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SAMMANFATTNING 
  
Ungdomsåren är en omtumlande period av förändring och identitetsutveckling. När det rör sig 
om utsatta ungdomars hälsa är denna grupp exponerad för en eller flera riskfaktorer samtidigt. 
Enligt internationella och nationella styrdokument är ungdomar en prioriterad grupp då det 
finns studier som visar på en ojämlikhet i hälsa bland målgruppen. Studiens referensram 
innefattar tre olika dimensioner av begreppet utsatthet, vilka är sårbar, riskfylld och 
missgynnad. Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för nyckelpersoners 
uppfattningar gällande social utsatthet bland ungdomar i åldern 13-19 år. Studiens avsikt har 
även varit att identifiera utsatta ungdomars behov samt nuvarande och framtida insatser inom 
problemområdet. Tio enskilda djupintervjuer genomfördes inom sex olika arenor i Västerås 
stad. Resultatet visade att nyckelpersonernas uppfattningar överensstämde inom många 
aspekter när det rör sig om social utsatthet bland ungdomar. Resultatet visade vidare på att 
alla ungdomar är utsatta på ett eller annat sätt men att utsattheten är mer påtaglig bland 
ungdomar med bristande skyddsnät och ett negativt socialt nätverk. Vidare efterfrågades 
empowerment och meningsfulla fritidsaktiviteter av nyckelpersonerna samt ett ökat samarbete 
mellan olika aktörer i syfte att motverka denna utsatthet i Västerås. 
 
Nyckelord: Empowerment, Ojämlikhet i hälsa, Prioriterad grupp, Samverkan, 
Ungdomar, Utsatthet.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
The adolescence years can be seen as a critical period due to developmental changes. When it 
comes to the situation of vulnerable and disadvantaged adolescents, this group is often 
exposed to several risk factors simultaneously. According to international and national public 
health documents inequalities in health among adolescents prevail and they are therefore seen 
as a prioritized group in society. The study’s frame of reference includes three dimensions 
such as vulnerable, hazardous and disadvantaged adolescents. Furthermore the purpose of the 
study was to explore different key persons’ understanding of the target group in the age of 13-
19, as well their knowledge of present activities to counteract this problem. In addition, the 
need for new activities and initiatives are identified within the purpose of the study. Ten in-
depth interviews were conducted at six different arenas which were associated with 
adolescents in one way or another. The result of the study indicated that most of the 
adolescents were negatively exposed in one way or another. However the most exposed were 
the adolescents with a lack of social support and a negative social network. The different key 
persons’ concept of vulnerable and disadvantaged adolescents is mutual in many aspects. 
According to the study objects there is consequently a need for empowerment and meaningful 
recreational activities, as well as a need for an extended collaboration between different actors 
regarding the prevalent youth work in Västerås.   
 
Keywords: Adolescents, Collaboration, Disadvantaged, Empowerment, Inequalities, 
Prioritized group. 
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1. INLEDNING 
 
Utsatthet bland ungdomar är ett problemområde som är betydelsefullt att studera för att kunna 
förstå och motverka de ojämlika villkor som påverkar ungdomars liv och hälsa. Alltfler 
ungdomar upplever idag en yttre press från samhället genom orealistiska krav och höga 
förväntningar, samtidigt som vi lever i en tid av lågkonjunktur och besparingar inom 
samhällets alla områden. I media rapporteras det att informations- och teknikutvecklingen i 
samhället lett till att klyftan mellan ungdomar och vuxna ökat. Kommunikationen mellan 
vuxna och ungdomar försvåras och denna klyfta skulle kunna innebära att ensamhet blir allt 
vanligare bland ungdomar. Idag läggs exempelvis alltfler fritidsgårdar ner runtom i landet, 
trots ungdomars ökade behov av trygga vuxna och meningsfulla fritidsaktiviteter. 
Ungdomsåren är i sig en svår och omtumlande period av förändring och identitetssökande, 
vilket ställer olika krav på våra ungdomar. Ungdomsåren är viktig då ungdomar till stor del, 
ännu, är beroende av vuxenstöd för att må bra och kunna utvecklas.  Ungdomar har ett behov 
av trygga föräldrar men även aktiva stödjande miljöer som exempelvis fritidsgården och 
skolan där dem kan skapa sig trygga relationer till vänner och andra vuxna. Ungdomar är en 
viktig resurs, vars kunskap och erfarenheter måste tas tillvara på för en god 
samhällsutveckling.  
 
I enlighet med internationella och nationella styrdokument anser vi att det är angeläget att 
prioritera ungdomars hälsa och välbefinnande för att utjämna ojämlikheter i hälsa bland 
befolkningen. För att kunna förstå och motverka olika former av utsatthet och ohälsa bland 
ungdomar anser vi att en ökad kunskap inom området behövs främst på lokal nivå. I Västerås 
stad upplever författarna att det finns en vilja hos en del aktörer att samarbeta genom olika 
former av nätverk. Dock kan bristen på resurser och ett helhetsperspektiv utgöra ett hinder för 
detta. Då författarna själva är uppväxta i kommunen och har ett ideellt och socialt 
engagemang anser de att det finns ett behov av att genomföra denna studie. Huvudsyftet med 
studien är att den ska kunna användas som kunskapsunderlag för framtida undersökningar 
som rör det lokala ungdomsarbetet. Vuxna och myndigheter kan utifrån en ökad kunskap, 
förhoppningsvis, hitta nya samarbetsformer för att nå utsatta ungdomar. På lokal nivå 
uppmanas myndigheter och aktörer att vara öppna för nya lösningar och sätt att förebygga 
utsatthet – med hänsyn till samhällets ständiga förändring. 
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2. BAKGRUND  

2.1 Definitioner och begrepp 

 
Arena – Mötesplats av olika slag där människor samlas och kan påverkas till ett 
hälsosammare liv. Exempel på arenor är skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser etcetera (Janlert 
2000).   
 
Familjecentrum – Mötesplats och förebyggande verksamhet riktad mot familjer. 
Verksamheten är frivillig och erbjuder lättillgänglig information samt råd och stöd till familjer 
vid behov. Basen för verksamheten är den förebyggande socialtjänsten, 
barnmorskemottagning, barnavårdcentral och öppna förskolan. Familjecentrum utgör en 
viktig del av arbetet för en tryggare stadsdel och samverkar med flera olika verksamheter och 
aktörer i samhället1. 
 
Hälsofrämjande arbete – Process som möjliggör för individer att ta kontroll över samt 
förbättra sin egen hälsa. Termen är ett paraplybegrepp som utvecklades av 
Världshälsoorganisationen (WHO) genom Ottawa Chartern från 1986 (WHO 2001).  
 
Ohälsotal – Mått på utbetalda dagar med sjukersättning, sjukpenning, aktivitetsersättning, 
rehabiliteringspenning samt arbetsskadesjukpenning (Janlert 2000). 
 
Socioekonomisk indelning, SEI – Term som är utvecklad av SCB (Svenska central byrån) 
och som syftar på en indelning av befolkningen efter yrkestillhörighet samt ställning på 
arbetsmarknaden. Yrkestillhörighet delas in i arbetare, tjänstemän och företagare. När det 
gäller ställning på arbetsmarknaden görs det skillnad på förvärvsarbetande, hemarbetande, 
förtidspensionärer, långvarigt arbetslösa, ålderspensionärer och studerande (Janlert 2000).  
 
Socialt arv – Uttryck myntat av den svenska barnpsykiatrikern Gustav Jonsson. Med socialt 
arv menas de sociala svårigheter som går i arv från föräldrar till barn och som tyder på en 
slags utsatthet (Jonsson 1978).  
 
Social position – Begrepp som antyder på att det finns en social gradient som påverkar hälsan 
och som visar på vilken social rangordning en individ har i samhället. Begreppet kan även 
användas för att beskriva sociala ojämlikheter i hälsa och präglas i dagens samhälle av det så 
kallade statussyndromet (Marmot 2004). 
 
Stödjande miljöer – Stödjande miljöer för hälsa innebär miljöer som gör det möjligt för 
individer att utveckla sin egen förmåga, självtillit och hälsa. I dessa miljöer ska individer 
skyddas från faktorer som kan innebär en risk för deras hälsa (Nutbeam 1998). 
 
Social utsatthet – Inom epidemiologin innebär begreppet en individs eller en grupps 
exponering för en eller flera riskfaktorer som kan leda till olika former av sjukdom. Nationellt 
används begreppet ofta för att beskriva individer som är exponerade för en rad negativa 
sociala faktorer samtidigt (Nutbeam 1998, Sulusi-Sjö et.al1997).    
 

                                                 
1 www.vasteras.se, 2009-05-03 
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2.2 Internationella och nationella styrdokument gällande ungdomar 

2.2.1 Världshälsoorganisationen – WHO 
 
I WHO:s Hälsa 21, utgör barn och ungdomars hälsa ett eget fokusområde, där det anges att 
ungdomsåren är en viktig period, då ungdomar under denna tid utvecklar sina sociala och 
intellektuella färdigheter. Ungdomars hälsa och välbefinnande är till stor del beroende av ett 
socialt nätverk som inbegriper trygga relationer till familj, vänner och andra viktiga vuxna. 
Ungdomar är generellt sett en grupp som är särskilt utsatta för olika typer av riskbeteenden 
som alkohol-, tobak och droganvändning.  I olika arenor där ungdomar spenderar en stor del 
av sin tid, som skola och fritid, finns det möjligheter att uppmuntra dem till ett hälsosamt 
beteende genom meningsfulla aktiviteter. Att uppleva känslor av sammanhang, och 
meningsfullhet oavsett vilken arena det handlar om, är grundläggande för att ungdomar ska 
kunna förbättra hälsa. I dessa arenor kan även ungdomars självkänsla och självförtroende 
stärkas och stimuleras till hälsosammare levnadsvanor genom att framförallt påverka deras 
syn på sin egen hälsa (WHO 1999).  
 
