efter en agenda uppsatt av polisen. 

De besvarande
Totalt besvarades enkäten av 71 personer, fördelat på 45 den första och 
26 den andra omgången. Den första enkäten distribuerades till såväl ar-
bets- som operativa grupper, medan den andra enbart gick till de opera-
tiva grupperna, vilket till stor del förklarar skillnaden i antal. Orsaken till 
att enbart inkludera de operativa grupperna i den andra omgången var att 
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det är dessa som är nytillskottet i organisationen och därför mest ange-
lägna att följa upp. I de operativa grupperna ska finnas 36 personer samt 
koordinatorer (som inte besvarade enkäten). Några positioner var inte 
tillsatta i alla grupper. Svarsfrekvensen kan därför beräknas till omkring 
75 procent för båda undersökningsomgångarna. 

Samtliga verksamheter i SSPF representeras i svarsgruppen, totalt kom 
30 procent från skola och socialtjänst vardera, 10 procent från polisen 
och 27 procent från kultur och fritid, vilket avspeglar grupperna även 
om polisen är något underrepresenterad. Gruppen består av personer på 
olika nivåer i organisationerna som alla har någon form av betydelsefull 
funktion för ungdomsarbetet i stadsdelen. Deras uppfattningar kan såle-
des förväntas vara viktiga dels för att få en temperaturmätare av situatio-
nen i stadsdelen, dels som en avkännare kring hur samverkan fungerar. I 
enkäten efterfrågades också vilka arbetsuppgifter personerna hade, orga-
nisatorisk nivå och/eller direktarbete med ungdomar. Notera att även per-
soner i direktarbete med ungdomar kan ha uppgifter på mer övergripande 
nivå, exempelvis frågor kring verksamhetsplanering och uppföljning. 

Tabell 2. Fördelning av svar på enkät till SSPF-organisationen fördelat på 
personernas arbetsuppgifter. Procent avrundat till heltal.

Till viss eller stor del (%)

Första omgång Andra omgång

Organisationsnivå

Verksamhetsplanering och uppföljning 80 94

Arbetsledning 65 38

Handledning och stöd till personal 56 53

Direktarbete med ungdomar

Utredningsarbete 45 68

Uppsökande/spaning 43 71

Pedagogiskt arbete 52 70

Stöd/behandling 68 88

Främjande/förebyggande 86 92

 
Som framgår i Tabell 2 finns en representation av samtliga efterfrågade 
arbetsuppgifter bland de svarande. De uppger att de i hög utsträckning 
har erfarenhet och inflytande över såväl arbete på organisationsnivå som 
direkt ungdomsarbete. Några skillnader mellan undersökningsomgång 
ett och två av enkäten är att det fanns en större andel personer med ar-
betsledande uppgifter i den första mätningen och vid det andra en större 
andel personer i operativt arbete. 



126

SSPF-organisationen innefattar personer med lång erfarenhet kring att 
arbeta med ungdomar generellt och även specifikt i Angered i den position 
man hade vid svarstillfället. Drygt sex av tio hade arbetat i den aktuella 
befattning längre än tre år, lika stor andel hade arbetat i Angered längre 
än tre år, tre fjärdedelar inom det aktuella yrkesfältet och nära nog en lika 
stor andel med ungdomar med riskbeteende under så lång tid. I princip 
samtliga (96 procent) bedömde också sin egen kunskap om arbete med 
ungdomar med riskbeteende som ganska eller mycket god. Sammantaget 
torde alltså svarsgruppen kunna ge en god bild av hur det professionella 
ungdomsarbetet uppfattas i stadsdelen och även hur ungdomssituationen 
beskrivs.

Ungdomssituationen i Angered
Den bild som framkommer om omfattningen av ungdomar med riskbete-
ende i stadsdelen är allvarlig, där åtta av tio menar att det finns en ganska 
eller mycket stor omfattning av ungdomar med riskbeteende (ingen större 
skillnad mellan mätningarna)4. Omfattningen säger i sig emellertid inte 
så mycket om hur allvarlig situationen är, utan måste ställas i relation till 
kapaciteten att möta situationen – uppfattas den, oavsett målgruppens 
omfattning, vara inom eller utom kontroll? På en tiogradig skala place-
rade sig knappt hälften på sju och uppåt vid mätning ett, vilket skulle 
kunna översättas till att innefatta dem som menar att situationen är ”näs-
tan” eller ”helt utom kontroll”. Något färre uppfattade situationen så 
allvarlig vid mätning två, en tredjedel markerade sju och uppåt. Möjligen 
har situationen förbättras något, möjligen ser man att deltagandet i SSPF 
och kanske andra satsningar gjort att situationen upplevs som mer han-
terbar, och möjligen beror det på att svarsgruppen skiljer sig åt mellan 
mätningarna. 

Kapaciteten att hantera utmaningarna hänger delvis samman med till-
gängliga resurser. Här menade knappt hälften vid mätning ett och drygt 
sex av tio vid mätning två att det var ganska eller mycket stor brist på re-
surser till direkta insatser mot social oro och kriminalitet i stadsdelen. Att 
gruppen vid mätning två i något uppfattade situationen som mer under 
kontroll hänger alltså inte samman med att de tyckte sig se mer resurser, 
tvärtom. Ytterligare menade hälften vid båda mätningarna att det var 
ganska eller mycket stor brist på resurser för förebyggande arbete mot ak-
tuell problematik. Kanske inte oväntat menade också en tredjedel i båda 
mätningarna att Angered borde prioriteras högre än vad som är fallet 
idag när det gäller resursfördelning inom staden. Hälften angav dock här 
att de inte kunde uttala sig i frågan. 

4.  Här ombads de svarande att ta ställning till en skala där ”1” innebar mycket ringa omfattning och ”10” 
mycket stor omfattning. Ganska omfattande definierades som 7–8 och mycket som 9–10 på skalan.
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Om samverkan 
Den första frågan om samverkan är generell till sin natur. Den inbegriper 
SSPF, men det finns fler sammanhang som kan inkluderas. Här efterfrå-
gades förhållanden som forskning om samverkan visat kan vara viktiga, 
exempelvis om man litar på varandra, om det finns öppenhet inför kritik 
och om andra verksamheter verkar ta hänsyn till den egnas synpunk-
ter. Frågan var uppbyggd som påståendesatser där man kunde uppge om 
dessa stämde mycket bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska då-
ligt respektive mycket dåligt. I diagrammet nedan (Figur 10) visas hur 
stor andel som markerade stämmer ganska eller mycket bra på de olika 
påståendena. 
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Figur 10. Uppfattning om samverkan bland SSPF:s medlemmar, fördelat på 
enkätomgång ett och två. Svaren redovisar de som svarat ”stämmer ganska 
eller mycket bra”. 

Som vi kan se i diagrammet finns en generell positiv uppfattning om hur 
samverkan fungerar kring ungdomar med riskbeteende i Angered. Sju av 
tio uppfattade att samverkan fungerade bra vid första mätningen och när-
mare åtta av tio vid mätning två. Likaså ställde sig en majoritet bakom 
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påståendet att olika parter litar på varandra. Vid mätning ett uppfattade 
omkring en tredjedel att det var svårt att veta vad man kunde påverka. 
Denna andel hade minskat till en femtedel, vilket kan tolkas som att de 
lärt sig om SSPF och vad denna form innebär. En dryg fjärdedel ställde sig 
samtidigt i ganska eller hög grad bakom påståendet att de hade ett intryck 
av att man inte ska lägga sig i andra verksamheter. Det verkar alltså i viss 
mån finnas, kanske outtalade, revirgränser som en del uppfattar sig inte få 
överträda. Samtidigt verkar möjligheten att uttrycka kritik ha ökat mel-
lan mätningarna, något som skulle kunna innebära att man bland annat 
ifrågasätter just sådana organisatoriska gränser. Om andra verksamheter 
tar synpunkter från den egna verksamheten på allvar är den enda där man 
kan notera en försämring mellan mättillfällena. Vid närmare granskning 
kan man se att dessa svar kommer från samtliga involverade verksamhe-
ter. Resultatet här kan indikera att man i vissa lägen inte uppfattar sig få 
gehör hos andra för det man för fram, men ska troligen inte tolkats som 
statusfrågor i första hand. Något mindre andel än vid första mättillfäl-
let uppfattade också att andra projekt och satsningar stör arbetet med 
SSPF. Denna fråga relaterar till att det inom organisationerna ständigt 
finns olika utvecklingsarbeten som pockar på uppmärksamhet och resur-
ser, och då uppmärksamhet är en ändlig resurs behöver olika satsningar 
konkurrera i kampen om att komma högt upp i den organisatoriska hie-
rarkin; vilken är frågan för dagen? Trots att resultaten ovan indikerar en 
högre tillfredsställelse med samverkan för personer involverade i SSPF, är 
det viktigt att också se att det finns de som inte uppfattar att samverkan 
fungerar tillfredsställande. Exempelvis är det mer än 40 procent som inte 
menar att det finns en öppenhet för att ge och ta kritik och knappa 30 
procent som menar att de har intrycket att man inte ska lägg sig i andras 
verksamheter. 

Undersökningen innehöll fler frågor om hur samverkan fungerar kring 
unga med riskbeteende. Här ställdes generella frågor om verksamheters 
olika ansvar, skillnader i regelverk och lagar som styr och kunskap om 
varandras verksamheter med flera (se figur 11). 

 
Även här visas en generell positiv tendens avseende viktiga dimensioner 
för samverkan. Såtillvida har andelen som uppger att olika ansvarsom-
råden ställer till ganska eller mycket stora svårigheter i samverkan kring 
målgruppen minskat till drygt fyra av tio istället för hälften vid mätningen 
innan. De som menar att lagstiftning och regelverk ställer till med sådana 
har också minskat från knappa 60 procent till dryga 30 osv. Två dimen-
sioner går i motsatt riktning, lokaler – här kan det vara frågan om att man 
inte ses i vardagen på grund av att man har sin arbetsplats på olika ställen 
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och psykosociala faktorer, det vill säga personkemi och samarbetsklimat 
mellan de berörda. I den senare mätningen uppfattade drygt 20 procent 
att lokalsituationen är problematisk för samverkan och knappt 30 pro-
cent att psykosociala faktorer kan vara det. Även här är det viktigt att se, 
den positiva tendensen till trots, att det alltjämt finns en stor andel som 
menar att det finns klara svårigheter för samverkan inom området. Det 
handlar om olika ansvarsområden mellan verksamheterna (40 procent), 
olika lagstiftning och regelverk (35 procent) och även sådant som bris-
tande erfarenhet av samverkan (30 procent). Det kvarstår med andra ord 
klara utvecklingsbehov innan samverkan kring unga med riskbeteende 
fungerar fullt ut i stadsdelen. 

Olika verksamheter kan uppfattas mer eller mindre lätta att samverka 
med. Här ombads respondenterna att skatta på en skala hur samverkan 
fungerade, där ett representerade smidigt/oproblematiskt och 5 besvär-
ligt/problematiskt. 
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Figur 11. Samverkansdimensioner i relation till arbete med unga med riskbe-
teende. Svaren redovisar de som uppfattar ”ganska eller stora svårigheter” 
inom delområdena. Procent.
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Omgång 1 

Omgång 2 

2 3 1 

Figur 12. Bedömning av hur samverkan fungerar med olika organisationer 
inom SSPF. Fördelat efter omgång ett och två.

I Figur 12 visas hur uppfattningen om att samverka med de olika verk-
samheterna som ingår i SSPF uppfattas. Mittenalternativet ”3” innebär 
att samverkan vare sig uppfattas som smidigt eller besvärligt. Samtliga 
verksamheter placerar sig under detta, vilket kan tolkas som att samver-
kan i vilket fall uppfattas fungera någorlunda väl. Man kan också se att 
det dels finns en skillnad mellan mätningarna i riktning mot att samt-
liga verksamheter uppfattas som lättare att samverka med. Störst posi-
tiva skillnader kan noteras rörande skolan, men stora också för fritid. 
Att notera är att skillnaden inte går att förklara med att det skulle vara 
fler representanter från skolan vid andra mätningen, andelen var i det 
närmaste lika stor. Uppfattningarna om polisen som samverkanspart har 
förändrats ganska lite, men den inbördes ordningen har förändrats från 
att polisen var den verksamhet som uppfattades lättast att samverka med 
till den tredje ¬– eller näst svåraste. Synen på socialtjänsten har heller inte 
förändrats i så hög grad. Det finns en positiv förändring, men verksamhe-
ten uppfattas alltjämt som något mindre lätt att samverka med. Möjligen 
kopplas detta till sådant som lagstiftningsregler (sekretessen), men det 
kan också ha att göra med andra saker så som tidsbrist eller faktiskt del-
tagande på SSPF-möten. 

SSPF-organisationen
När det gäller den specifika samverkan inom SSPF kan man konstatera 
att de svarande hade stor kunskap om vad SSPF innebär. Förändringarna 
mellan mättillfällena är som man kunde förvänta sig då en hel del var nya 
inför arbetet vid första mätomgången. Fler än nio av tio kände till SSPF 
ganska eller mycket väl vid andra mätningen vilket är en något större 
andel än vid det första mättillfället. Skillnaden rör i huvudsak att fler 
markerade att de mycket väl kände till modellen och inte enbart ganska 
väl. Samma nivåer och förändringar kan också konstateras vid frågan 
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om huruvida de uppfattade att SSPF var känt på den egna arbetsplat-
sen. Med utgångspunkt från dessa svar kan man konstatera att det finns 
en god kännedom om arbetsformen såväl bland ledamöterna själva som 
i förlängningen i deras respektive verksamheter, vilket kan ses som en 
viktig förutsättning för att samverkan ska kunna komma till stånd. De 
svarande uppfattar också en relativt hög motivation bland anställda i de 
olika verksamheterna att använda sig av SSPF genom att initiera ärenden, 
åtminstone i viss utsträckning. Vid andra mättillfället uppfattade knappt 
fyra av tio att det fanns en hög grad av motivation och ytterligare sex av 
tio att det fanns motivation i viss grad. Om SSPF ska utvecklas och kän-
nas än mer angeläget kan det samtidigt finnas behov av ytterligare arbete 
för att öka tilltro till samverkansformen där fler ser den som en naturlig 
del av arbetet. 

Då samverkan inom detta område kompliceras av att den involverar 
flera verksamheter och arbete med frågor där det ofta är svårt att veta 
vilken insats som är lämplig, kan utbildning i samverkan vara behövlig. 
Ungefär hälften uppgav vid andra mättillfället att utbildning i samverkan 
kring målgruppen hade getts till samtliga eller några berörda anställda i 
verksamheten de representerade. Omkring hälften av dessa menade dock 
att utbildningen inte direkt hade underlättat arbetet inom SSPF. Möjligen 
handlar detta om att utbildningen inte var fokuserad på just denna sam-
verkan. 

En annan aspekt som kan påverka arbetet inom SSPF är vilka resurser 
som finns till förfogande. En tredjedel menade vid det andra mättillfället 
att det krävs mer resurser från den egna enheten än vad som hade tillde-
lats. Detta är en mindre andel än de som menade så vid första omgången, 
vilket kan ha flera förklaringar. Man kanske har fått erforderliga resurser, 
en del av dem som inte såg sig ha utrymme kan ha hoppat av arbetet, 
andra kan ha erfarit att det inte tar så mycket tid som man misstänkte. 
När det handlar om vad som skulle krävas i form av ytterligare resurser 
menade några att mer utbildning var viktigt och några andra att det mer 
handlade om tidsmässiga möjligheter. 

Om samverkan fungerar bra eller mindre bra har ingen omedelbar 
koppling till om modellen faktiskt används och om den används i avsedd 
utsträckning. Därför efterfrågades i vilken utsträckning SSPF faktiskt an-
vänts under den termin som närmast föregick undersökningstillfället.5

5.  Genom en miss i en av enkäterna angavs i en av dem ett felaktigt årtal vid några av dessa frågor. Då de allra 
flesta enkäterna fylldes i under ett SSPF-möte kunde denna miss dock korrigeras.
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Initierade ”SSPF-ärenden” från den egna arbetsplatsen Omgång 1 Omgång 2

Vet ej 12 9

0 5 0

1–5 16 7

6–10 5 5

>10 7 4

Antal ”SSPF-arbeten” på arbetsplatsen

Vet ej 14 8

0 0 0

1–5 13 7

6–10 9 5

>10 8 6

Antal gemensamma handlingsplaner

Vet ej 23 9

0 10 7

1–3 7 6

4–10 5 3

>10 0 1

Antal samtycken från föräldrar

Vet ej 29 15

0 4 1

1–3 6 4

4–10 6 4

>10 0 1 

Figur 13. SSPF:s genomslag i praktiskt arbete relaterat till initierade ung-
domsärenden, arbete i den egna organisationen och samtycken från föräld-
rar. Antal personer som angivit faktiskt antal.

Ovanstående tabell måste tokas med försiktighet då den bygger på upp-
skattningar från deltagarna i SSPF-grupperna. I tabellen presenteras hur 
många personer som angett de olika alternativen (alltså faktiska antal, inte 
procent). Några huvuddrag är dock att SSPF verkligen i praktiken verkar 
användas för att lyfta frågor kring ungdom med riskbeteende. Det verkar 
samtidigt inte vara fler ärenden som lyfts inom ramen för den decentrali-
serade organisationen än i den tidigare (vilket var ett mål för den decen-
traliserade organisationen). Exempelvis uppgav sju personer vid första 
mätningen att de hade väckt fler än tio ärenden under föregående termin. 
Detta motsvarar som lägst 77 ärenden totalt, motsvarande antal för mät-
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ning två är 44. Vidare framkommer i tabellen att man i verksamheterna 
också arbetar med ungdomar som andra lyft inom SSPF-organisationen 
– det vill säga att andras information har haft en inverkan på det egna ar-
betet. Det verkar samtidigt som att såväl antalet gemensamma handlings-
planer som antalet samtycken från föräldrar att samverka understiger det 
faktiska antalet ungdomar som initierats inom SSPF. En uppskattning på 
frågan om SSPF-samverkan har lett till att ungdomarna verkar ha fått ett 
bättre stöd än annars (ej i tabell) visar att 44 procent menade att det lett 
till förbättrat stöd i något eller några fall, och en fjärdedel i flera fall. Man 
kan också konstatera att det finns en stor andel som inte har en samlad 
kunskap om de uppgifter som efterfrågas.

En mer systematisk uppföljning av arbetet skulle kunna ge en tydli-
gare bild av hur SSPF används idag och om det förändras, samt i vilken 
mån som de unga verkligen får det stöd de är i behov av. Det borde då 
också vara viktigt att följa upp hur systemet med samtycke från föräldrar 
fungerar i praktiken. Att få mer fungerande rutiner för att få till stånd 
samtycken och handlingsplaner skulle kunna vara prioriterat.

För att belysa hur den förändrade organisationen uppfattades ställdes 
också frågor om hur mötena upplevdes. Här ställdes med naturlighet en-
bart frågor vid det andra mättillfället. 

Tabell 3. Deltagarnas uppfattning om SSPF-mötena. Procent.

Stämmer inte alls/
inte så bra

Stämmer helt/
ganska bra

Alla kommer väl förberedda till mötena 11 78

Mötena känns meningsfulla 22 74

Mötena leds effektivt 11 85

Deltagarna behandlar varandra respektfullt 12 75

Om det krävs arbete mellan mötena har jag möjlighet 
till det

18 78

Andra deltagare har ansvarat för sina åtaganden 
mellan mötena

11 78

Sekretess är ett problem 48 41

Bristande närvaro på mötena är ett problem 52 31

Man kan se i tabell 3 att det överlag finns en positiv inställning till SSPF-
mötena. Den stora majoriteten uppfattar att deltagarna kommer förbe-
redda inför mötena (i den mån det krävs), lika stor andel uppfattar att 
mötena är meningsfulla, att de har möjlighet att arbeta med SSPF-arbete 
mellan mötena och även att andra gör så. Med få undantag uppfattas 
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koordinatorerna leda mötena effektivt. De enda punkterna som uppfat-
tas som problematiska relaterar i hög grad till sekretessregler, som kan 
uppfattas förhindra en öppen kommunikation kring ungdomar. Det upp-
fattades också som problematiskt att vissa deltagare av en eller annan 
anledning inte närvarar i tillräckligt hög grad. 

Avslutningsvis ställdes i enkäten frågor kring vad man ser som mest 
prioriterat när det gäller att arbeta med unga med riskbeteende. Här fick 
deltagarna välja tre av sex alternativ och prioritera dem. Vid samman-
ställningen tilldelades förstavalet tre poäng, det andra två poäng och det 
tredje gavs ett poäng. Utfallet ger därför en sammanvägning mellan de al-
ternativ som prioriterades högst tillsammans med de som valdes överhu-
vudtaget. Sammanställningen visar att ambitionen om att utveckla sam-
verkan mellan offentliga verksamheter är väl förankrat bland deltagarna. 
Här verkar således SSPF-modellen kunna vara något legitimt i deras ögon. 
Därefter kommer, kanske överraskande, satsningar på åldersgruppen 
innan tonåren, 6¬–12-åringarna. Att denna grupp har uppmärksammats 
dels i förhållande till konkret SSPF-arbete, dels genom diskussioner om 
behovet av tidiga insatser, kan möjligen delförklara resultatet. Därnest 
följer en förbättrad kunskap om upptäckt och stöd till unga med riskbe-
teende följt av ökade satsningar personellt till 13¬–16-åringar, förbättrad 
samverkan med ideella krafter och slutligen mer personalresurser till den 
yngsta åldersgruppen, 0–5 år. Att döma av svarsgruppen är således mel-
langruppen åldersmässigt en nyckelgrupp för förebyggande satsningar. 

1. Förbättrad samverkan mellan verksamheter som arbetar med unga 
med riskbeteende

2. Ökade personella resurser till verksamheter för gruppen 6–12 år
3. Förbättrad kunskap om hur man upptäcker och hjälper unga med 

riskbeteende
4. Ökade personella resurser till verksamheter för gruppen 13–16 år
5. Förbättrad samverkan mellan offentlig verksamhet och ideella 

krafter
6. Ökade resurser till verksamheter för gruppen 0–5 år

Sammantaget verkar SSPF:s omorganisation och överhuvudtaget dess 
funktion värderas positivt av de involverade. Då dessa personer på olika 
sätt har betydelsefulla positioner i ungdomsarbetet i stadsdelen kan man 
också tillmäta resultaten en inte oväsentlig vikt. SPPF uppfattas idag som 
en i grunden välfungerande organisation för samverkan. Det som alltjämt 
verkar väcka oro är situationen för målgruppen. Det finns bland de sva-
rande en stor grupp som menar att omfattningen av ungdomar med risk-



135

beteende är stor eller mycket stor och att det brister i resurser och övrig 
kapacitet att hantera situationen. Omkring en av tre uppfattar situationen 
i det närmaste som utom kontroll. Vid frågan om de effekter som SSPF 
tycks leda till är man mer återhållsam i sina svar, än när man värderar 
arbetsprocessen inom SSPF. Här finns naturligtvis svårigheten med bris-
tande systematisk uppföljning av resultatet, men de svarande markerar 
till stor del att man kunnat konstatera förbättringar i något eller några få 
fall vilket kan tolkas som en väsentligt mindre andel än den grupp som 
ändå verkar initieras som föremål för samverkan inom samverkansorga-
nisationen.
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Analyserande diskussion

I föregående kapitel har olika aspekter av koordinatorernas arbete be-
skrivits, definierats och satts i sitt sammanhang. Detta avslutande kapi-

tel avser att fördjupa analysen av relationen mellan koordinatorerna och 
deras sammanhang. Till stor är avsikten att diskutera relationen mellan 
koordinatorerna och övriga delar av den sociala barn- och ungdomsvår-
den. För att göra detta kommer utrymme ägnas åt att diskutera vilket 
sammanhang och vilka villkor som omgärdar den, och då inte minst 
inom myndighetsutövningen. En annan del av sammanhanget består av 
övriga organisationer, som i rapporten företrädesvis presenterats genom 
intervjuer och enkätundersökningen med representanter inom SSPF. Ko-
ordinatorernas roll och uppfattning om denna organisation kommer att 
diskuteras och mynna ut i en kommentar om vad det kan innebära att 
arbeta i en ständigt frågeställande fri roll. 