I WHO:s fjärde internationella rapport som är baserad på jämförelsestudier mellan länder i 
Europa gällande ojämlikheter i hälsa bland unga, påtalas att ojämlikheterna bland annat 
påverkas av kön, ålder och socioekonomiska faktorer. De longitudinella studierna som 
rapporten är baserad på, visar inom skolans område på att det finns skillnader i hälsa mellan 
könen. Dessa skillnader pekar på att flickor exempelvis har lägre självuppskattad hälsa och 
oftare upplever emotionella besvär jämfört med pojkarna. Den mest påtagliga skillnaden 
mellan könen har visat sig genom flickor och pojkars riskbeteende. Riskbeteendet bland 
pojkar utgörs i större utsträckning av ett så kallat utåtriktat beteende som kan yttra sig genom 
livsstilsrelaterade faktorer i form av alkohol och tobak. Bland flickor är det vanligare med ett 
inåtriktat beteende som visar sig genom olika former av psykisk ohälsa. När det rör sig om 
ålder som variabel har det visat sig att fysiska och emotionella besvär blir vanligare ju äldre 
ungdomarna är. En av slutsatserna i rapporten är att det finns en tendens att engagemanget 
från vuxna, när det gäller ungdomars hälsa minskar ju äldre ungdomarna blir. Tendensen 
bland de yngre ungdomarna är att det finns flera positiva hälsofaktorer vilket förklaras genom 
att vuxna oftare är mer engagerade i ungdomars liv ju yngre ungdomarna är. I fråga om 
socioekonomiska faktorer, är en annan slutsats att ungdomar från mindre välbärgade familjer i 
större utsträckning rapporterar sämre hälsa. Ett viktigt samband att nämna är att flickor från 
mindre välbärgade familjer i större utsträckning upplever olika emotionella besvär med sin 
hälsa. Generellt sätt visar jämförelser mellan länderna att rökning är vanligare bland 
ungdomar med sämre socioekonomisk bakgrund än bland ungdomar från välbärgade familjer. 
Dock visar det sig att alkoholvanor i större utsträckning är vanligare bland ungdomar från 
välbärgade familjer (WHO 2006).  
 

2.2.2 En förnyad folkhälsopolitik – Sverige 
 
I Regeringens proposition, En förnyad folkhälsopolitik (2007), målområde 1 Delaktighet och 

inflytande i samhället, ses ungdomar som en prioriterad grupp. Detta innebär att ungdomar 
bör ses som en resurs i samhället genom att de ges möjligheter till engagemang, inflytande 
samt kritiskt tänkande. Målområde 3 Barn och ungas uppväxtvillkor påpekas vikten av dessa 
villkor för ungdomars utveckling och hälsa. Vidare poängteras hur viktigt detta mål är för 
folkhälsan på lång sikt. Familjeförhållanden, skolförhållanden och fritidsförhållanden ses som 
viktiga faktorer för ungdomars hälsa och välbefinnande. När det gäller ungdomarnas 
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förhållanden i skolan så kan bristande samhörighet med skolan leda till en ökad risk för olika 
psykosociala problem och sämre skolprestationer. På senare år har det visat sig att ungdomars 
psykiska ohälsa har ökat. Denna ohälsa visar sig bland annat genom olika psykosomatiska 
symptom som oro, nedstämdhet och sömnbesvär. Ökningen av psykisk ohälsa har visat sig 
mest påtaglig bland ungdomar i åldern 16-24 år. En skillnad mellan könen är att flickor 
upplever fler stressrelaterade symptom än pojkar. I denna proposition poängteras att 
ungdomar och deras föräldrar ska utgöra en särskilt viktig målgrupp inom det hälsofrämjande 
arbetet (Socialdepartementet 2007).    
 

2.2.3 Folkhälsorapporterna 2005 och 2009  
 
Enligt Socialstyrelsen (2005) är strukturella uppväxtvillkor i form av familjens ekonomiska 
situation nära kopplat till ungdomars hälsa och välbefinnande. Ungdomar som kommer från 
en lägre socioekonomisk status deltar i mindre utsträckning i meningsfulla fritidsaktiviteter, 
spenderar mindre tid i fritidshus och reser mindre. Bland dessa ungdomar är fysisk aktivitet 
ovanligare och de har en tendens att börja röka tidigare än andra ungdomar. Psykiska 
störningar av olika slag och psykosomatiska symptom rapporteras även vara vanligare 
förekommande bland ungdomar med låg socioekonomisk status. Sjukdomar som exempelvis 
anorexia visar sig dock vara vanligare förekommande bland ungdomar från välbärgade 
familjer. Ungdomars hälsa kan även påverkas av deras familjekonstellation och 
familjebakgrund, det vill säga om de lever med en eller två föräldrar samt om de har 
utomeuropeiskt ursprung. Ungdomar med föräldrar som kommer utanför Europa bor i större 
utsträckning i bostadsområden med lägre socioekonomisk status. Risken för socioekonomisk 
utsatthet anses vara högst bland dessa ungdomar. Vidare påtalas att dessa ungdomars sociala 
situation är starkt kopplad till hälsoproblem som exempelvis narkotikamissbruk.   
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) har ungdomars psykiska ohälsa sedan 1980-talet mer än 
tredubblats för båda könen. Enligt rapporten är det fler flickor än pojkar som rapporterat 
nedsatt psykiskt välbefinnande och skillnaden visar sig vara störst bland ungdomar i åldern 
16-19 år. Denna försämring av psykiskt välbefinnande är inte endast begränsat till ungdomar 
från en speciell bakgrund, utan har visat sig öka bland ungdomar oavsett vilka 
familjeförhållanden eller vilken socioekonomisk bakgrund de har. Av de ungdomar som 
rapporterat nedsatt psykisk välbefinnande lider hälften av sömnbesvär och ryggbesvär. Det är 
alltfler ungdomar som vårdas för depressioner, ångest eller alkoholförgiftning. En ökning i 
dödligheten bland unga män har även skett i samband med en ökning av fler dödsorsaker 
såsom skador, alkoholrelaterade dödsorsaker och självmord (Socialstyrelsen 2009).  
  

2.2.4 Ungdomsstyrelsen    
 
I Ungdomstyrelsens (2007a) tredje tematiska uppföljning av ungdomars hälsa och utsatthet i 
åldern 16-25 visar det sig att stressrelaterade symptom, nedstämdhet och sömnbrist är 
vanligare hos flickor än bland pojkar. Det poängteras dock att allvarligare former av psykisk 
ohälsa förekommer oftare bland unga män. När det rör sig om ungdomars uppväxtvillkor har 
deras sociala position blivit en allt viktigare bestämningsfaktor, men detta perspektiv är 
mindre förekommande i undersökningar om ungdomars hälsa. Det vanligaste sättet att 
undersöka ungdomars socioekonomiska status är att utgå från föräldrarnas sociala status. 
Indirekt kan ett annat sätt vara att istället utgå från ungdomars egna sociala position, i form av 
utbildning och framtidsplaner, i samhället. 
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I Ungdomsstyrelsens (2007 b), Ung idag - en beskrivning av ungas villkor, påtalas att 
ungdomar i Sverige rent generellt har goda uppväxtvillkor och en allmänt god hälsa. Vikten 
av att synliggöra negativa trender i ungdomars utveckling påpekas även i denna rapport. 
Bemötande av andra människor samt ungdomars levnadsvanor har en stor betydelse för deras 
hälsa och välbefinnande såväl i nuet som i ett längre perspektiv. Ungdomars 
alkoholkonsumtion har exempelvis kraftigt ökat sedan 1990-talet för både flickor och pojkar. 
Särskilt flickor i årskurs 9 visar en negativ trend och hade år 2005 nått samma 
konsumtionsnivå som pojkarna. När det rör sig om den psykiska ohälsan bland unga kvinnor i 
åldern 15-24, påtalas att en ökning på 74 procent har uppskattats sedan 1990-talet gällande 
vård för självmordsförsök. Det är även viktigt att nämna att antal genomförda självmord är 
vanligare bland unga män jämfört med unga kvinnor. Vidare tas det upp att andelen 
ungdomar som är medlemmar i olika föreningar är lägre än vuxna. Trots att andelen sjunker 
jämfört med vuxna har särskilt idrottsföreningar en stark position bland unga. I rapporten 
hänvisas till andra studier som pekar på att ett aktivt medverkande i föreningslivet har en 
positiv inverkan på människors hälsa samt för samhället i stort.          
 

2.3 Ungdomsåren – Period av förändring och identitetsutveckling 

2.3.1 Självbild och identitet  
 
Enligt Santrock (2007) varierar ungdomars självbild och självförtroende beroende på deras 
sociala relationer och roller samt sociokulturella omgivning. Santrock hänvisar till andra 
forskare som menar på att självförtroendet bland flickor blir sämre under ungdomsåren 
särskilt i de tidiga ungdomsåren. För båda könen blir dock självförtroendet sämre på 
högstadiet än på låg- och mellanstadiet. Vidare anser Santrock att ungdomar med högt 
självförtroende oftast tar initiativ i större utsträckning, vilket kan leda till positiva såväl som 
negativa utfall. Faktorer som påverkar ungdomars självförtroende och självkänsla är 
kamraternas accepterande samt föräldrars affektion och frihet under ansvar. Dåligt 
självförtroende är i de flesta fall en tillfällig emotionell förvirring, dock kan detta leda till 
depressioner, självmord och även brott om det dåliga självförtroendet består. Ett sätt att stärka 
ungdomars självförtroende är att identifiera orsaker samt vilken kompetens inom vilka 
områden som behövs för att kunna hjälpa ungdomarna.  Ett annat sätt är att visa stöd och 
social acceptans för ungdomars livssituation, samt hjälpa dem att utveckla en coping-förmåga. 
När det gäller identitetsutveckling bland ungdomarna har föräldrar en viktig och stöttande roll 
genom bland annat ett demokratiskt föräldraskap. Ungdomar med annan etnisk bakgrund än 
normen har oftast en bikulturell identitet som kan skapa ännu mer förvirring hos ungdomen än 
hos andra ungdomar. Generellt sätt kan emotionella bördor under ungdomsåren upplevas som 
överväldigande för en del ungdomar. 
   

2.3.2 Riskfaktorer 
 
Rew (2005) nämner risk och sårbarhet som två olika faktorer i ungdomars utveckling som kan 
leda till ohälsa. Med risk avses en individs exponering för negativa faktorer som kan leda till 
att individen utvecklar en sjukdom under en specifik tidsperiod. Termen har kommit att 
innefatta de faktorer, processer eller specifika beteenden som ökar ohälsan hos en individ eller 
en population. När det gäller riskbeteenden kan dessa förklaras som avvikande sociala 
beteenden hos ungdomar. Ungdomars attityder, tankar, värderingar och förväntningar kan 
härledas till social interaktion i den sociala miljön. Med andra ord förklaras dessa beteenden 
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som ett resultat av interaktionen mellan ungdomens personlighet och den sociala 
omgivningen. Detta beteende skapar problem hos dem själva men påverkar även andra i deras 
omgivning. Sårbarhet är en term som används för att spegla en persons känslighet eller 
mottaglighet för en sjukdom eller en skada. Att vara sårbar innebär att det finns brist på 
hjälpmedel eller svår- tillgänglighet till resurser som skyddar individer från ohälsa. 
Exempelvis är barn som växer upp i fattigdom sårbara för en rad olika hälsoproblem då 
familjens resurser inte är tillräckliga för att tillgodose deras behov. Faktorer som ökar 
sårbarheten och risken för ohälsa kan finns inom kontexten av de sociala förändringar som 
påverkar individen, familjen och samhället. Ungdomars omgivande miljö ser olika ut 
beroende på var de lever och vilka förutsättningar de växer upp med, till exempel är risken för 
ohälsa större i ett område med sämre levnadsförhållanden än bland ungdomar som bor i ett 
område som är ekonomiskt och socialt välställt. De ungdomar som exponeras för olika 
riskfaktorer under en längre tid löper större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa (Rew 
2005). 
 

2.3.3 Relation till föräldrar samt föräldrastöd 
 
I en holländsk studie om ungdomars utvecklingsfaser i högstadie- och gymnasieåldern påtalas 
att ungdomar har en tendens att spendera mindre tid med familjen ju äldre de blir medan 
fokus på kompisrelationer och fritidsaktiviteter blir allt viktigare i de äldre ungdomsåren. I 
studien undersöks ungdomars utvecklingsfaser i relation till föräldrastöd, konflikt med 
föräldrar och föräldraförmåga. Resultaten av denna studie visar bland annat på att övergången 
till en mer jämlik relation mellan ungdomar och deras föräldrar i stor grad påverkas av 
förändringar i föräldrastöd och konflikter med föräldrar. Således är en av slutsatserna att 
förhållandet mellan ungdomar och deras föräldrar blir mer jämlik ju högre upp i ungdomsåren 
men även att ungdomar som upplever föräldrarna som inflytelserika även uppfattar dem som 
stödjande. En annan slutsats är att upplevd konflikt med föräldrarna bland ungdomarna har en 
relation men är inte anledningen till att förhållandet blir mer jämlikt. Med andra ord visar 
studien på att ungdomar som upplever många konflikter med sina föräldrar även ser 
föräldrarna som ett icke-stöd vilket inte har en tendens att förändras under ungdomsåren (De 
Goede, Branje & Meeus 2009).  
 
Enligt Santrock (2007) har föräldrar ett ansvar mot sina ungdomar genom att vara delaktiga i 
deras liv och hjälpa dem med information, skapandet av kontakter, vägleda när viktiga val ska 
göras etcetera. Föräldrar kan på så sätt till stor del påverka ungdomars relationer och sociala 
kontakter i synnerhet när det gäller vänner, klasskamrater och andra vuxna. Santrock menar 
vidare på att konflikter mellan ungdomen och föräldrarna ökar i de tidiga ungdomsåren, men 
att dessa konflikter i många fall handlar om ett identitetssökande från ungdomens sida. En 
svårighet för föräldrar kan vara att hantera ungdomens ökade krav på självständighet, dock 
kan en stark anknytning i relationen öka ungdomens förmåga att utveckla en positiv social 
kompetens samt utforska sociala miljöer på ett hälsosamt sätt.  
 

2.4 Ungdomars hälsa – Ojämlikhetsperspektiv  

2.4.1 Socioekonomisk bakgrund  
 

Enligt Marmot och Wilkinsson (2006) har föräldrars socioekonomiska status inverkan på 
många aspekter i en ungdoms liv. Denna inverkan kan ha en avgörande roll för vilken 
socioekonomisk grupp ungdomen själv kommer att inta vid vuxen ålder. Ett barn som är 
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uppväxt i ett hushåll med hög ekonomisk status, har större möjlighet att lyckas med sin 
utbildning vilket i sin tur ökar chansen för denne att inträda på mer privilegierade sektorer av 
arbetsmarknaden. Däremot är barn som kommer från lägre socioekonomiska förhållanden i 
mindre utsträckning utbildade på hög nivå och dessa barn söker sig oftast till jobb med lägre 
status som är fysiskt och psykiskt påfrestande för individen. Vidare påtalas det att barn, som 
växer upp i lägre socioekonomisk status, exponeras i större utsträckning för riskfyllda faktorer 
i sin omgivning och oftast har sämre hälsa än de barn som kommer från högre 
socioekonomisk status. Detta samband visade sig i en studie utförd i Storbritannien, med 
syftet att undersöka sambandet mellan ojämlikhet i hushållsinkomst och barn och ungdomars 
hälsa. Genom att titta på en rad olika indikatorer tillsammans med föräldrarnas sysselsättning, 
utbildningsnivå och hur hushållet var uppbyggt, kunde forskarna i studien konstatera 
ungdomar som kom från hushåll med låg inkomst visade i mycket större grad olika former av 
ohälsa (Emerson, Graham & Hatton 2005). I linje med detta resultat framkom det även från 
en Norsk studie, att ungdomar från hushåll med högre socioekonomisk status rapporterar 
bättre fysisk och psykisk hälsa än ungdomar från hushåll med låg socioekonomisk status. 
Studien visade även att ungdomar med hög socioekonomisk status i större utsträckning 
anammade hälsosammare levnadsvanor ( Iversen & Holsen 2008). Negativa livsstilsfaktorer 
såsom rökning, låg fysisk aktivitetsnivå och högre grad av alkoholkonsumtion är vanligare 
förekommande bland individer med låg socioekonomisk status (Marmot & Siegrist 2006).  
 
Enligt Currie med flera (2008) finns det svårigheter med att använda sig av föräldrars 
socioekonomiska status (Socioeconomic status, SES) som enskild variabel på ojämlikhet i 
hälsa bland barn och ungdomar i skolåldern. Ett annat mätinstrument som utvecklats och som 
diskuteras i studien av Currie med flera, utgår ifrån familjens materiella välstånd (Family 
affluence scale, FAS) som komplement till SES. Detta mätinstrument inkluderar bland annat 
indikatorer som antal bilar per hushåll, antal datorer i hemmet samt semesterresor med 
familjen. När det gäller hälsoutfallen bland ungdomar i åldern 11, 13, och 15 år i relation till 
FAS visar denna undersökning, utförd i Storbritannien, på ojämlikheter i hälsa då flera 
hälsoindikatorer undersöks. Kostvanor, självrapporterad hälsa och psykiskt välbefinnande 
visar på märkbara skillnader i hälsa bland målgruppen i jämförelsestudier mellan olika länder 
i Europa. FAS visar inte något större samband i relation till tobak och alkoholvanor bland 
målgruppen. Det poängteras att det finns begränsningar i att använda sig av nuvarande FAS 
indikatorer, vilket beror på att familjer med ungdomar har konsumtions- och livsstilsmönster 
som förändras ständigt. Detta innebär att det är viktigt att indikatorerna uppdateras för att 
FAS ska kunna användas som ett tillförlitligt mätinstrument och komplement till SES. 
 
 
Enligt Spencer (2006) är den socioekonomiska skillnaden i hälsa mer markant för barn då de 
under denna period påverkas i stor grad av den socioekonomiska hälsostatusen i familjen. När 
barn sedan kommer upp i tonåren minskar denna ojämlikhet till en mer jämlikt fördelad hälsa 
bland de olika socioekonomiska grupperna. Denna övergång anses bero på att barnen 
exponeras för olika riskfaktorer under olika perioder. Under tonåren påverkas ungdomar 
bland annat av förhållanden i skolan, relationer till jämnåriga och ungdomskulturen, vilket 
innebär att familjens socioekonomiska status inte är lika märkbar. Spencer har i sin studie om 
social jämlikhet hos barn och ungdomar i åldern 0-18 undersökt denna teori. I studien som 
utfördes i Storbritannien ingick barn och ungdomar från hushåll med olika socioekonomiska 
förutsättningar vars föräldrar rapporterat en låg hälsostatus, långvarig sjukdom och 
bröstsmärtor. Kombinerat med inkomst, social klass och utbildning visade studien på ett 
socialt mönster av ojämlikhet i hälsa bland barn vars föräldrar hade lågt hälsostatus, långvarig 
sjukdom och bröstsmärtor. Detta mönster kunde inte urskiljas bland ungdomar i ålder 12-14 
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år. Däremot kvarstod ojämlikheten i hälsa om de tre hälsotillstånden relaterades till 
föräldrarnas förmögenhet eller om föräldrarna var arbetslösa. Den påverkan som 
hushållsinkomst, föräldrars sociala status och föräldrars utbildning har på barnens hälsa, 
minskar i takt med att barnen kommer in i tonåren (Spencer 2006). I en annan studie utförd i 
Skottland visade resultatet liknande mönster, där det för pojkar i studiepopulationen visat sig 
att fysiska symptom var fler ju lägre socioekonomisk status de tillhörde. Skillnaden i hälsa 
beroende av socioekonomisk status avtog enligt resultatet senare vid 13 års ålder och var 
omärkbar bland pojkarna vid 15 års ålder, dock visade det sig bland gruppen flickor att 
symptom som nervositet, oro och ångest ökade gradvis från 11-15 års ålder (West & Sweeting 
2004). 
 