Den sista utposten
Som en ingång till diskussionen om den sociala barn- och ungdomsvården 
återknyter vi till ett citat som återfinns tidigare i rapporten. Valet av citat 
är delvis gjort för att det är kärnfullt och tydligt. Citatet avses inte att 
användas som en heltäckande eller fullgod beskrivning eller bedömning 
av verksamheten, utan används för att kunna diskutera frågor kring den 
svårighet och de dilemman som det sociala arbetet kan befinna sig inom. 
Det handlar alltså inte om att hävda att den intervjuade personen ger en 
alltigenom riktig bild, utan om att diskutera frågor kring vad detta ut-
talande säger om de villkor och förhållanden som den sociala barn- och 
ungdomsvården relaterar till. Med andra ord handlar det om att undersö-
ka vad det kan vara som gör ett sådant uttalande möjligt, oavsett hur ut-
bredd en sådan uppfattning som kommer till uttryck skulle visa sig vara. 

Intervjuare: Vad bör man vara beredd på – ett survival kit för nyanställda, 
vad skulle det bestå av?

Socialsekreterare: Jag tror att, och det här kommer låta jättehemskt. Jag tror 
att du ska föreställa dig det absolut värsta. Och sen tar du det gånger två. 
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Och känner du dig fortfarande sugen på att börja, då tror jag att du kan 
klara dig ganska bra. Och jag är helt ärlig, jag skojar inte, utan jag tror att… 
det är den inställningen du ska ha. Och förhoppningsvis blir du positivt över-
raskad då, att det inte alls var så farligt som du hade föreställt dig, men jag 
tror att det gynnar dig bättre att vara beredd på det värsta. I stället för att tro 
liksom att du ska komma in och rädda världen.

Det är nästan svårt att värja sig från ett citat från Dantes gudomliga kom-
edi som gör sig påmint: ”I som här inträder, låten hoppet fara.” Så stod 
inristad vid ingången till helvetet. Här samlades alla från de likgiltiga och 
de som inte hade den rätta tron i de första kretsarna till förrädarna mot 
sina nära och kära i den nionde. De förra blev ständigt jagade av getingar, 
de senare var fastfrusna i is för att förhindra fortsatt förräderi. Så tar vi 
oss tillbaka i tankarna igen till ett alldeles vanligt mötesrum på ett social-
kontor i Sverige hösten 2015. Vad är det som just sagts: föreställa sig det 
absolut värsta – och sedan ta det gånger två. Hur är det möjligt att socialt 
arbete kan beskrivas på detta sätt, eller kanske snarare: hur kan det vara 
så att villkoren för och det man är satt att hantera som socialarbetare kan 
kläs i dessa ord? Och att det är först om man förbereder sig för ett möta 
det närmast otänkbara som man kan vara i stånd att klara av arbetet. Då 
kanske man är rustad. Att tro att man ska kunna bidra på något mer av-
görande positivt sätt är tämligen meningslöst. En sådan tanke är närmast 
farlig och riskerar i första hand förvärra den egna situationen då förhopp-
ningarna faller grusade ned från en högre höjd än nödvändigt. 

Vi hade diskuterat om det sociala arbetets möjligheter och hur villko-
ren såg ut där de arbetar, några socialsekreterare som arbetar med ung-
domar i Angered och jag (Torbjörn). Det var verkligen en dyster bild som 
framkom. Arbetsbelastningen upplevdes som alltför hög och den lilla tid 
som fanns till förfogande gick i stor utsträckning åt till dokumentation av 
inkommen information samt planerade och vidtagna åtgärder. Samarbe-
tet med andra aktörer som skulle vara samarbetspartner var krångligt och 
kunde egentligen inte betecknas som ett reellt samarbete, snarare någon 
form av uppdragsgivande och inte minst ångestöverföring. Det var soci-
alsekreterarna som hela tiden fick ta emot önskemålen, uppdragen och 
hantera den oro och osäkerhet som fanns kring den unge. Till detta kom 
en arbetsgrupp i ständig omvandling där nya kollegor introducerades på 
löpande band, stannade ett kort tag för att sedan sjukskriva sig och sedan 
söka sig vidare till annat arbete. Där tjänster inte hade hunnit tillsättas 
och där de verkligt erfarna bestod av de med knappast längre erfarenhet 
än något år i yrket efter examen. En examen som i och för sig inte hade 
haft så stort värde eftersom de ändå inte under utbildningen hade blivit 
förberedda på vad som komma skulle. Sammantaget gavs bilden av en 
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socialtjänst i kris där personalen slets sönder. 
Den här bilden verkar för övrigt ha likheter med situationen på många 

andra håll i landet vilket framgår av den handlingsplan för att stärka 
barns och ungas skydd som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
tagit fram (SKL, 2015). Bland annat nämns hur det omfattande kravet 
på dokumentation har styrt det sociala arbetet i en riktning mot mer av 
byråkrati och mindre av direkt arbete med utsatta personer. I en studie 
av en försörjningsstödsenhet visade det sig att administrativt arbete tog 
omkring 40 procent av arbetstiden, medan den direkta klientkontakten 
tog omkring en fjärdedel (Steive, 2015). 

Krav på dokumentation och detaljreglering kan vara bra, men staten kan 
också få en övertro på att det är just skriftlig dokumentation som ger god 
kvalitet i socialtjänsten. Det har blivit viktigare att göra rätt än att göra rätt 
saker. (SKL, 2015, s. 19–20)

I slutet av 2015 uppgav också 186 kommuner att de hade haft allvarlig 
eller kritisk påverkan på socialtjänsten som helhet när de rapporterade 
kring arbetet med att ta emot ensamkommande barn och unga. I en för-
djupad undersökning av 50 av kommunerna uppgav 43 att mottagandet 
av ensamkommande barn är allvarligt påverkat; tidsbrist när det gäller 
utredningsarbete, svårt att finna och följa upp placeringar och överhu-
vudtaget att ha tid att träffa barnen hör till de yrkesverksammas vardag 
(Socialstyrelsen, pressmeddelande 2016-01-22).

En naturlig fråga kring hur situationen belystes i det inledande citatet 
är: hur har det kunnat bli så här? En annan kan vara: var den dystra 
bilden allena rådande eller åtminstone den mest väsentliga upplevelsen 
av situationen? Till detta kan man koppla ytterligare frågor: vad skulle 
man kunna göra åt det och hänger bilden av en socialtjänst i kris på något 
sätt samman med satsningen på koordinatorer och mobiliseringsarbete i 
Angered? 

Den första frågan kräver en omfattande analys av övergripande sam-
hällsförändringar kopplade till socialtjänstens roll och uppdrag. På natio-
nell nivå skapas villkor som påverkar det faktiska arbetet genom sådant 
som krav på hur dokumentationen ska genomföras och även genom olika 
former av tillsynsverksamhet. Man skulle också behöva se till sådant som 
hur socio-ekonomiska samhällsomvandlingar och migrationsprocesser 
lett till en allt djupare splittring av staden där de socioekonomiskt välbe-
ställda områdena alltmer fjärmar sig från de utsatta delarna (Biterman et 
al., 2008; Guevara, 2014). I det lokala sammanhanget skulle man kunna 
undersöka hur den lokala organiseringen av det sociala arbetet i stadsde-
len påverkat arbetsvillkoren. Dessa övergripande frågor om orsakerna till 
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den upplevda situationen måste jag lämna därhän i denna rapport, men 
konstaterar samtidigt att det är viktigt att se även bortom det lokala när 
man tänker på det sociala arbetets villkor i stadsdelen. Denna diskussion 
kan därför ses i ljuset av fler frågor som borde besvaras i en framtida 
analys. 

Den andra frågan, huruvida uppfattningen ovan är gängse eller ens 
vanlig, kan besvaras på två sätt. 1) Hur den enskilde socialsekreteraren 
uppfattar situationen och hur denne formulerar sig om situationen varie-
rar naturligtvis. När man ser till den mycket stora personalomsättningen, 
den höga och möjligen grupprelaterade sjukskrivningen bland personalen 
och även tar hänsyn till andra samtal och intervjuer som förts under stu-
diens gång, står det dock klart för mig att bilden som ges ovan bör ses 
som ett uttryck för en allvarlig situation. Det finns en upplevelse bland åt-
minstone delar av personalen inom myndighetsutövningen av stor stress 
och frustration i arbetet och där verkar råda en påtaglig brist på reell 
arbetstillfredsställelse. Med det sista avser jag främst en grundad tilltro 
till att klienterna får de insatser som de är i behov av och att positiva 
utvecklingsprocesser påbörjas. 2) Det är samtidigt viktigt att nyansera 
bilden. Alla uttrycker inte samma frustration. För det första avser ut-
talandet en specifik del av det sociala arbetet, nämligen myndighetsutöv-
ningen i förhållande till barn och unga. De grupper som arbetar i andra 
funktioner, så som med stöd och behandling, uttrycker inte tillnärmelsevis 
denna frustration, utan tvärtom och med variationer, i grunden en tilltro 
till sin verksamhet och metodik. För det andra framkom även andra upp-
fattningar bland personer anställda inom myndighetsutövningen riktad 
mot målgruppen barn och unga. Det var inte så att det fanns en drama-
tisk skillnad i beskrivningen av de utmaningar socialsekreterarna ställdes 
inför, men det fanns en annan upplevelse av hur samverkan med andra 
aktörer fungerade och en större tilltro till att utvecklingen i gruppen ändå 
gick åt rätt håll. För det tredje framkom även bland de som såg lite ljusare 
på situationen att det fanns en generell negativ stämning bland socialse-
kreterarna. Här gjordes samtidigt en viktig markering. Visst var arbetet 
ofta tungt och arbetsbelastningen kunde vara överväldigande, men den 
negativa stämningen verkade enligt dessa också ha skenat iväg, börjat 
leva ett eget liv och därigenom bildat en normsättande kultur. 

Intervjuare: En hel del av det som ni tar upp signalerar att det är stor arbets-
belastning och att det är ganska många saker som känns ganska tunga. Om 
man skulle sätta temperaturen på samtalet mellan er i socialsekreterargrup-
pen: talar man mycket om tyngden eller talar man mycket om glädjen, eller 
hur är stämningen?