2.4.2 Social position 
 
Enligt en svensk studie av Hagquist (2006) om ojämlikhet i hälsa bland ungdomar i 18 års 
ålder har ungdomars socioekonomiska status traditionellt sett, mätts genom att titta på 
föräldrarnas yrke, utbildningsnivå samt hushållsinkomst. På senare år har alternativa 
indikatorer utvecklats och använts som utgångspunkt i en del undersökningar. Hagquist anser 
att en förändring i fokus har skett från att tidigare ha studerat ungdomars socioekonomiska 
bakgrund till att istället studera ungdomars socioekonomiska riktning. Då de flesta ungdomar 
i denna ålder inte har en egen socioekonomisk position, anses det förklarligt att fokusera på 
ungdomarnas utbildningsinriktning. Genom att titta på ungdomars utbildningsinriktning kan 
detta enligt Hagquist ge en antydan på ungdomars sociala position, och skulle därför kunna 
användas för att studera fördelningen av hälsa bland olika grupper av ungdomar. I studien 
bidrar ungdomars utbildningsinriktning även till en kunskap om deras skolprestationer och 
intentioner med val av utbildning. Resultatet i studien visar att självuppskattad hälsa och 
hälsorelaterat beteende är starkt kopplat till ungdomarnas utbildningsinriktning. Det fanns 
dock belägg för att ungdomars hälsa inte är direkt beroende av föräldrarnas utbildningsnivå. 
Studiens resultat visade att ett negativt hälsobeteende var vanligare förekommande bland 
ungdomar som läser ett icke-teoretiskt program än bland ungdomar som går ett teoretiskt- och 
högskoleförberedande program på gymnasiet. När det handlar om livsstilsrelaterade faktorer 
som rökning var denna indikator i större utsträckning beroende av ungdomarnas egna sociala 
position än av föräldrarnas status. Studien visar att utbildningsinriktning och social position 
kan ge värdefull kunskap om ojämlikheter i hälsa och levnadsvanor bland ungdomar, och kan 
på så sätt bidra till att identifiera ungdomar som löper större risk att drabbas av ohälsa.  
 
Hagquists studie överensstämmer till viss del med en studie om ojämlikhet i hälsa bland 12, 
14 och 16 åringar utförd i Finland av Koivusilta, Rimpelä och Kautianien (2006). I den senare 
studien ligger fokus på familjens sociala status, familjens materiella standard samt 
ungdomarnas egna sociala position. I studien mäts social position genom att titta på 
ungdomarnas skolprestationer. Resultatet av studien visar på anmärkningsvärda skillnader i 
hälsa bland målgruppen. Samtliga tre variabler visade på samband. Det starkaste sambandet 
utgjordes av ungdomars skolprestationer och självrapporterad hälsa . Resultatet visade att 
ungdomar med låg självrapporterad hälsa i större utsträckning hade sämre skolprestationer. 
Ett starkt samband visade sig även mellan variabeln social position och psykisk hälsa. Den 
psykiska ohälsan i form av exempelvis depressioner förklaras genom att ungdomar vistas i en 
skolmiljö som på många sätt kan upplevas som påfrestande. Detta kan innebära emotionella 
problem som har en påverkan på ungdomars sårbarhet och därmed deras skolprestationer. 
Sammanfattningsvis visar studien att ungdomar med en högre social position i större 
utsträckning rapporterar bättre självupplevd hälsa än ungdomar med lägre social position och 
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sämre skolprestationer. Studiens resultat är förenlig med den föregående studien, då även 
denna pekar på att ungdomarnas sociala position är en viktig variabel inom området.   
 
I Davidson, Kitzinger och Hunt (2006) diskuteras att socioekonomisk ojämlikhet i ett 
välutvecklat samhälle är en följd av socialpsykologiska mekanismer. Inkomstfördelningen i 
samhället har en negativ påverkan på stress, självförtroende och sociala relationer vilket i sin 
tur påverkar det psykiska välbefinnandet. Det är inte socioekonomiska resurser i sig som 
påverkar hälsan, utan det är snarare skillnader inom länder i form av social position som kan 
ge en förklaring till ojämlikhet i hälsa. I studien, som utfördes i Scottland och Storbritannien, 
påpekas att den materiella standarden i sig inte är avgörande, utan snarare vad det finns för 
sociala normer och hur individen upplever dessa samt sin omgivning. I studien undersöks hur 
psykosociala faktorer bidrar till ojämlikhet i hälsa, genom att studera hur människor upplever 
ojämlikhet, till vilken grad människor jämför sig med andra och känslan av detta påverkar 
dem. Deltagare i studien upplevde att den ojämna inkomstfördelningen medförde stor press, 
och att oförmågan att hålla jämna steg med andra utlöste känslor av misslyckande och 
skapade depressioner. De deltagare som hade högre socioekonomisk status jämförde sig 
sällan med andra och diskuterade i mindre grad om vilka effekter social ojämlikhet orsakade. 
 
I en amerikansk studie av Zulling med flera (2005), nämns det att ungdomars livsvillkor 
såsom inkomst, hemförhållanden, nätverk och tillgång till vård, påverkar hur de uppfattar sin 
livskvalitet. Denna subjektiva bedömning, det vill säga upplevd tillfredställelse med livet, 
som är betydande för en individs uppfattning av livskvalitet. Studiens syfte var att undersöka 
sambandet mellan ungdomars tillfredställelse med livet och deras självuppskattade hälsa. 
Detta samband studeras genom att fokusera på indikatorer som självuppskattad hälsa, mental 
hälsa, fysisk hälsa och aktivitetsgrad. Resultat av studien visade att ungdomar med låg 
tillfredställelse med livet rapporterade i större utsträckning sämre mental och fysisk hälsa. 
Ungdomar som var minst belåtna med livet visade på låg självuppskattad hälsa, sämre mental- 
och fysisk hälsa samt medverkade i mindre grad i olika former av fritidsaktiviteter än bland 
ungdomar som var mer tillfredställda med livet. Studien visade ingen signifikant skillnad 
mellan könen, dock kunde det urskiljas att pojkar i större utsträckning var mer nöjda med livet 
och därmed var mer benägna att rapportera att de var i god fysisk- och mental hälsa jämfört 
med flickor.  
 
 

2.5 KASAM – Känsla av sammanhang 

 
Sociologen Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) utgår från att ta tillvara 
på individens resurser och se det friska i varje individ. Detta innebär en salutogenes ansats, 
som betyder läran om hälsans ursprung och frisk- och skyddsfaktorer som påverkar hälsan 
positivt. Antonovsky anser att det som är avgörande för hur en människa klarar sig igenom 
svårigheter i sitt liv är i vilken utsträckning individen upplever en känsla av sammanhang. 
Människor som upplever en hög känsla av sammanhang upplever meningsfullhet i sin 
tillvaro, de förstår sin situation och sina känslor samt begriper vilken roll de själva spelar. 
Dessa människor har även möjlighet till att få stöd från sin omgivning och har tillskillnad från 
människor med lågt KASAM mindre risk att hamna i sjukdom (Antonovsky 2005).  
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2.6 Teoretiska referensramar 

 
Studien grundar sig på val av författarnas följande två teoretiska förförståelser. Författarna i 
denna studie bedömer att följande tre dimensioner i utsatthetsperspektivet är viktiga då de kan 
hänföras till insatser på individ- grupp och samhällsnivå.  

2.6.1 Utsatthetsperspektivet – Tre olika dimensioner  
 
Enligt Rönnols (2002) kan utsatthetsbegreppet problematiseras utifrån olika teoretiska 
grunder. Studien kommer att utgå ifrån följande tre dimensioner: 
 

 
• Sårbar, oskyddad – När det rör sig om ungdomars sårbarhet är denna aspekt 

individanknuten och kan kopplas till ungdomars personliga sociala, psykiska och 
intellektuella resurser och förmågor.   

 
• Riskfylld, i farozonen – Att vara ungdom kan i största allmänhet kopplas till en slags 

utsatthet, då ungdomar i större omfattning utsätter sig för risker än vuxna. Detta kan 
beskrivas genom att ungdomar, till skillnad från vuxna, oftare befinner sig i kritiska 
miljöer där det finns ett starkt grupptryck och risken att bli kränkt är stor. Kritiska miljöer 
kan innebära alla möjliga platser där ungdomar vistas och möjliga kränkningar kan 
exempelvis vara ett resultat av att ungdomars kropp och stil ständigt granskas av andra.  

 
• Missgynnad, underläge – Till skillnad från de två föregående dimensionerna, är denna 

starkt kopplad till samhälleliga faktorer och strukturer som påverkar ungdomars 
levnadsvanor och villkor. Att vara missgynnad och således utsatt inkluderar därför, på 
samhällsnivå, ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv.  

 
Vidare poängterar Rönnols (2002) att det finns en tendens att ungdomar i åldern 15-18 
befinner sig i en gråzon då de varken anses vara barn eller vuxna. Rent utvecklingsmässigt 
kan detta peka på en viss sårbarhet och därmed en utsatthet bland denna åldersgrupp. 
Ungdomar i denna ålder kan även uppfattas som missgynnade utifrån sin obestämda ställning 
i samhället.  
 