Socialsekreterare 1: Alltså jag tycker att stämningen i gruppen här på hela 
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våningen är lite... Att det är klart att man pratar mycket om att det är tungt 
och så, men kanske lite onödigt mycket egentligen. Ibland känns det som 
att man nästan inte får säga att man tycker att jobbet är kul, att man trivs, 
för då är det någon som undrar, eller som nästan tycker att man är konstig 
då. Sådant klimat tycker jag att det kan vara i perioder här, att det är någon 
slags negativ jargong. […] Det är lite nya vindar nu på något sätt, att det är 
lite mer positivt.

Det skulle vara såväl fruktlöst som missledande att döma om vems upple-
velse som är riktig och i vilken mån arbetssituationen är övermäktig eller 
inte. Båda uppfattningarna kan leva sida vid sida och med sina utgångs-
punkter ha fog för sig. Men alldeles oavsett tolkningarna utgör sådana 
fakta som den höga personalomsättningen och sjukskrivningar viktiga 
signaler, och alldeles oavsett grunden till en negativ stämning i en arbets-
grupp, kan en sådan på ett kraftfullt sätt bidra till att förstärka en (redan 
problematisk) situation. En kultur som innebär att man som enskild per-
son undviker att stå och ge uttryck för en avvikande ståndpunkt kan leda 
till en konform grupplojalitet som i förlängningen kan verka begränsande 
för gruppens samlade styrka och resurser att komma fram (Linnéer Axel-
son & Thylefors, 2013). 

Den tredje frågan som ställes handlade om vad man skulle kunna göra 
åt situationen och på vilket sätt myndighetsutövningen hänger samman 
med satsningen på koordinatorer. Det är denna sammansatta fråga som 
denna rapport i första hand kretsar kring. Någon kanske invänder med 
att studien väl handlar om koordinatorernas eget arbete, vilka idéer som 
mobiliseringsarbete bygger på, vilka metoder som verkar fungera och vil-
ka resultat som kan skönjas. Det skulle samtidigt leda fel att frikoppla ko-
ordinatorernas arbete som ett särskilt spår skilt från de villkor och sam-
manhang som präglar andra delar av socialtjänsten, eller för den delen 
andra delar av ungdomsarbetet i Angered. Koordinatorerna blir i själva 
verket till i relation till andra verksamheter och resurser, och kan där dels 
ses som seismografer avsedda att signalera om tillkortakommanden och 
missförhållanden, men också som resurser för att skapa möjligheter som 
annars inte tillvaratas. Koordinatorerna är alltså bundna till övriga verk-
samheter, och då inte minst till den myndighetsutövande socialtjänsten. 
Det var också på grund av uppfattade svårigheter hos denna verksamhet 
i kombination med erfarenheten att ett annat slags socialt arbete var möj-
ligt, som var embryot till koordinatorerna. Det innebar att en tjänst fri-
kopplades till en mer fristående roll för att verka mer direkt i stadsdelen. 
Och det var inte minst med en förhoppning om ett intensifierat lärande 
och utvecklingsarbete genom denna tjänst, som satsningen utökades från 
en till tre personer. 



142

Så till rubriken ”Den sista utposten” – i förhållande till vadå? Det är 
svårt att förstå socialtjänsten utan att se till dess samhällsfunktion, eller 
kanske snarare dess mångsidiga och ibland motstridande funktioner och 
uppdrag (Johansson et al., 2015; Wörlén, 2010). Verksamheten ska både 
träda in för att skydda dem som riskerar att eller redan far illa. Den ska 
förebygga, behandla och ge råd och stöd å den ena sidan, och kontrollera 
och sätta gränser å den andra. Den har i uppgift att ge nödvändigt eko-
nomiskt stöd åt dem utan tillräckliga egna försörjningsmöjligheter och 
den ska samtidigt ha kompetens inom så skilda områden som våld i nära 
relationer, missbruk, problematiska skolsituationer, psykisk ohälsa, be-
döma föräldraförmåga och arbeta med social områdesutveckling. Listan 
kan göras mycket längre. Allt detta ställer stora krav på såväl generell 
som specifik kompetens inom olika områden och en förmåga att göra 
kopplingar mellan individuella svårigheter och samhälleliga förhållanden 
(Bergmark & Lundström, 2000; J. Peterson, 2006). Detta sagt om vad 
utposten ska förfoga över i kompetensväg. Men den är också den sista ut-
posten på andra sätt. Det handlar om att träda in när andra verksamheter 
saknas eller när beslut om avgörande frågor i människors liv ska fattas, så 
som tvångsomhändertaganden av barn eller beslut om ekonomiskt stöd 
till den som akut står utan pengar. Det är också en instans som kommer in 
när andra verksamheter ser sina möjligheter uttömda. Här vilar en stän-
digt aktuell fråga inom socialtjänsten. Vad innebär det yttersta ansvaret 
egentligen? Kan exempelvis skolan säga att man inte klarar av en ung per-
son och att socialtjänsten får ta över? Kan barn- och ungdomspsykiatrin 
egentligen säga att man saknar resurser för de med svåra psykologiska 
svårigheter och att socialtjänsten måste träda in, exempelvis med en pla-
cering utanför hemmet? Inom socialtjänsten brukar svaret vara att soci-
altjänsten inte har någon alternativ skola, och mer generellt inte är tänkt 
att överta andra aktörers lagstiftade skyldigheter. Utgångspunkten i lag-
stiftningen ger viss ledning men inte all. För visst kan skolsvårigheter ofta 
hänga samman med sådana problematiska förhållanden där socialtjäns-
ten har ett ansvar att erbjuda stöd, och visst skulle ett samarbete mellan 
barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst behövas inte minst där be-
hoven är överlappande och gränserna flytande. Men lagstiftningen talar 
också om att socialtjänsten ska biträda den enskilde att få sina rättigheter 
inom andra system tillgodosedda. Konkret kan det handla om att social-
arbetaren också har i uppdrag att ställa sig bredvid den enskilde, ibland 
även i opposition till andra verksamheter och kräva att dessa fullgör sina 
skyldigheter att erbjuda stöd och andra resurser, exempelvis inom skolan. 
Och för den delen, vad ställs det för förväntningar på vad socialtjänsten 
kan göra när den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin av en eller 
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annan anledning inte kan arbeta med en viss person, trots att man inom 
socialtjänsten och i vissa fall även inom barn- och ungdomspsykiatrin 
anser att det är den senares kompetens som erfordras? 

Den grundläggande osäkerhetens operatörer 
Frågan är dock samtidigt om den avgörande utmaningen i att vara den 
sista utposten ändå inte utgörs av ett annat förhållande. Att hantera de 
många sorters förfrågningar och anmälningar som kommer till social-
tjänsten behöver inte nödvändigtvis var ett problem. Man kan tänka sig 
att man med hjälp av mångahanda kompetenser kan bedöma dessa kor-
rekt och därvid föreslå adekvata insatser. Socialt arbete vilar samtidigt på 
en grundläggande osäkerhet – ofta vet man helt enkelt inte vad man ska 
göra. Man kan visserligen hoppas på och även ha befogad anledning att 
tro på att en viss behandlingsmetod skulle passa den enskilde. Och visst 
är det säkert så att en hel del personer verkligen får stöd från socialtjäns-
ten och att det skapas positiva förändringsprocesser mellan socialarbetare 
och klient. Men beslut och bedömningar inom det sociala arbetet är i 
grunden osäkra på grund av det faktum att det är mycket svårt att styra 
över människors liv och utveckling, samt att man vanligen också förfogar 
över en begränsad kunskap om den enskildes liv (Forkby & Höjer, 2011). 
Att det är svårt att styra över människors handlingar och tankesystem 
är i och för sig en utmaning generellt för så kallade människobehand-
lande organisationer, inte bara för socialtjänsten. Det är något som skiljer 
dem från tekniska verksamheter och tillverkningsindustrier där man på 
ett helt annat sätt kan förutsäga vad en viss insats kommer att ha för ef-
fekt (Johansson et al., 2015). Det finns också klart positiva aspekter av 
svårstyrbarheten, då en hög grad av kontroll lätt skulle kunna leda till ett 
mer totalitärt system. Osäkerheten är samtidigt svårhanterlig på grund 
av det samhälleliga uppdraget som vilar på de professionella att faktiskt 
kunna träda in för att åstadkomma positiva förändringar. Att ha ett upp-
drag men samtidigt sakna erforderliga verktyg och kunskap för hur det 
ska utföras, är något som lätt kan skapa frustration hos den enskilde 
såväl som i arbetsgruppen och något som kan ge upphov till ”neturalise-
ringsstrategier”, alltså tekniker använda för reducera potentiell kritik mot 
verksamheten i stort samt mot egen frustration (Forkby, 2001; Power, 
2007). Detta förhållande kompliceras ytterligare av att en hel del av de 
som kommer i kontakt med socialtjänsten faktiskt inte är motiverade till 
det stöd som verksamheten har att erbjuda (Billquist, 1999), och därför 
tvingas arbetet i många fall starta i en uppförsbacke.

Ett möjligt sätt att reducera upplevelsen av osäkerhet kan vara att an-
vända olika bedömningsinstrument och utredningsstöd, oavsett i vilken 
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mån de ger en mer rättvisande bild eller inte. Sådana system kan minska 
känslan av att själv som socialsekreterare göra egna antaganden och man 
får ett mer neutralt instrument att förlita sig på. Ett annat sätt kan vara 
att specialisera organisationen. Då får de anställda rikta in sig på ett sma-
lare område med förhoppningen, rätt eller fel, att kunna agera mer kom-
petent. Ett tredje sätt kan vara att reglera organisatoriskt hur rutiner och 
flöden ska se ut, där en byråkratisering kan innebära ett skydd mot att 
komma i direktkontakt med en upplevd frustration (Forkby, 2001). Här 
blir lösningen att om man gör saker rätt enligt de rutiner och metoder 
som erbjuds, så kan man säga sig ha fullgjort sina åtaganden. Problemet 
är dock att olika hanteringsstrategier kan bli skenlösningar. Socialt arbete 
handlar ju inte enbart om att handla rätt enligt rutiner och manualer – 
om att göra saker rätt, utan framförallt om att göra rätt saker vilket är en 
väsentligt vidare uppgift. 

Till syvende och sist handlar detta resonemang om huruvida social-
tjänsten förmår att hantera de utmaningar den ställs inför, med följdle-
det: om inte, vilka förändringar skulle i så fall behövas? Mer specifikt: är 
verksamheten så upplagd och finns sådana förutsättningar att den lyckas 
att bidra till att enskilda och grupper stärker sina resurser, reder ut sina 
svårigheter och realiserar sitt liv dels utan att vare sig skada andra eller sig 
själva långsiktigt dels har möjlighet till inkludering i väsentliga samhälls-
gemenskaper? Upplevelsen att det finns väsentliga tillkortakommanden 
härvidlag kan leda till konsekvenser såväl för organisationens inre och 
yttre legitimitet (Power, 2007; Scott & Meyer, 1994), som i fråga om bris-
tande arbetstillfredsställelse hos den enskilde och för den delen missnöjda 
klienter. Så, alldeles oavsett om byråkratisering, specialisering och regel-
följande handlingar skulle kunna inkapsla osäkerheten, kan dessa sätt att 
hantera osäkerheten komma till uttryck genom en dissonans mellan ideal 
och uppfattad verklighet. 