2.6.2 Hälsofrämjande principer 
 
Enligt Ottawa Chartern från år 1986 ska det hälsofrämjande arbetet göra det möjligt för 
människor att ta kontroll över samt förbättra sin egen hälsa. Det hälsofrämjande arbetet bör 
utgå ifrån sju grundläggande principer (WHO 2001):  
  
• Empowerment – Är en grundläggande princip i det hälsofrämjande arbetet och ska 
möjliggöra för individen att utveckla sin förmåga att identifiera och ta kontroll över 
påfrestningar i sin omgivning.  Empowerment kan även ses som en process som fokuserar på 
friskfaktorer och som tillåter individer och grupper att utföra handlingar och ta beslut för att 
förändra sitt beteende i en mer hälsosam inriktning. Individer eller grupper ges genom 
empowerment möjlighet att identifiera svårigheter och tillfredställa sina behov med syfte att 
nå ökad fysisk, psykisk och socialt välbefinnande.  Detta kan ske genom utbildning och 
hälsoupplysning som ger individer kunskap och färdigheter för att kunna skapa förändringar i 
deras liv.  
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• Delaktighet – Denna princip innebär att individer ska känna sig delaktiga och inflytelserika 
samt uppmuntras till att engagera sig i planering, genomförande och utvärdering av 
hälsofrämjande insatser.  
  
• Helhetssyn – En helhetssyn är viktig inom det hälsofrämjande arbetet och bör omfatta olika 
dimensioner av hälsa; fysisk, psykisk och social hälsa.  
  
• Tvärsektoriellt arbete – Innebär att ett samarbete behövs mellan alla tänkbara aktörer och på 
olika nivåer och sektorer i samhället för ett lyckat hälsofrämjande arbete.    
  
• Jämlikhet – Principen innebär att diverse insatser bör ta hänsyn till jämlikhet och social  
rättvisa mellan olika kön, grupper och geografiska områden.  
  
• Vidmakthållande – Insatserna bör enligt denna princip vara långsiktiga, dessutom är det 
viktigt att insatserna utvärderas och vidareutvecklas med tiden.  
  
• Flera strategier – Innebär i det praktiska arbetet bland annat lagstiftning, 
organisationsförändring, policyutveckling, kommunikation samt utbildning.      
  

2.7 Val av problemområde  

 
Författarna har inom ramen för studien valt att studera social utsatthet utifrån ett lokalt 
perspektiv. Med hänsyn till den internationella och nationella kunskapen som finns kring 
ämnet anser författarna att detta perspektiv kan bidra till att identifiera lokala behov och 
förutsättningar för ett förändringsarbete. Med andra ord avser författarna att fylla ett lokalt 
kunskapsbehov gällande utsatta ungdomar i Västerås stads. Författarna har vidare valt att 
studera området utifrån nyckelpersoners uppfattningar kring ämnet och inte utifrån 
ungdomarnas egna uppfattningar rörande sin situation. 
 
 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna studie var att studera nyckelpersoners uppfattningar om social utsatthet och 
behov bland ungdomar i åldern 13-19 år, nyckelpersonernas uppfattningar om nuvarande 
insatser samt behov av framtida insatser.  
 
Frågeställningarna var följande: 
 

• Vilka uppfattningar hade nyckelpersonerna om social utsatthet bland ungdomarna? 

• Vilka behov har socialt utsatta ungdomar enligt nyckelpersonerna? 

• Vilka uppfattningar hade nyckelpersonerna om nuvarande insatser för socialt utsatta 
ungdomar? 

• Vilka uppfattningar hade nyckelpersonerna gällande behov av framtida insatser för att 
motverka socialt utsatthet?   
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4. METOD OCH MATERIAL 

4.1 Metodologisk ansats 

 
Till denna studie har en kvalitativ metodansats valts med syfte att öka förståelsen för det 
valda problemområdet. I en kvalitativ studie eftersträvar forskaren att närma sig 
problemområdet genom en närhet till sitt studieobjekt med ett inifrånperspektiv som 
utgångsläge. Studien har ett induktivt förhållningssätt då den inte är baserad på en bestämd 
teori utan ger istället respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva hur de upplever 
situationen (Olsson & Sörensen 2007). Författarna anser att denna metod är mest lämplig då 
den möjliggör en helhetsbild och en djupare förståelse av problemområdet utsatthet. För att ge 
intervjupersonerna, i detta fall nyckelpersonerna, möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och 
erfarenheter av ämnet utsatthet valde författarna att genomföra kvalitativa intervjuer. Vid 
kvalitativa intervjuer ges respondenten, i ett samtal, möjlighet att dela med sig av sin egen 
livsvärld. Vidare har studien en hermeneutisk utgångspunkt som innebär att fokus vilar på att 
tolka de texter som framkommit genom de kvalitativa intervjuerna. Den hermeneutiska 
tolkningen ger således möjlighet till en gemensam förståelse av resultatet i form av texter. 
Författarnas tolkning av nyckelpersonernas uppfattningar och erfarenheter av utsatthet bland 
ungdomar i skolåldern är därmed central i denna studie (Kvale 1997). 
 

4.1.1 Avgränsningar 

 
Av praktiska skäl har författarna, inom ramen för denna studie, valt att fokusera på ett antal 
arenor som ungdomar på ett eller annat sätt har en relation till genom diverse nyckelpersoner i 
kommunen. De utvalda arenorna var följande: skol- och fritidsverksamhet, polis 

(ungdomsenhet), socialtjänst, familjecentrum samt svenska kyrkan. När det gäller skol- och 
fritidsverksamheten har författarna med hjälp av ett så kallat ohälsotal identifierat arenorna i 
olika bostadsområden i syfte att få en variation i studien. Dessa arenor finns i ett 
bostadsområde med ett högt ohälsotal samt i ett bostadsområde med ett genomsnittligt 
ohälsotal. Vidare har det inte gjorts någon tydlig avgränsning när det gäller ålder inom den 
valda målgruppen.  
 

4.2 Planering  

 
Då tidsramen varit avgörande för studiens upplägg har planeringen av studien påbörjats i ett 
tidigt stadium för att strukturera och underlätta genomförande. Enligt Olsson och Sörensen 
(2007) är planeringsfasen ett viktigt moment i forskningsprocessen då den ger goda 
förutsättningar för en hög kvalitet i den tänkta studien. Inför denna studie har en del av 
planeringsfasen varit att utforma ett forsknings-PM. Detta har under hela planeringsfasen 
uppdaterats med syfte att underlätta organiseringen av tankar och idéer samt tydliggöra 
svagheter i studien. Missivbrevet till studiens respondenter utarbetades även under 
planeringsfasen. I detta brev ingick syftet med studien samt annan väsentlig information 
gällande bland annat frivilligheten att medverka i studien (Patel & Davisson 2003). (Se bilaga 
1). Under denna fas genomfördes även en litteraturgenomgång i syfte att hitta en teoretisk 
kunskapsbas för den avsedda studien.  
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4.3 Urval  

 
Respondenterna utgjordes av tio nyckelpersoner inom sex arenor, vilka var skola, fritid, 
socialtjänst, polis, familjecentrum samt kyrkan. Nyckelpersonerna valdes ut av författarna 
genom ett strategiskt urval, vilket innebär att identifiera de mest relevanta respondenterna 
utifrån teoretiska och analytiska referensramar (Gronmo 2006). De tidigare nämnda arenorna 
urskiljdes av författarna utifrån de nyckelpersoner som i sitt dagliga arbete möter ungdomar i 
skolåldern. Inom skolans verksamhet identifierades två skolsköterskor i två olika 
bostadsområden. Inom arenan fritid identifierades tre fritidsledare i tre olika bostadsområden i 
kommunen. Inom socialtjänsten identifierades en socialsekreterare. Från polisen 
identifierades en polis i inre tjänst och en i yttre tjänst på ungdomsenheten. Inom 
familjecentrum identifierades en ungdomsförebyggare som nyckelperson. Inom kyrkan 
identifierades en församlingspedagog som i sin yrkesroll möter ungdomar i sitt dagliga arbete.  
 
 

4.4 Bortfall 

 
Då respondenten från socialtjänsten valde att inte svara på ett flertal frågor har författarna valt 
att benämna detta som ett intern bortfall. Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär ett internt 
bortfall att en av intervjupersonerna inte svarat på någon av frågorna eller svarat på sådant sätt 
att forskaren inte kan ta med individens svar. I denna studie innebär det interna bortfallet att 
resultatavsnittet, 5.2, innehåller en arena mindre, dock har enstaka svar från intervjupersonen 
tagits med i resultat delen. 

 

4.5 Intervjuguide och genomförande av intervjuer  

 
En intervjuguide skapades parallellt med att nyckelpersonerna identifierades utifrån syfte och 
frågeställningar, litteraturgenomgång samt författarnas förförståelse. Enligt Kvale (1999) är 
intervjuguiden ett arbetsverktyg som används vid intervjusituationen för att få en översikt 
över de ämnen som den avsedda studien har som syfte att täcka. Den intervjuguide som 
skapades till denna studie var semistrukturerad till sin form för att möjliggöra för mer 
spontana svar från respondenten och en dynamisk intervjusituation. Frågorna i intervjuguiden 
delades in i större teman eller områden och var av både dynamisk och tematisk karaktär. 
Intervjuguiden bestod av fem teman: bakgrundsfrågor, utsatthet/ problematik, erfarenheter av 
utsatthet bland ungdomar, utsatta ungdomars behov samt behov av insatser (se bilaga 2). 
Bakgrundsfrågorna var dynamiska, vilket innebär att de var lätta och förstå, befriade från 
akademisk jargong och korta. Dynamiska frågor ska även bidra till ett positiv samspel mellan 
intervjuare och respondent. De tematiska frågorna i intervjuguiden utgjordes av övriga frågor 
som var tänkta att bidra med en kunskapsproduktion i relation till studiens syfte och 
frågeställningar.   
 
Den initiala kontakten med nyckelpersonerna togs av författarna via e-post innefattande ett 
missivbrev. Detta för att ge de valda respondenterna en möjlighet att fundera kring 
möjligheten att ställa upp i en undersökningsintervju. Efter mailkontakt tog författarna 
kontakt per telefon för inbokning av intervjutillfälle med respektive respondent. Samtliga 
intervjuer pågick under cirka 45 minuter och genomfördes i enskilda rum på respektive 
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nyckelpersons arbetsplats. En intervju genomfördes dock i ett bokat rum på Mälardalens 
högskolas lokaler med initiativ från intervjupersonen själv. Intervjuerna spelades in med hjälp 
av en diktafon och vid nio av tio intervjutillfällen var de två författarna närvarande. Den ena 
författaren hade som uppgift att leda intervjun medan den andra agerade bisittare. Författarna 
bytte roller vid varje ny intervjusituation för att erhålla erfarenhet av båda roller. Bisittarens 
uppgift var att i slutet av varje intervju fånga upp och följa upp svaren som framkommit under 
intervjuns gång med hjälp av kontrollfrågor. Efter varje intervju diskuterade och antecknade 
författarna sina intryck av intervjuerna för att ta tillvara på så mycket kunskap som möjligt.    
 
 

4.6 Bearbetning av material 

 
Det inhämtade materialet har med hjälp av en diktafon transkriberats i den mån det gick efter 
varje intervjutillfälle. Enligt Patel och Davidson (2003) är det av stor vikt att hålla den 
producerade kunskapen så levande genom att påbörja analys och transkribering så snart som 
möjligt efter den genomförda datainsamlingen. Transkriberingen gjordes ordagrant och 
materialstorleken uppgick till 109 sidor. Efter avslutad transkribering fortsatte analysarbetet 
genom en lämplig analysmetod, i detta fall en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär en 
systematisk genomgång av det insamlade datamaterialet genom kodning och kategorisering 
av textinnehållet i den aktuella studien (Gronmo 2006). Analysarbetet påbörjades genom att 
läsa igenom intervjuerna ett flertal gånger. Detta arbete underlättades sedan genom att allmänt 
reflektera över de viktigaste fynden som framkom i resultatet. Efter att ha identifierat de 
viktigaste domänerna, fortsatte analysen genom att meningsenheter plockades ut, och därefter 
även koder och kategorier. De slutliga kategorierna samlades slutligen under ett fåtal teman.     
 
 

4.7 Tillförlitlighet, validitet och överförbarhet  

 
En studies trovärdighet pekar på grad av tillförlitlighet och är hög om undersökningens 
upplägg och insamling av data gett ett pålitligt resultat. Tillförlitligheten pekar även på om 
samma undersökningsmetod kan ge liknande resultat vid olika datainsamlings tillfällen av 
samma problemområde (Gronmo 2006). Tillförlitligheten har i denna studie eftersträvats 
genom att noggrant utforma en intervjuguide med få facktermer och svåra begrepp. 
Författarna har tillsammans diskuterat val av språkbruk i intervjuguiden samt fått feed-back 
på struktur och innehåll vid minst två tillfällen. Vidare har den semistrukturerade 
intervjuguiden gett intervjuaren möjlighet att reda ut oklarheter under intervjuns gång samt 
använda sig av följdfrågor vid behov. Med andra ord fanns det möjligheter att anpassa 
intervjufrågorna efter respondenterna i varje intervjusituation. Författarna har vid 
intervjutillfällena undvikit att ställa ledande frågor vilket även kan bidra till att studiens 
tillförlitlighet ökar. 
 
Validiteten av en studie talar om huruvida datamaterialet stämmer överens med de 
problemställningar som ska undersökas. Detta innebär att studiens validitet är av hög grad om 
studiens resultat är relevant för forskarens uppsatta problemformuleringar (Gronmo 2006). I 
denna studie har validiteten eftersträvats genom att diskutera och anpassa frågeställningarna 
efter den teoretiska kunskapen och författarnas referensramar. Validiteten i denna studie är 
enligt författarna är hög då problemställningarna i studien har kunnat besvaras av det material 
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som utkommit från intervjuerna samt att författarna genom kontrollfrågor har granskat det 
som respondenten sagt (Kvale 1997). 
 
När det rör sig om en studies överförbarhet innebär detta i vilken utsträckning en studies 
resultat kan överföras till andra grupper än den som har studerats (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2008). Denna studie kan till viss del överföras till andra lokala sammanhang då de 
utvalda arenorna med stor sannolikhet finns i samma organisatoriska form i de flesta 
kommuner. 
 

4.8 Etiska överväganden 

 

I denna studie har en strävan varit att utgå ifrån objektivitet, integritet och hederlighet. 
Författarna har redan vid planeringsstadiet av denna studie tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna för att skydda de deltagande intervjupersonernas integritet 
(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet har beaktats genom att intervjupersonerna i 
samtliga fall antingen informerats skriftligt eller muntligt om studiens syfte. I missibrevet 
informerades intervjupersonerna om ett frivilligt deltagande samt om studiens konfidentialitet. 
I början av varje intervju upprepades denna information och information om 
intervjupersonens rätt att avbryta sitt deltagande under intervjuns gång påtalades. När det 
gäller samtyckeskravet har intervjupersonerna per telefon eller ett personligt möte haft 
möjlighet att ge sitt samtycke till deltagande i studien. Innan intervjuerna påbörjades har de 
även haft möjlighet att samtycka till en inspelning av intervjun. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har intervjupersonerna som redan nämnts fått information om att 
materialet som hämtats under intervjuerna inte kommer att kunna kopplas till deras person 
och att samtliga uppgifter kommer att bevaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Efter 
avslutad undersökning kommer det inhämtade datamaterialet att förstöras. Nyttjandekravet 
har även uppfyllts genom att intervjupersonerna informerats om att studiens data endast 
kommer att nyttjas för forskningsändamål.  
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5. RESULTAT 
 
Resultatavsnittet presenteras med hänsyn till studiens frågeställningar. Vidare baseras 
resultatet utifrån de tio olika nyckelpersonernas utsagor och redovisas utifrån fyra olika teman 
med tillhörande underrubriker.  
 

5.1 Ungdomars utsatthet  

5.1.1 Utvecklingsstadier 
 
En majoritet av respondenterna ansåg att utsattheten bland ungdomar påverkas beroende på 
vilken utvecklingsfas de befinner sig i. Respondenter från arenan skola, fritid, polis och 
familjecentrum ansåg att en stor förändring i ungdomars liv sker under övergången från 
mellanstadiet till högstadiet. En del av dessa respondenter ansåg att denna fas, runt 13-14 års 
ålder, är en viktig tröskel in i tonåren. Respondenterna upplevde att övergången är en viktig 
period av utveckling och identitetssökande i ungdomars liv, och början på en 
frigörelseprocess som ställer olika krav på ungdomar. I många fall leder denna fas till olika 
kollisioner som gör att ungdomar mår dåligt och många tankar och funderingar kring livet 
uppkommer.  
 

”…det är en stor sak att lämna mellanstadiet, man lämnar tryggheten i sin tidigare 
klass…så kommer man till högstadieskolan och det blir mycket nytt… det börjar ställas 
andra krav…man ska vara tuffare…det är en stor omställning kan man säga…” 

(Intervjuperson 5) 
 
 
Vidare nämnde respondenterna från skola och polis att den andra viktiga tröskeln i ungdomars 
liv är övergången från högstadiet till gymnasiet. Detta då ännu en omställning sker i deras 
utveckling och kan ses som en övergångsfas in till vuxenlivet. Dessa respondenter upplevde 
att ungdomarna utsätts för en rad olika krav då många val inför framtiden ska göras.  
 

”…omställningen blir väldigt stor igen…om omställningen är stor mellan årskurs 6-7 så 
är omställningen mellan årskurs 9 och gymnasiet ännu större…fortfarande har du på 
högstadiet väldigt många personer som kan stötta och hjälpa och du kan få extra 

undervisning i små grupper…läxhjälp och sådant förekommer inte på gymnasiet…det 
egna ansvaret blir större…det är där vi ser i siffrorna att det är många som inte fullföljer 

gymnasiet tyvärr…”  (Ip 1)     
 
 

5.1.2 Socioekonomisk bakgrund och socialt arv 
 
Flertalet av respondenterna upplevde att familjebakgrund och socialt arv har en stor påverkan 
på ungdomars liv och utsatthet. Några av respondenterna ansåg att ungdomar med arbetslösa 
föräldrar, låg utbildning och låg inkomst eller missbrukande föräldrar har en tendens att få 
mindre stöttning hemifrån som påverkar deras skolresultat. Vidare ansåg respondenterna att 
dessa ungdomar är utsatta i större utsträckning och löper större risk att hamna i diverse 
riskbeteenden. En av skolsköterskorna ansåg att de ungdomar som hon möter och som oftast 
mår dåligt är ungdomar som inte kommer från en välfungerande familj.  
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”visst har det mycket med bakgrund att göra vad man har för stöttning hemma och vad 

man har för normer…jag har erfarenhet av ungar som har kommit hem och berättat…vi 
snodde en video på stan…och pappa säger…jag ska hjälpa dig att koppla in den på 

Tv:n…får man den reaktionen när man kommer hem med stöldgods så är det svårt för 
dem att veta vad som är rätt eller fel…och när man jobbat så länge som jag har…så 
börjar man känna igen en del…att jag mött deras föräldrar en gång i tiden…det sociala 

arvet…” (Ip 5) 
 

”man kan se en koppling mellan hur ungdomar presterar i skolan och vad dem har med 
sig hemifrån…både med tanke på hur föräldrarna kan hjälpa barnet med skolarbetet och 
framförallt hur mycket dem accepterar att barnen är hemma…alltså frånvaron. Det är 

mer accepterat i familjer där föräldrarna kanske inte skött sin skolgång…där ser man 
tyvärr mönster” (Ip 1) 

 
En av respondenterna sade sig se en koppling mellan bakgrund och förmåga att hantera 
svårigheter i livet. Respondenten påpekade dock att det finns ungdomar som haft en svår 
familjebakgrund men som det ändå går bra för i livet. En av poliserna klargjorde att denne 
möter ungdomar som det går dåligt för och som kommer från goda familjeförhållanden, men 
att detta oftast är ett undantag utifrån personliga erfarenheter.         
 