Att utåt mot andra organisationer och samhället i stort förmedla 
en bild av hur socialtjänsten agerar, vad man har att följa och hur man 
hanterar olika situationer kan vara strategier för att öka förtroendet för 
verksamheten. Samtidigt realiseras denna typ av verksamhet mycket i det 
direkta mötet mellan socialarbetare och klient (Lipsky, 1980). På gräs-
rotsnivån, i de konkreta mötena med enskilda och grupper samt i direkta 
samtal med samarbetspartner är det ofta svårt att skydda sig genom att 
hänföra exempelvis till att man följer rutiner och föreskrifter, då man 
har en faktisk problematisk situation som pockar på en lösning. Och i 
denna gränsyta mellan organisation och medborgare kan lätt tillkorta-
kommanden och generella svårigheter ta sig uttryck i form av upplevelsen 
av ett individualiserat misslyckande hos den enskilde socialarbetaren pa-
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rat med en känsla av att man inte har de organisatoriska möjligheterna 
till att göra ett gott arbete. På individnivån skapas här alltså ett påtagligt 
utrymme för den enskilde socialsekreteraren att uppleva frustration och 
tillkortakommanden i det egna arbetet och följden blir att detta bärs hem 
som en känsla av oförmåga hos såväl en själv som hos organisationen 
(Forkby, 2001). Liknande känslor kan självfallet också bäras av klienten, 
även om jag här fokuserar på det sociala arbetets organisering och villkor. 

Det paradoxala är att de strategier som vidtagits för att kunna redu-
cera osäkerhet, risker och en negativ stress, tvärtemot ambitionen kan ge 
upphov till ökad frustration och upplevd osäkerhet. Ett exempel; Ett sätt 
att minska osäkerhet är att öka kompetensen inom ett avgränsat område 
vilket man syftar till genom en specialiserad organisation. Sidoeffekten 
av en sådan utveckling är att fler subgrupper automatiskt ökar antalet 
gränsytor mellan olika enheter, vilka måste hanteras genom ytterligare 
samverkansformer. Och samverkan tar tid. Den kräver nya rutiner för 
samtal och hur de organisatoriska mellanhavandena ska lösas, och kan 
också innebära att motsättningar uppstår och inte (enbart) att olika aktö-
rer lägger samman sina gemensamma krafter. 

Ett enkelt räkneexempel. Vi jämför en socialtjänst av sjuttiotalssnitt 
där man arbetade enligt familjevårdsprincipen innebärande en social-
sekreterare för samtliga ärenden i en familj, med dagens specialiserade 
(Bergmark & Lundström, 2005). För enkelhetens skull säger vi att man i 
ett inkommande ärende avseende en ungdom förutom med familjen ock-
så skulle behöva ha kontakt med skola och polis. Ärendet skulle också 
ha karaktären att man behövde ha kontakterna över tid från att ärendet 
blir aktuellt till att det utreds till kommande stödarbete. I exemplet sä-
ger vi att det sedan tidigare fanns ett pågående stödärende avseende en 
kontaktfamilj för ett yngre syskon. Detta innebär att man i ärendet också 
hade kontakt med förskolan som stått för en tidigare anmälan. Inom so-
cialtjänsten skulle man i den integrerade organisationen i detta ärende så-
ledes ha behov av tre organisatoriska gränsytor (grundskola, förskola och 
polis). Låt oss istället ta den specialiserade. Här finns det en a) mottag-
ningsenhet som står för första bedömningen, b) socialsekreterare som gör 
utredning och c) andra anställda som ansvarar uppföljning av stöd. Här 
behövs också två personer för utrednings-/uppföljningsdelen då organi-
sationen har delat upp handläggningen av barnärenden och ungdomsä-
renden sinsemellan. Det är heller inte som tidigare att socialsekreteraren 
själv ger stödet, utan detta kommer nu från resursenheten. Inom social-
tjänsten har vi alltså istället fyra personer som nu var och en har behov 
av tre externa organisatoriska gränsytor, därtill finns ytterligare behov av 
kanske fyra interna sådana. Totalt innebär detta en expansion av behovet 
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av antalet gränsytor enligt detta räkneexempel till 16 stycken enbart inom 
socialtjänsten. Detta innebär en drygt femfaldig ökning. 

Låt vara att den specialiserade organisationen kan ha fördel gentemot 
den tidigare i form av ökad kompetens, kvalitet och effektivitet men man 
kan ändå konstatera att det antagligen krävs en avsevärd kvalitetsök-
ning för att kompensera för de extra resursbehov specialiseringen i sig 
genererar. Detta indikerar även att man i en sådan organisation måste 
skapa förutsättningar för sådant som att samverkan fungerar väl och att 
specialiseringen inte skapar fler problem än den löser. Detta verkar ty-
värr inte vara fallet överallt i alla fall om man utgår från sådant som 
socialarbetares möjligheter till relationsskapande och helhetssyn, där den 
sammanhållna, integrerade organisationsformen verkar ha klara fördelar 
framför den specialiserade. Den befintliga organisationsformens fördelar 
verkar paradoxalt också uppfattas som dess största nackdelar samtidigt 
som organisationen verkar ha stor kraft i att påverka socialarbetarnas 
inställning till organisationen i riktning mot att den egna formen uppfat-
tas vara att föredra (Perlinski, 2010). Och när en organisation väl är inne 
på specialiseringens spår är det lätt att nya utmaningar möts med mer av 
samma, som med en inre logik drivs utvecklingen då mot ytterligare spe-
cialisering (Sarnecki, 1985).

Till den tid som krävs för att hantera olika organisatoriska gränsytor, 
får man också lägga den tid det tar att få det interna arbetet i de olika 
grupperna att fungera, vilket till stor del sker genom olika former av ar-
betsplatsmöten. Dessa kan alla försvaras utifrån sin egen logik, men i 
totalen kan de bli mycket omfattande tidsmässigt och stjäla resurser från 
annat arbete. I vilket fall måste man se på olika möten som prioritering av 
organisatoriska resurser som ges till förmån för annat. 

[Mötena är] inte onödiga, men när det är tryck kan jag känna ibland, att 
vänta lite här nu. Jag behövde ju göra något annat nu. Vissa veckor när det är 
en ansamling av saker, du kan ha EHT [elevhälsoteam] på måndagen, vi har 
ärende[genomgångsmöte] på tisdagen, vi har metod[arbetsledningsgenomgång] 
på onsdagen, vi har APT [arbetsplatsträff] på torsdagen, vi har handledning på 
fredagen, liksom där försvinner rätt mycket tid. Sådana veckor förekommer då 
och då. (Socialsekreterare, resursenheten). 

Om vi ser till en vecka så har vi morgonmöte, måndag morgon. Och det 
är väl i och för sig okej, liksom, det är ju så, vem gör vad i veckan, och så 
man vet var folk är och sånt. Sedan har vi tisdagsinfo, varje tisdag. Chefen 
informerar om vad som helst typ, alltså, kökshanddukarna har varit uppe 
någon gång, alltså vem tvättar kökshanddukarna och sedan nere på mot-
tagsenheten, så en hel förmiddag försvinner där. Sedan försvinner hela ons-
dag förmiddag till metod varje vecka, så tar det hela tisdag förmiddag och 
hela onsdag förmiddag. En hel arbetsdag har försvunnit från att ha samtal 
med klienter eller skriva. En del möten har väl ändå minskat, jag tänker på 
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de träffarna vi hade med åklagare och polis, det har vi inte längre, men det 
kanske bara är tillfälligt. Sedan har vi SSPF-möten, APT-möten. APT-möten, 
de tar ofta en hel för- eller eftermiddag, kanske var tredje vecka i snitt. Så 
har vi extern handledning, också en halvdag, en gång i månaden, men det 
är väl typiskt sånt man ska vara tacksam för, tror jag. (Socialsekretarare, 
barn– och ungdom)

Ett annat sätt att minska osäkerhet och förutsägbarhet i ärendehante-
ringen kan vara bruket av på förhand framtagna ”manualer”, exempelvis 
i form av utredningsstödet BBIC. Genom sådana kan man tänka sig att 
man får fullödig information om förhållanden i klientens liv, och är tänk-
ta när de fungerar som avsett att ge ett stöd till att allsidiga och tillförlit-
liga utredningar skapas. Även om sådana instrument generellt kan öka 
kvalitet och tillförlitlighet i de sociala utredningarna kan ett problem kan 
vara att sådana instrument har en tendens att bli tämligen omfattande för 
att täcka in de många aspekter som kan vara väsentliga att undersöka i en 
social utredning. De kan därför ta så mycket tid i anspråk att de minskar 
möjligheten till kontakt med klienten. Om detta blir resultatet, att tid för 
att skapa fungerande arbetsrelationer med klienterna på grund av admi-
nistration och dokumentation i samband med utredningsarbetet, riskerar 
användningen av sådana stöd också ha få en motsatt effekt i relation till 
vad som är avsett – sämre möjligheter till att få kunskap om den enskildes 
förhållanden på grund av dåligt relationsarbete eller trots eller rent av på 
grund av en mer massiv information, har man kanske ännu svårare att 
göra bedömningar (jämför med Power, 1997). 

Ett tredje sätt att hantera sådan osäkerhet, som kan härledas till klien-
tens bristande motivation att agera samfällt med socialtjänsten, kan vara 
att splittra organisationen i en del som tänks bygga på frivillighet och 
motivation (resursteam och liknande) och en som inte förutsätter detta 
(myndighetsutövande delar). Men även denna lösning innebär en hel del 
utmaningar. En handlar om att det som framhållits tidigare att fler sub-
enheter genererar fler behov av fungerande samarbetsytor, vilket kräver 
mer tid och även möjlighet att skapa gemensamma idéer om vad som ska 
ske i arbetet och hur kommunikationen ska se ut framöver. Även andra 
svårigheter kan uppstå. Idealet för denna typ av organisation skulle inom 
socialtjänsten innebära att en myndighetsutövande socialsekreterare till-
sammans med klienten kommer fram till vilket stöd som skulle passa hen. 
Denna överenskommelse vidarebefordras sedan till enheten avsedd att ef-
fektuera tjänsten. Problemet är dels att det inte sällan tar tid och gemen-
samt arbete att komma fram till en sådan överenskommelse, först måste 
tillitsfulla relationer skapas för att sedan kunna bena ut var de väsentliga 
svårigheterna ligger. Risken är att bristande tid innebär att relationsarbe-
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tet får reduceras och blir potentiellt ett mer eller mindre slentrian-, eller 
i alla fall rutinmässigt, remitterande. Om en överföring till den avsedda 
stödenheten samtidigt sker utan att man kommit fram till vad det är som 
man egentligen ska arbeta med, tvingas den mottagande enheten att i för-
sta steget göra just denna bedömning – och man kanske då kommer fram 
till andra saker. Samarbetet mellan mottagande (specialiserade) grupper 
och remitterande kan också kompliceras av makthierarkier. I detta fall 
åvilar den formella makten att ge uppdrag till utförarna socialsekreterar-
na inom myndighetsutövningen. Den informella makten som utgår från 
längre yrkeserfarenhet, professionell status och kanske ålder finns dock 
till stor del inom utförarsidan. I Angered har anställda inom resursenhe-
ten arbetat under lång tid och har flera vidareutbildningar, medan social-
sekreterare på myndighetssidan i allmänhet har kort tid i arbetet och ofta 
kommer till sin tjänst direkt från grundutbildningen. 

En viktig gränsyta för mötet mellan olika maktrelationer och status 
mellan dessa grupper är de samarbetsforum där överlämnanden av ären-
den sker. Vid sidan av kommunikation kring den enskilde klienten kan 
man se dessa forum som institutionaliserade former för hantering av öm-
sesidiga maktrelationer. Den mottagande parten kan, i det explicita syftet 
att möjliggöra ett välfungerande arbete, på olika sätt ställa upp villkor 
för hur ärendena ska förpackas när de presenteras och därigenom reglera 
former och innehåll för de ärenden de tar emot. Och när den mottagande 
parten är stark i förhållande till den remitterande kan de formella makt-
relationerna sättas inom parentes, och socialsekreteraren riskerar att bli 
svaret skyldig i att argumentera för varför en person ska släppas in genom 
grindarna och bli till ett ärende inom mottagarenheten (Billquist, 1999; 
Hasenfeld, 1992). 

Sammantaget vill jag med ovanstående resonemang hävda att det i 
grunden i det sociala arbetet vilar en osäkerhet rörande såväl klientens 
situation och status som de insatser som skulle kunna vara till gagn för att 
förbättra situationen. Till detta kommer olika situationella faktorer som 
påverkar stressnivån, exempelvis hur arbetsbelastningen ser ut och upp-
levs, vilket stöd de anställda har i form av arbetsledning, stödinstrument 
med flera. De lösningar som ofta används för att minska osäkerheten 
genom en tänkt ökad kompetens, kan vid sidan av positiva effekter också 
ha besvärliga sidoeffekter, som verkar tvärtemot det uttalade syftet med 
dem. 
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Den bredare samverkansorganisationen
När skrivningen av denna rapport var i slutskedet träffades vi, koordi-
natorerna och jag. De ville höra hur skrivarbetet fortskred och något om 
vad rapporten innehöll. Så kom vi in på SSPF, denna den kanske mest tyd-
liga arbetsuppgiften som koordinatorerna har i samordningsuppdraget. 
Jag hade just stansat in resultatet och gjort några preliminära analyser, 
och visst, det fanns klara tecken på en positiv utveckling. Den nya SSPF-
organisationen verkade på flera sätt ha funnit sina former som samar-
betsform. Ett positivt besked kan man tänka. Icke så. Det var i och för 
sig ingen som invände mot att deltagarna hade börjat lära känna såväl ar-
betsformen som varandra, och att samarbetet generellt verkade fungerade 
allt bättre. Inte heller mot att deltagarna lyfte upp ärenden genom SSPF 
och använda sig av samverkan i det praktiska arbetet. Men de ville mer, 
och de ville annat. SSPF, menade de, hade i och för sig utvecklats i positiv 
riktning när det gällde samarbetsklimatet i grupperna, sällan såg man 
tendenser till konflikter mellan deltagarna. Men, var detta allt som skulle 
åstadkommas med modellen? Visserligen fanns det fungerande arbetsfor-
mer – men de var fortfarande långt från målet. Det fanns en känsla av 
att själva målsättningen, att arbeta offensivt för att ungdomar inte skulle 
hamna i stora problem, tenderade att hamna i skymundan till förmån för 
sådant som att vidmakthålla ett gott samarbetsklimat. Kortfattat: SSPF 
uppfattades riskera att mer eller mindre bli en trivselgrupp för deltagarna 
själva. Ett sammanhang där de under gemensamt trevliga former kunde 
utbyta information med varandra, alltmedan ungdomarna ifråga verkade 
allt svårare att nå. Och när det blir svårt att lyckas med sin primära mål-
sättning, tenderar sekundära målsättningar så som arbetsprocessen att 
istället hamna i fokus. Koordinatorerna hade vid tillfället också nåtts av 
information som enligt dem tydde på att SSPF skulle bli än mer organise-
rat och byråkratiserat. De skulle ha likadana förlagor för mötesstruktur 
och dagordning över hela staden. De skulle föra mötesprotokoll på ett 
mer systematiskt och likriktat sätt och det skulle skapas en övergripande 
styrgrupp för hela stadens SSPF-samverkan. För vem, frågade man sig 
och menade att det kanske nu var dags att bryta sig ur modellen, som 
riskerade att bli en tvångströja, för att finna andra vägar. 

Är detta nu inte en väldigt orättvis bedömning av en samarbetsform 
som de själva lagt ned stor möda på att få till? Är det inte märkligt också 
att de kritiserar formen på sådana punkter som man exempelvis vet från 
forskning är viktiga för att åstadkomma en lyckad samverkan, så som att 
ha kännedom om varandras roller, dela någon form av övergripande mål 
och inställning till samverkansformen? Det må vara så, men diskussionen 
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säger samtidigt något centralt om koordinatorernas roll i ungdomsarbetet 
i stadsdelen. Sammanfattat i ett slags missnöjets etik. Vad jag här talar 
om är inte en a priori negativ inställning till sakernas tillstånd eller till de 
olika interventioner som används för att påverka dem. Istället är det en 
inställning som innebär att allt arbete måste utvecklas och förändras då 
befästande av strukturer och rutinskapande snabbt blir inlåsande. Det är 
också ett förhållningssätt som innebär att i första ledet försöka utveckla 
nya arbetsformer för att i andra ledet, när sådana väl skapats, överväga 
om det inte är dags att överge dem för att söka nya. Rörelsen är allt, målet 
är bara början, som Anders Bjerkman en gång myntade som titel till sin 
doktorsavhandling. Denna form av entreprenöriell anda är samtidigt inte 
alldeles lätt att härbärgera inom ramen för en traditionell organisation. 
I denna byggs strukturer och rutiner upp för att skapa förutsägbarhet, 
trygghet och även rättssäkerhet. Låt oss använda denna diskussion om 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård och SSPF-organisationen till att se 
lite mer övergripande på vad denna anda kan handla om när det kommer 
till organisatoriskt lärande och förändringsarbete. Jag kommer sedan att 
återkomma till SSPF och där också ge några olika och alternativa per-
spektiv på just denna arbetsform. 

Om nödvändigheten i att såga av den gren man 
sitter på
Några av en organisations bästa vänner heter struktur och rutiner. Ge-
nom sådana förmodas arbetsprocesserna styras och regleras i en process 
för vilken målet stavas förutsägbarhet. Detta är inte märkligt i och med 
att organisatoriskt handlande just kan definieras som samordning av 
handlingar i enlighet med något slags gemensamt mål (Abrahamsson & 
Andersen, 2000). Genom att skapa organisationer tänks annars disparata 
handlingar kunna verka tillsammans där den samlade effekten blir större, 
kompetensen bredare och resultatet därmed får ökad kvalitet. Allt taget 
då att organisationen är ändamålsenlig i förhållande till det område den 
är satt att verka i. Annars blir möjligen ökade styrkan genom det sam-
fällda agerandet, till en form av resursslöseri och missriktad kapacitet. 
Paret struktur och rutiner förvandlas här från de goda kompanjonerna till 
organisationens fiender. De låser fast handlande i tidigare spår som kan 
uppfattas självklara och riktiga för dem som vant sig vid vägarna, men 
bara självklara om man undviker att ställa frågan om vilken destinatio-
nen är (Davis, 1985). Troligen ska man inte hårddra detta, organisationer 
är förmodligen sällan helt i takt med omvärldens behov och krav, men 
heller inte helt i ett eget spår, utan någonstans däremellan. Vissa arbets-
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processer kanske fungerar alldeles utmärkt och i vissa situationer, medan 
andra inte alls gör det. 

Det som vännerna struktur och rutiner avskyr är dess motsats, oord-
ning och kaos där målet om förutsägbarhet är mycket fjärran från att 
realiseras. I en helt fragmenterad tillvaro agerar var och en efter eget hu-
vud och det samlade resultatet blir en uppsjö av olika intentioner, idéer 
och mer eller mindre långt gångna genomföranden. Systemteoretikern 
Gregory Bateson (1987) menar förenklat att tillvaron präglas av sönder-
fall och utspridning, entropi och att det krävs energi, negentropi, för att 
skapa och upprätthålla ordning. En organisation kan i enlighet med detta 
beskrivas som ett tillförande av energi för att skapa struktur i något som 
annars skulle vara tämligen oordnat. Att skapa en organisation är med 
andra ord en prioritering av resurser för att bringa in förutsägbarhet som 
möjliggör för aktörerna att se sin roll och rikta sina handlingar något 
tydligare. En handlingsstruktur inom en organisation kan därför ses som 
en investering av resurser i syfte att skapa en ram som innebär att man 
inte tvingas till samma slags investering i varje handlingssituation. Struk-
turen är så att säga ett nedfruset kapital av tid och energi i mening att 
minska onödigt framtida resursslöseri (se exempelvis Löfströms kapitel 
om förändring och implementering, Forkby & Löfström, 2010). Att tina 
upp en given struktur fordrar ny energi och skapar förnyad handlingso-
säkerhet. Att ifrågasätta en viss form av organisation kan därför upplevas 
hotfullt då den ruckar på de invanda föreställningarna och även det som 
kan ge trygghet i en viss situation. Problemet uppstår om den befintliga 
organisationsformen inte förmår att ge tillräckligt stöd för handling. Då 
kan en spänning byggas upp mellan förväntningar, krav och uppfattad 
förmåga som kan leda till förlorad legitimitet och även komma till ut-
tryck i form av frustration hos de enskilda medarbetarna. Det finns ett 
omvärldstryck i form av andra organisationer, politiska förväntningar, 
omvärldsförändringar och även från de som organisationerna ska serva 
som kan utmana den etablerade ordningen (Scott & Meyer, 1994). Det 
finns därför en ständigt närvarande utmaning mot de befintliga struktu-
rerna och rutinerna. 

Att på något mer avgörande sätt ständigt förändra organisationer 
innebär en alltför stor ansamling av resurser, varför de utvecklar sätt att 
hantera förändringar i omvärlden i förhållande till det som faktiskt görs. 
Inom den så kallade nyinstitutionella organisationsteorin talar man om 
särkoppling, där talet utåt om vad organisationen gör och dess intentio-
ner – den legitimerande nivån, och det som faktiskt görs på den opera-
tiva nivån utvecklas genom delvis åtskilda logiker (Powell & DiMaggio, 
1991). På detta sätt kan organisationen arbeta på enligt inövade hjulspår, 
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medan man utåt kan säga att man arbetar med de dagsaktuella frågorna 
och metoderna, och på så sätt balansera krav om förändring med beho-
vet av förutsägbarhet. En sådan uppdelning kan fungera relativt väl i de 
fall som det operativa arbetet är relativt väl skyddat från insyn och där 
den organisatoriska gränsytan till andra i första hand handhas av aktörer 
på ledningsnivå. Detta kan exempelvis fungera när det handlar om att 
förklara för medierna hur man agerar eller för den delen kommunicera 
med den politiska nivån. I socialt arbete där man samarbetar med andra 
aktörer och där klienterna själva också ställer olika krav skapas också 
ett förändringstryck som riktas direkt mot den enskilde medarbetaren. 
Organisationerna tvingas här hantera två olika risker, dels de som uppstår 
i förhållande till den osäkerhet som är förknippad med agerande i förhål-
lande till den enskilde, dels det som uppstår om dess kapacitet att agera 
riktigt, dess renommé ifrågasätts (Power, 2007). Således laddas såväl en 
internt som en externt relaterad spänning upp inom en organisation som 
ifrågasätter befintliga arbetsformer i den mån den inte uppfattas nå sina 
mål eller arbeta på ett effektivt sätt (Forkby, 2005). 

När vi ser till de organisationer som varit aktuella i den här studien 
(socialtjänsten, skolan, polisen och kultur och fritid) talar samtliga re-
presentanter om att sådan spänning finns. Den finns dels i omvärlden, 
exempelvis genom att skola och socialtjänst kan ha uppfattningar om 
varandras sätt att fungera och den finns dels internt genom att arbets-
situationen för de anställda beskrivs som mycket ansträngd i vissa lägen. 
En första tolkning av vad SSPF innebär idag sett mot bakgrund av koordi-
natorernas kritik, skulle kunna vara att modellen idag i stor utsträckning 
fungerar genom att neutralisera externt relaterad organisatorisk spän-
ning. Deltagarna förpliktar sig till varandra och delar mer av gemensamt 
ansvar och börjar förstå varandras perspektiv. Detta kan vara gott för 
samverkansprocessen, men frågan är om det som spänningen egentligen 
utgår från – kapaciteten att agera kring de enskilda ungdomarna, har 
ökat. Eller om den fungerar mer som samsverkan? Man är sams och bör-
jar fatta tycke för varandra, men har inte åstadkommit mycket mer än så. 