5.1.3 Utanförskap  
 
Samtliga respondenter från arenan fritid ansåg att de ungdomar som de möter är utsatta 
genom att de befinner sig i ett utanförskap av olika anledningar. Några av dessa anledningar 
beror enligt respondenterna på kulturella men även ekonomiska faktorer. Större delen av 
ungdomarna som respondenterna inom arenan fritid möter är ungdomar med 
invandrarbakgrund. En uppfattning var att kulturella faktorer är en bidragande faktor till 
utsattheten som en följd av utanförskapet. Respondenterna upplevde en viss oro för hur dessa 
ungdomar kommer att klara sig när de senare träder in i vuxenlivet.  
 

”…känslor av hopplöshet…maktlöshet…uppgivenhet…ingenting spelar roll…om man 
sedan inte får stöttning från sina föräldrar och inte har det bra ekonomiskt ställt…tror 
jag livet inte känns så tryggt eller hoppfullt…” (Ip 4)   

 
 
En annan åsikt var att utanförskapet leder till en vi och dom känsla som kan bero på att 
ungdomarna har svårt att integrera sig i det svenska samhället. Denna åsikt delades av en 
annan respondent som ansåg att det är svårt för dessa ungdomar att komma in i samhället då 
även föräldrarna har svårigheter att integrera sig och lära sig det svenska språket. En annan 
uppfattning var att många av dessa ungdomar är rädda för att få en stämpel på sig och bli 
bemötta som mindre duktiga på grund av att de har en annan kulturell bakgrund, och i vissa 
fall svårigheter med det svenska språket.  En annan bidragande faktor till utanförskapet och 
utsattheten ansåg respondenterna är bristen på ungdomarnas ekonomiska resurser. Ungdomar 
som växer upp med sparsamma ekonomiska förhållanden, ansåg respondenterna, har färre 
möjligheter att sysselsätta sig på fritiden och exempelvis gå med i föreningslivet eller 
liknande. Vidare tyckte respondenterna att fritidsgården är ett bra gratisalternativ som kan 
erbjuda diverse aktiviteter under kvällstid för dessa ungdomar. Dock upplevde samtliga 
respondenter att det arbetet som fritidsgården bidrar med i samhället inte värderas tillräckligt 
och har en lägre status än exempelvis skolan.  
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”…det här snacket som går bland ungdomarna…det är som dem säger att det är en 

massa ”importer”…det är väldigt många här som inte varit i Sverige speciellt länge…det 
finns en stämpel över fritidsgården, det är dem som har det lite taskigt som kommer 

hit…det är nästan ingen som är med i en förening…några spelar fotboll…men annars så 
är det mest ungdomar som inte har något att göra på fritiden som kommer hit…” (Ip 10)  

 

5.1.4 Utsatta ungdomars behov 

 
Flertalet av respondenterna upplevde utifrån deras erfarenheter att ungdomar har ett stort 
behov av engagerade föräldrar som stöttar och vägleder dem när det behövs. 
Församlingspedagogen från arenan kyrka tyckte att ungdomar med föräldrar som inte finns 
där för dem och därmed inte har någon tillsyn över sina barn, har mer tid att driva runt till sent 
på nätterna. Samtliga respondenter från de olika arenorna var eniga om att utsatta ungdomar 
behöver fler vuxna som jobbar ute bland dem. Både respondenter från skolan och 
familjecentrum upplevde att det i skolan saknas vuxna som ungdomarna känner förtroende 
för. Enligt respondenterna skulle det behövas kuratorer på högstadieskolorna. En av 
skolsköterskorna upplevde svårigheter med att få utsatta ungdomar till att söka sig till henne 
för samtal. Detta problem skulle enligt respondenten kunna lösas om skolan hade en kurator 
som ungdomarna ser varje dag och som de får möjlighet att skapa en relation till. Vidare 
ansåg respondenterna från familjecentrum, polisen, skola, kyrkan och fritid att utsatta 
ungdomar behöver meningsfulla sysselsättningar och någonstans att vara under sin fritid 
 

”…det här med meningsfulla aktiviteter är viktigt för ungdomar… att de  får känna sig 
sedda, hörda, delaktiga och växa som människa…genom att få ett ansvar på ett helt 

annat sätt än vad dem är vana vid…få den här uppmuntran…att det här klarar jag…få 
testa något som man kanske inte testat tidigare…det är väl något som jag tycker att 
fritidsgårdarna försöker göra med sina resor och aktiviteter…ge barn och ungdomar en 

upplevelse” (Ip 2)  
 
 
Enligt respondenten från kyrkan är fritidsgården en viktig mötesplats för ungdomar då det 
hindrar dem från att driva runt i centrum utan att ha någonting att göra. Respondenten ansåg 
att ungdomar i åldern 17- 20 har ett speciellt behov av en mötesplats då de oftast är för gamla 
för fritidsgårdarna.  
 
Vidare upplevde nyckelpersoner från familjecentrum och polisen att vissa utsatta ungdomars 
problembeteende kan vara ett sätt för dem att söka uppmärksamhet eller få bekräftelse från 
vuxna. Utsatta ungdomar behöver enligt flera av nyckelpersonerna bli sedda och ha stabila 
vuxna runt omkring sig som är konsekventa och tydliga. Nyckelpersonerna ansåg även att 
utsatta ungdomars självkänsla behöver stärkas genom att ha någon som kan stötta dem och ge 
dem positiv feedback. Respondenter från arenan skola, polis och fritid nämnde även att 
många utsatta ungdomar skulle behöva extra stöd i form av en stödperson eller någon som 
hjälper de under en begränsad tid som de kan ty sig till.  
 

”…man skulle utse en kontaktperson till de ungdomar som det går dåligt för, en som 
följde med de och stöttar…för de behöver stöttning och hjälp med olika saker på samma 

sätt som en rullstolsbunden behöver stöttning, de här är på ett sätt handikappade och 
skulle behöva någon att hålla i handen och se till att de gjorde annat än att träffa 

kompisar...”(Ip 5) 
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En av skolsköterskorna berättade att det finns ett system på deras skola som byggts upp för de 
ungdomar med extra behov av stöd, i form av en slags kontaktperson. På 
elevvårdskonferenserna kan det exempelvis beslutas att en specifik elev är i behov av att ha 
en kontaktperson. Kontaktpersonen har oftast haft en relation till ungdomarna sedan tidigare 
och har på så sätt förtroende för den personen. Denna kontaktperson kan vara alltifrån en 
lärare på skolan till en fritidsledare.  
 

”…de behöver en vuxen förutom föräldrarna som dem har förtroende för och som kollar 
av hela tiden…att dem är där…det kan vara skönt att ha någon att prata med om saker 

som de inte vill att föräldrarna ska få reda på…dem behöver vuxna som bryr sig och som 
ser dem” (Ip 1) 
 

 

5.2  Från olika utsiktspunkter – Arenaperspektivet 

5.2.1 Arena skola  
 
De två respondenterna från arenan skola upplevde att det fanns en koppling mellan utsatthet 
och de konsekvenser som visar sig på ungdomars levnadsvanor och psykiska hälsa. När det 
handlar om levnadsvanor upplevde respondenterna att utsatta ungdomar i större utsträckning 
har högre frånvaro och presterar sämre i skolan. Detta visar sig enligt respondenterna även på 
ungdomarnas fritidsaktiviteter och val av umgänge. Respondenternas erfarenhet var även att 
ungdomar med sämre förutsättningar röker och dricker alkohol i större utsträckning än andra 
ungdomar. En av respondenterna gjorde skillnad på hur konsekvenserna av utsattheten ter sig 
för flickor och pojkar. Konsekvenserna för flickorna ter sig oftast på deras psykiska hälsa och 
respondentens erfarenhet är att särskilt högpresterande flickor är svåra att upptäcka då de 
oftast vänder sina känslor mot sig själva till skillnad från pojkar som tenderar att ha ett mer 
utåtagerande beteende. Den andra respondenten möter flest flickor i sitt arbete som 
skolsköterska, och hennes förklaring till detta var att flickor har lättare för att prata om sina 
känslor. Den generella uppfattningen hos båda respondenter var att konsekvenserna av 
flickors utsatthet kan ha negativa konsekvenser på deras framtida utveckling. Båda 
respondenter nämnde även ohälsa i form av psykosomatiska symptom som en konsekvens av 
utsattheten. Exempel på vanliga symptom som togs upp var huvudvärk, magont och 
sömnsvårigheter.  
 

”…den här ohälsan som uppkommer av olika slag…man får ont i kroppen och man 
kanske inte fungerar i skolan…och skolprestationerna blir kanske inte som man hade 

tänkt sig…vilket får konsekvenser långt fram i livet, om man inte får de betyg som behövs 
för att komma in på den utbildningen som man vill gå…” (Ip 8) 

 
 

5.2.2 Arena fritid 
 
Samtliga respondenter från fritidsgårdarna i de olika bostadsområdena upplevde att 
konsekvenserna av utsattheten bland de ungdomar som dem möter visar sig på en rad olika 
sätt. Respondenterna nämnde att dålig självkänsla och dåligt självförtroende är vanligt 
förekommande bland besökarna. Respondenterna talade även om en uppgivenhet bland 
utsatta ungdomar och som de upplevde har en stor påverkan på ungdomars skolgång och 
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framtida liv. Dessa respondenter upplevde att utsatthetens konsekvenser visar sig tydligt på 
ungdomarnas levnadsvanor. Enligt respondenten på en av fritidsgårdarna är rökning vanligt 
förekommande bland besökarna medan alkoholvanor är ovanliga då de flesta av ungdomarna 
har muslimsk bakgrund. På samtliga fritidsgårdar är majoriteten av besökarna pojkar med 
utländsk bakgrund. Detta har enligt en av respondenterna att göra med att fritidsgårdarna 
under lång tid inriktat sig på aktiviteter som främst lockar pojkar.  Respondenten i norra delen 
av kommunen möter en del flickor i sitt område men ansåg att konsekvenserna bland 
flickorna är svårare att upptäcka då det oftast visar sig genom olika former av psykisk ohälsa.  
 