Så till rubriken, att såga av den gren man sitter på. Från exemplet SSPF 
kan man fråga sig varför koordinatorerna inte skulle välja det mycket 
enklare sättet att nöja sig med att säga att organisationen nu är etablerad 
och att det enbart återstår finjusteringar. Varför gör de då inte detta? Ett 
sätt att förstå det är att se till den fria roll de har tilldelats. Oavsett hur 
väl de lyckas med denna, så ligger det i rollen att vara ständigt ifrågasät-
tande. I rapporten har jag bland annat diskuterat detta i form av att ställa 
”för-vem-frågor” och på så sätt utmana befintliga arbetssätt och organi-
sationer. Med stöd av ovanstående diskussion kring struktur och rutiner i 
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relation till oordning och organisatorisk spänning, kan man tänka på att 
det organisatoriska svaret som koordinatorerna är ett uttryck för handlar 
om frågan om hur man ska hantera organisatorisk spänning som uppstår 
internt och externt i mötet med omvärlden. Och svaret som utvecklats 
innebär att utmana de befintliga organisationerna och etablerade arbets-
sätt genom att tänka mer i termer av organisering än i organisationer 
(Czarniawska, 2005). Genom idén om organisering ifrågasätts organisa-
tionernas nedfrysning av energi som en gång användes för att åstadkom-
ma den. Här ges en uppmaning om att ny energi måste komma till stånd 
för att kunna anpassa sig till de behov och förutsättningar som finns i 
omvärlden. Konkret: för att faktisk ha betydelse för positiva förändringar 
i människors liv måste den offentliga verksamheten ha bättre kunskap om 
hur livsvillkoren ser ut och finna andra sätt att medverka till förändrings-
processer, företrädesvis där de involverade uppfattar sig som ömsesidigt 
drivande. Att gå in i sådana förändringsprocesser handlar då inte alltid 
eller enbart om att se till frågor som arbetsbelastning exempelvis i form 
av antal ärenden på tjänsterna, utan även om något annat. 

Om att tillsätta personer i en fri roll kan ses som ett sätt att hantera or-
ganisatorisk spänning kan agerandet i rollen skifta. Man kan tänka sig att 
personer i fria roller har bättre möjlighet att vara neutrala i förhållande 
till olika aktörers intressen, måhända ha lättare att se saker utifrån och 
kunna agera mer fritt i att skapa en egen kunskap. De fria rollerna skulle 
kunna vara viktiga för att agera i förhållande till de problem och frågor 
som kommer upp, oavsett hur väl de passar in i den organisatoriska mal-
len, samtidigt som det kan vara lättare att samordna olika aktörer från en 
utanförstående position. 

Det finns något som i grunden är värdefullt och som kräver organisa-
toriskt mod i att hysa aktörer i en relativt fri roll i en organisation. Man 
kan se sådana roller som uttryck för att en förhoppning om kritisk po-
tential och behov av reflektion materialiseras. I detta perspektiv är de fria 
rollerna uttryck för en idé om att organisationer av det slag som här är 
aktuella har en tendens att tappa fokus på det som är viktigast, att stelna 
i sina former och bevaka sina egna intressen. Det skulle då kunna vara en 
styrka för organisationen att våga satsa på att inkludera en ständig kri-
tiker i de egna leden. En kritiker som i stor utsträckning också riktar sin 
uppmärksamhet mot den egna organisationen och ifrågasätter det som 
byggts upp, eller med andra ord ett uttryck för; en nödvändighet att såga 
av, eller i alla fall att hota att såga av, den gren man själva sitter på. 

Det finns emellertid också risker med de fria rollerna som man behö-
ver vara medveten om. Organisationer kan använda sig av personer i fria 
roller som en form av alibi man kan hänvisa till då organisationen blir 
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utsatt för kritik, exempelvis för att inte ha gjort tillräckligt i en viss fråga. 
Rollen är mer formbar än andra och kan då få i uppgift att arbeta med 
det som ännu inte fått en organisatoriskt strukturerad inramning. Det 
blir naturligt att nöja sig med att hänvisa akuta frågor till att dessa fria 
resurser, även om det skulle kräva mycket mer resurser eller andra föränd-
ringar. Det finns därutöver en risk för att den dragningskraft som tydliga 
rutiner och strukturer utgör, lockar även de med fria roller. Själva arbetet 
får då mer eller mindre en fixerad agenda för hur man arbetar med för-
ändringsarbete inom olika områden. Exempelvis skulle SSPF kunna vara 
en sådan agenda som på många sätt också verkar fungera väl. Då skulle 
man samtidigt riskera att missa själva poängen i rollen – det handlar inte 
om att skapa och vidmakthålla strukturer och organisationer, utan om 
att ifrågasätta dem och istället för att arbeta med organisationer lägga 
energin vid organisering av arbete. 

En ambition om att involvera en intern kritisk röst i en organisation 
kan också vara olika lätt att hantera på olika nivåer i en verksamhet. I 
Angered verkar det ha varit lättare att på övergripande organisationsni-
våer argumentera för behovet av att det finns sådana mer fria roller, i den 
vardagliga praktiken i arbetet kring enskilda personer, har det inte sällan 
varit besvärligare. Det har exempelvis varit besvärligt att veta hur man 
ska göra bruk av koordinatorerna i deras fria roller, när det inte handlar 
om sådant som konkret samverkan kring enskilda, eller när det handlar 
om mer övergripande information kring hur det ”ser ut i områdena”. Det 
har exempelvis visat sig att intentioner om att inkludera koordinatorerna 
kontinuerligt i möten med 1:e socialsekreterare för att diskutera mellan-
havanden mellan dem och handläggare, eller för den delen att de också 
skulle vara inkluderade i samtal med chefer på organisatorisk mellannivå 
inte blivit av. Kanske är förklaringen att det kan vara svårt att inkludera 
personer i friare roller i sammanhang som i grunden utgår från den tra-
ditionella organisationens hierarki. Nu är det inte så att koordinatorer i 
realiteten har ensamrätt till eller i praktiken behöver vara de som är mest 
kritiska till den egna verksamheten, eller att de med nödvändighet skulle 
ha en bättre eller den rätta kunskapen om områdena eller ungdomsar-
bete. Diskussionen här handlar mer om att se till vilken roll de har fått 
och gör anspråk på. Det har visat sig vara svårt att få tillgång till de möten 
som varit beslutade mellan dem och arbetsledare och chefer på mellanor-
ganisatorisk nivå (lättare på övergripande organisationsnivå). En anled-
ning kan vara att sådana möten egentligen är chefernas, arbetsledningens 
möten för styrning av verksamheten där målsättningen är att få denna att 
arbeta i enlighet med givna strukturer, alternativt att utveckla dem med 
utgångspunkt i linjeorganisationen. Att i dessa sammanhang integrera en 
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potentiellt kritisk röst i förhållande till den egna verksamheten kan upp-
fattas gå på tvären mot målsättningen med dessa möten. Det blir helt en-
kelt för krångligt. Hittills verkar det alltså finnas två spår i alla fall inom 
socialtjänsten när det handlar om förhållningssättet till den fria rollen. 
Från övergripande ledning så verkar det finnas en positiv inställning och 
man vill ta tillvara koordinatorerna för utveckling av verksamheten, men 
ju närmre den operativa nivån man kommer desto svårare verkar det vara 
att hitta former för detta. På den senare nivån hade det varit lättare om 
de hade fungerat mer som andra arbetsgrupper, och då organiserats under 
och fått uppdrag från en arbetsledare i enlighet med hur det fungerar för 
andra. Ett av problemen med en sådan lösning skulle samtidigt vara att 
det skulle kunna vara svårare att i grunden bidra till ett organisatoriskt 
lärande. Visserligen har koordinatorerna inte på allvar använts till detta 
idag, men här finns en delvis outnyttjad potential. 

Vad ovanstående diskussion emanerar från är en fråga om vad som 
avses med att ha personer i fria roller. Fria till vad, för vem och hur? Ett 
svar är att de är mer fria att samordna SSPF och andra sådana arbetsfor-
mer, ett annat är att de är friare i sina arbetsuppgifter och kan då arbeta 
mer med områdesutveckling, boendemöten med flera, ett tredje kan vara 
att de är friare att arbeta med uppdykande frågor så som att förebygga re-
krytering till IS (våldsbejakande extremism) – och i alla dessa frågor kan 
i och för sig ske ett visst organisatoriskt lärande. Men är den fria rollen 
också viktig för utvecklingsarbete på annat, ett kanske mer djupgående 
sätt än begränsat till olika deluppgifter?

Utan struktur ingen process
Avslutningsvis vill jag understryka det som kanske ligger något dolt i tex-
ten ovan. Att arbeta med förändringsarbete, och för att överhuvudtaget 
arbete ska medges, kräver det någon form av struktur. Ibland tänker man 
sig att man ska arbeta för att goda processer för förändring ska uppstå 
och att man där är någon form av processaktör. Beroende på hur man 
definierar detta handlar detta med att arbeta med processer dock om att 
skapa väl fungerande strukturer så att goda processer kan uppstå. Det 
gäller för utvecklingsarbete i stort, som visats ovan bland annat i teorika-
pitlet om samhällsarbete. Här handlar det mycket om att skapa en struk-
tur som medger olika aktörer att gå in i allianser med varandra, men det 
gäller likaledes för direkt arbete med enskilda personer (Forkby, 2006). 
Så strukturer är inte processens fiende, utan snarare dess vän. Frågan är 
hur strukturerna ser ut och vems intressen de tjänar, och man bör inse att 
det föreligger en risk för att man kan bli strukturens fånge. Det är mycket 
det som satsningen på koordinatorer och mobiliserande trygghetsarbete 
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tematiserar. Det är då också väsentligt att se att olika former av struktur 
och organisering tjänar olika bra för olika ändamål. Problemet är snarare 
när strukturerna låses fast vid en viss form och där reflektion saknas kring 
vilka former som egentligen bäst passar för att hantera den aktuella situa-
tionen eller utmaningen. 

Det är exempelvis stor skillnad på vilka krav det ställs på en samver-
kan där enbart information tänks vidarebefordras mellan olika verksam-
heter. Exempelvis krävs det rutiner för att anmälningar ska komma från 
polis till socialtjänst och där bli utredda. Här regleras frågor om hur an-
mälningar ska bedömas, om de ska leda till utredning, vem som ansvarar 
för denna och så vidare. Om man vill åstadkomma en närmare samver-
kan, kanske genom att olika parter faktiskt samarbetar i vardagen kring 
en ungdom krävs det mer av utvecklade arbetsformer än enbart rutiner 
(Berggren, 1982). Här krävs högre grad av ömsesidigt relationsskapande 
där de involverade också lär känna varandra personligen. De måste också 
ha större kunskap om respektive professions kunskaper, lagstiftning och 
värderingar. Det finns många olika definitioner och beskrivningar på vad 
samverkan är och vad som krävs som jag inte går djupare in på här (den 
intresserade kan exempelvis läsa Edvall Malms avhandling om samver-
kan mellan polis och socialtjänst, 2012). 

Jag vill avslutningsvis återknyta till diskussionen om SSPF ovan. Jag 
menar att det finns något i grunden positivt med att ständigt ifrågasätta 
om befintliga sätt att organisera arbete på fungerar, även sådana och kan-
ske särskilt de som man själv varit med i att skapa. Det finns samtidigt ett 
värde i att se till de olika funktioner som samverkan inom detta område 
har. Det är lätt att säga att befintlig form för SSPF inte riktigt verkar 
uppnå syftet att minska antalet ungdomar med riskbeteende, åstadkom-
ma bättre kontakt mellan föräldrar och skola eller öka förtroendet för 
samhällsfunktionärer bland befolkningen i stort. Men det är också viktigt 
att uppmärksamma att de organ som utvecklats utgör en potential att ta 
tillvara. Det finns en god grund för utveckling och gemensamt ansvars-
tagande just genom att aktörer från olika sammanhang börjat utveckla 
mer av ömsesidig kunskap och förståelse. Det är också viktigt att se att 
det uppdrag dessa grupper har ålagts ofta är mycket svåra att agera i, och 
även att sådana svåra uppdrag lätt kan leda till konflikter mellan olika 
aktörer. Modeller som SSPF kan ibland framställas som svaret – genom 
samverkan kommer vi att lyckas. Kanske bör man hellre se dem som 
nödlösningar på utmaningar i områden där det överhuvudtaget faktiskt 
är mycket svårt att lyckas. De blir då inte bara sätt att (i bästa fall) åstad-
komma lyckade insatser, utan också och kanske framförallt forum för 
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att hantera misslyckanden och därigenom möjlighet till lärande av såväl 
det som lyckats, som av det som inte gjorde det. Det finns i det samman-
hang av SSPF som jag observerat mest, arbetsgruppen, också en hel del 
exempel på tillfällen där gruppen fungerade som ett kritiskt reflekterande 
professionellt sammanhang där man tillsammans försökte navigera och 
utbyta erfarenheter kring såväl synsätt på olika insatser – förebyggande, 
främjande, åtgärdande – som vilka grupper som var viktiga att satsa på: 
de med utvecklat riskbeteende, de i mellanstadiet, och även kring olika 
aktörers möjligheter och begränsningar. Visst, det fanns mycket annat 
också som inte hade denna potential. Men i sammanhang där omvärlden 
är i stark förändring, där utmaningarna är många och framgångarna inte 
alltid lätta att se, finns all anledning av värna om sådana sammanhang av 
gemensamt reflekterande och undersökande diskussioner, även om man 
naturligtvis alltid måste ifrågasätta hur organiseringen av olika handling-
ar för att skapa förändring kan utvecklas. 

Det är alltså min mening att det främsta resultatet av satsningen Mobi-
liserande trygghetsarbete inte kan ses i att målsättningarna för arbetet har 
blivit uppnådda, utan i de frågor som fått möjlighet att ställas. Det är inte 
så att koordinatorerna misslyckats i sitt uppsåt eller att metoderna är fel-
aktiga, vad jag kunnat se så är det tvärtom. Det finns i grunden en poten-
tial i detta sätt att arbeta med socialt arbete. Problemet är att målsättning-
arna är hållna på den nivån att de är mycket svåra att uppnå, särskilt för 
en liten arbetsgrupp bestående av tre personer. Det måste till ett brett och 
reflekterat utvecklingsarbete gemensamt i samverkansorganisationerna 
för att kunna närma sig frågan om att uppnå målsättningarna. Och här 
skulle koordinatorerna kunna ha en viktig roll i att vara utmanande och 
ifrågasättande frågeställare – i den mån organisationerna hittar former 
för detta slags lärande. I punktform kan man ge några exempel på sådana 
frågor som satsningen på Mobiliserande trygghetsarbetet lyfter fram.

• För vem? På övergripande nivå handlar det om antagandet att verk-
samheten inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. Vilka 
former och vilken form av organisering av den egna verksamheten 
skulle det då krävas för att medborgarnas behov och kapacitet bäst 
tillgodoses och tillvaratas? Det handlar här om en ifrågasättande in-
ställning, inte för att på förhand döma ut den befintliga verksam-
heten eller ens säga att den är dålig, utan att även om den skulle 
fungera väl, så kan den troligen fungera ännu bättre. I de fall den inte 
verkar vara i samklang med de behov och förutsättningar som råder, 
är det ett imperativ att faktiskt förändra den. Den konkreta frågan 
som detta imperativ kan uttryckas genom är den som återkommer 
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på flera platser i denna rapport: För vem (är verksamheterna egentli-
gen till för och på vilket sätt är dessa lämpligt utformade i ett förän-
derligt samhälle)? 

• Varför? Mycket av denna rapport har handlat om hur olika aktörer 
kan utveckla sina samverkansformer. Inte minst har SSPF-organisa-
tionen fokuserats som ett viktigt uttryck för detta, även om det finns 
många andra. Ibland sägs att sådan samverkan kräver eller i alla fall 
gynnas av att man delar samma målsättning. Detta är en sanning 
med modifikation. Det handlar inte om att alla involverade ska enas 
om exakt lika restlös målsättning, snarare om att olika parter ska 
kunna kan se sina egna målsättningar förverkligas inom det som 
också uttrycks gemensamt (Forkby & Löfström, 2010). Det finns 
annars risk för att antingen någon part får det dominerande inflytan-
det över vad det är som blir det gemensamma målet alternativt att 
ingen part riktigt känner igen sig på ett fullgott sätt. Resultatet blir 
lätt till att samverkansformen blir något som ligger lite utanför det 
egentliga arbetet, eller som något som man mer eller mindre tvingas 
in i och som därför lättare prioriteras bort. Konkret är det viktigt 
att olika parter exempelvis kan se att SSPF-modellen kan underlätta 
deras eget arbete och också vara ett viktigt redskap för att uppnå de 
egna målsättningarna. Det handlar inte om att SSPF egentligen görs 
för någon annan, exempelvis att det skulle bli polisens målsättningar 
som andra aktörer får anpassa sig till, eller för den delen socialtjäns-
tens osv. Hur skapar man då former där samverkan är sätt att arbeta 
med de uppdrag och målsättningar som den egna verksamheten har, 
tillsammans med att man förhandlar sig fram till det som är gemen-
samt? 

• När? I rapporten har exempel getts på olika former av mobilise-
rande arbete. Dessa har inte sällan föranletts av någon konkret hän-
delse, må det vara oro i Rannebergen, ungdomar utanför bibliote-
ket i Hjällbo eller mellanstadiebarn med ett beteende som skapar 
uppmärksamhet i lokalsamhället. Detta kan ge bilden av att mobi-
lisering krävs när befintliga arbetsformer och organisationer ställs 
inför något som bryter med de ordinarie och invanda situationerna. 
Parallellt med dessa exempel finns återkommande röster som ger ut-
tryck för en växande tillitsbrist till samhällets funktionärer, åtmins-
tone bland vissa grupper. Det första steget i en mobiliseringsprocess 
innebär då att reparera eller bygga upp en tillit som kan antas vara 
skadad. Den fråga som kommer från den aktuella satsningen hand-
lar därför inte enbart om hur man kan bygga upp tillit vid olika 
kriser eller akuta situationer. Snarare handlar det om att ställa frågan 
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om hur man kontinuerligt kan arbeta tillitsskapande och därmed 
också göra mobilisering till en del av den vardagliga praktiken. Vis-
serligen kommer säkerligen mer omfattande mobilisering behöva ske 
vid mer allvarliga situationer, men den inre kärnan i mobiliseringen 
– att identifiera vilka resurser som människor har och skapa former 
där dessa kommer till uttryck och tas tillvara – är något mycket mer 
generellt än vad som kan avgränsas till olika problematiska akuta 
situationer. Så, hur kan då ett allestädes närvarande, empowerment-
baserat, arbete inriktat på att se och ta tillvara människors positiva 
resurser i ett gemensamt förändrings- och utvecklingsarbete se ut? 

• Hur? Som följd av ovanstående frågor kan man ställa frågor kring 
hur det arbetssätt som diskuteras i denna rapport ska kunna gestal-
tas bredare. Det är lätt att tänka sig att det sådant möjliggörs först i 
det som ligger vid sidan av det ordinarie, som ett sidospår man kan 
ägna sig åt i mån av resurser. Hela idén med Mobiliserande trygg-
hetsarbete motsätter sig dock denna form av vid sidan om-liggande 
praktik och ifrågasätter istället hur den vardagliga praktiken kan 
förändras för att på ett bättre sätt motsvara befolkningens behov och 
resurser. Denna idé kan tydliggöras genom att återigen se till SSPF-
organisationen. Denna kan ses som en mötesform där olika aktörer 
koordinerar sina respektive arbeten och strategier, men där arbetet 
i princip är det som sker under mötena. Om samverkan ska utveck-
las mer så kan man samtidigt ifrågasätta om SSPF i första hand är 
dessa möten som skapas mellan aktörerna, eller om SSPF egentligen 
i mycket handlar om det arbete som sker mellan mötena. De senare 
får då mer karaktären av avstämning kring det som skett med in-
tentionen att de involverade utvecklar olika former för hur arbetet 
ska levandegöras i vardagen. Hur kan samverkan, exempelvis inom 
SSPF, verkligen få genomslag i det vardagliga arbetet där gemensam-
ma lösningar och strategier är något som präglar arbetet generellt, 
inte något som i första hand blir till en fråga om informationsutbyte; 
eller hur går man från koordinering av arbetsprocesser till ett reellt 
fungerande samarbete i de situationer där detta erfordras? 

Kanske är det detta ständiga reflekterande det i mycket handlar om, sats-
ningen Mobiliserande trygghetsarbete, samhällsarbete eller mer generellt 
det sociala arbetet; om att ifrågasätta, att försöka finna bättre organisato-
riska former och framförallt att inte fastna i en fixerad position – det vill 
säga: att hänga i luften så länge som möjligt.
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Socialt arbete har många skepnader och formas olika i förhållande till 
målgrupp, uppdrag och målsättning. Gemensamt för olika inriktningar 

är ambitionen att bidra till positiva förändringar i individers och  gruppers 
liv, sammanhang och villkor. Åtskillig kritik har samtidigt förts fram som 
sammantaget vill mena att det krävs stora förändringar om ambitionerna 
ska kunna uppfyllas. En linje har drivit tanken om att socialt arbete stel-
nat i sina former och att det socialkontorsbaserade arbetet ställning har 
varit alltför stark. I dess följd har man sett en stark individfokusering, att 
administrativa krav dominerar över direktkontakt med klienterna parat 
med en bristande insikt om livsvillkoren bland de grupper man arbetar 
med. Som alternativ har man önskat ett mer flexibelt socialt arbete, ett 
arbete som bedrivs i närhet och samarbete med de människor man är till 
för och ett arbete som utmanar traditionella strukturer. 

I denna rapport beskrivs och analyseras hur ett socialt arbete influerat 
av idéer om social mobilisering, empowerment och samhällsarbete kan se 
ut. Platsen är Angered i Göteborg. Denna erbjuder en mångfald av möten 
mellan kulturer och förståelsesätt och är en plats där händelser på global 
nivå snabbt får genklang lokalt. Att förstå och navigera i denna dynamik 
samt att etablera fungerande samarbetsallianser är en kärna i arbetet för 
de koordinatorer som rapporten utgår från. 

Rapporten vänder sig till de som är intresserade av utmaningar för och 
 utveckling av det sociala arbetet och är skriven av Torbjörn Forkby, 
 docent i socialt arbete. Han har mångårig praktisk erfarenhet av socialt 
arbete och har publicerat ett flertal studier om det sociala arbetet och 
även bredare relaterat om ungdomsarbete.

Anja Johansson har en master i mänskliga rättigheter och har biträtt vid 
olika studier av välfärdssatsningar på kommunnivå. 