5.2.3 Arena polis – Ungdomsenheten 
 
Både respondenten i inre och yttre tjänst upplevde att utsattheten bland ungdomar och dess 
konsekvenser i många fall leder till ohälsosamma levnadsvanor i form av missbruk av alkohol 
och narkotika samt kriminalitet. Båda respondenter möter flest pojkar i sitt arbete och 
upplever att det är svårt att upptäcka utsatta flickor. Respondenten i inre tjänst hade en 
uppfattning om att pojkars levnadsvanor går hand i hand med val av umgänge samt att de 
utsätts för ett starkt grupptryck som är svår att stå emot. Vidare ansåg respondenten att 
pojkars riskbeteende i form av missbruk och kriminella handlingar är det enda sättet för dem 
att synas och få bekräftelse. När det gäller flickor påtalade samma respondent att missbruk är 
vanligt även där men att de oftare än pojkarna hamnar i en slags offerposition där de istället 
utsätts för olika våldshandlingar.  
 

”…tyvärr så har vi dålig inblick på hur det ser ut på tjejsidan…dom utmärker sig 

inte…killarna får vi oftast grepp om tidigt…vi har sett tjejer som är 17 år som helt 
plötsligt hamnar i ett missbruk och som vi aldrig har hört talas om innan…så det är en 
svårighet för oss…att vi upptäcker flickor för sent”  (Ip 6)  

 

5.2.4 Arena familjecentrum – Ungdomsförebyggare 
 
På familjecentrum finns ungdomsförebyggaren som yrkesroll med syfte att förebygga 
riskbeteende hos ungdomar på grupp och individnivå. Ungdomsförebyggaren ska i sitt arbete 
använda sig av evidensbaserade metoder som agression replacement training (ART) samt 
social färdighetsträning (SFT). Ungdomsförebyggare samverkar i viss mån med skola, 
fritidsgård samt polis. Respondentens uppfattning om utsatta ungdomar är att de oftast utsätter 
sig för risker och får ett riskbeteende som leder till olika svårigheter som syns i sociala 
sammanhang såsom i skolan och på fritiden. Respondenten ansåg att dessa ungdomars 
skolgång påverkas negativt då de oftast har en historia av att ha blivit negativt sedda och inte 
fått lyckats i skolan. Respondentens erfarenhet av ungdomar som missköter sin skolgång är att 
det i vissa fall finns en diagnos som visar på läs- och skrivsvårigheter eller ADHD. Även 
denna respondent ansåg att det finns en skillnad på hur konsekvenserna av utsattheten yttrar 
sig mellan könen. Respondentens åsikt var att det även finns flickor som har ett utåtagerande 
beteende men att detta är vanligare bland pojkar. Ungdomsförebyggaren möter flest flickor i 
sitt yrke och detta kan bero på att flickor är mer inskolade på att prata om känslor och 
problem. Ungdomsförebyggaren ansåg att utsattheten bland flickor och pojkar påverkas av 
samma faktorer men att deras sätt att uttrycka denna utsatthet visar sig på olika sätt. 
Respondenten nämner även att det bland flickorna är vanligare att skära sig och ha 
självmordstankar, medan pojkarnas problematik i exempelvis media får mer uppmärksamhet 
för att de är stökigare i större utsträckning än flickor.  
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5.2.5 Arena kyrka 
 
Församlingspedagogen från svenska kyrkan möter, till skillnad från de andra respondenterna, 
ungdomar med en annan bakgrund än de som redan har nämnts. De flesta ungdomar som 
respondenten möter kommer från välbärgade familjer och i många fall tryggare 
hemförhållanden. Respondenten från kyrkan är en gång i veckan även på en fritidsgård i och 
upplever att de ungdomar som vistas där, inte har samma skyddsnät som de ungdomar som 
respondenten möter via kyrkan. När det gäller levnadsvanor ansåg respondenten att det 
förekommer alkohol och rökning bland de ungdomar som kommer till kyrkan men att debuten 
sker vid ett senare tillfälle än för andra utsatta ungdomar.  Vidare tyckte 
församlingspedagogen att dessa ungdomar är utsatta på ett helt annat sätt än de ungdomar som 
hon möter på fritidsgården en gång i veckan. Vanligt förekommande bland de ungdomar som 
besöker kyrkan, är flickor som drabbas av psykisk ohälsa av olika slag. Inte helt ovanligt är 
flickor som lider av anorexia eller som skär sig och som går på anti-depressiva medel.  
 

”…om vi tittar här hos mig så har vi en annan typ av utsatthet…man ska vara 

duktig…många är anorektiker och vi har några varje år som skär sig…mest flickor som 
vill vara högpresterande…de ska vara duktiga och har många krav på sig hemifrån” (Ip 
7)     

 
En annan uppfattning som respondenten hade om de ungdomar som hon möter i kyrkan 
är att de lite äldre ungdomarna som mår dåligt och exempelvis utvecklar ett alkohol 
beroende slutar att besöka kyrkans ungdomsgård när det börjar gå dåligt för dem. 
Respondentens erfarenhet var att de ungdomar som är mest utsatta bland dem som 
kommer från välbärgade familjer söker sig till andra platser än till kyrkans verksamhet.  
 

”…jag tror att när det går dåligt för dem blir de inte kvar här…då är det annat som 
lockar…fast det är då vi behövs som mest egentligen…vi har till exempel anonyma 
narkomaner här tre kvällar i veckan…och jag vet att det finns ungdomar där som jag har 

haft tidigare i min verksamhet…” (Ip 7) 
 
 

5.3 Förebyggande, stödjande och främjande insatser  

5.3.1 Familjeinsatser och föräldrautbildning 
 
På familjecentrum finns det, enligt ungdomsförebyggaren förebyggande insatser i form av 
föräldrautbildningar, som exempelvis Komet, för föräldrar med barn och ungdomar i åldern 3-
12 samt 12-18 år. Syftet med utbildningarna är att föräldrarna ska få stöd i att bygga upp 
tryggare relationer och etablera en fungerande kommunikation med sina barn och ungdomar. I 
familjer med ungdomar kan det enligt respondenten förekomma konflikter när ungdomarna 
börjar kräva mer frihet och exempelvis vistas ute till sent på kvällen. Ungdomsförebyggaren 
anser att ungdomar som får en bättre relation till sina föräldrar oftast har en större vilja att 
vara föräldrarna till lags. En evidensbaserad insats som används på familjecentrum är 
lösningsinriktad utbildning med syfte att stärka det positiva och stimulera familjerna till att 
hitta lösningar som fungerar för dem.  
 

”…man ser ju i familjer som inte är välfungerande…att ungdomarna oftast inte mår så 
bra…det skulle behövas fler föräldrainsatser…familjer skulle behöva mer stöd…tror man 

måste se till hela familjen…det är där man vinner mest på att sätta in resurserna…för att 
kunna jobba med föräldrarna och familjen” (Ip 8)  
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De båda ungdomspoliserna samt en av skolsköterskorna påpekar vidare hur viktigt det är med 
engagerade föräldrar, och utryckte att föräldrar behöver ta mer ansvar för sina ungdomar. 
Ungdomspoliserna ansåg exempelvis att det finns en del föräldrar som är helt ovetandes om 
sina ungdomars liv och menar på att dessa förnekar att deras ungdomar har ett riskbeteende. 
En av ungdomspoliserna ansåg att det utsatta ungdomar oftast har gemensamt är att de 
exempelvis är ute till sent på natten och inte har någon hemifrån som bryr sig eller frågar efter 
dem.        
 
 

5.3.2 Stödjande verksamhet 
 
Enligt ungdomsförebyggaren är dennes arbetsuppgifter på familjecentrum bland annat att 
förebygga riskbeteenden hos ungdomar som exempelvis kriminalitet, alkohol och 
narkotikakonsumtion. Ungdomsförebyggaren påpekade att det är viktigt att använda sig av 
evidensbaserade metoder, särskilt då sekretessbestämmelser gällande personliga uppgifter och 
journalanteckningar gör det svårt att kvalitetssäkra arbetet med ungdomar och dess familjer. 
Respondenten använder i sitt arbete metoder som ART (agression replacement training) och 
SFT (social färdighetsträning). Vidare påpekade ungdomsförebyggaren att dessa insatser ska 
vara kortvariga det vill säga tre till fem samtal. Respondenten nämnde att det inte alltid räcker 
med dessa korta samtalskontakter och i många fall händer att ungdomarna återvänder då de är 
i behov av fler samtal.  
 
Två av respondenterna från arenan fritid påtalade att det från och med 1 maj kommer att 
införas två fältassistenter i Västerås som kommer att arbeta kvällar och helger. Dessa ska 
finnas ute bland ungdomarna och möta de som har ett behov av stöd men som inte besöker 
fritidsgårdarna. Respondenterna såg detta som en positiv insats för utsatta ungdomar då 
fältassistenterna kommer att finnas ute i city rent geografiskt men även i anslutning till 
högtidsfirande i andra delar av Västerås. Vidare ansåg en av respondenterna att fältassisterna 
kommer att samarbeta med bland annat fritidsgårdsverksamheten i kommunen.   
 
 

5.3.3 Stärkande sysselsättning och verksamhet 
 
Respondenterna från ungdomspolisen, arenan fritid samt en av skolsköterskorna framhöll hur 
viktigt det är att utsatta ungdomar stimuleras till att förstärka intressen som de redan har eller 
hitta nya för att kunna hitta en positiv riktning i livet. En av fritidsledarna nämnde Frizon som 
är en ideell verksamhet riktad mot ungdomar i 15-26 års ålder oavsett kön, sexuell läggning, 
etnisk bakgrund och religion. Frizon lånar fritidsgårdens lokaler en gång i veckan för att 
kunna erbjuda stimulerande aktiviteter helt gratis för målgruppen. Enligt respondenten är det 
viktigt för ungdomar att lära sig att jobba och ha trevligt tillsammans med andra genom att 
göra något som känns utvecklande, oavsett vilka aktiviteter det än handlar om.  
 

”Om man får ungdomar att aktivera sig…få dem att bli intresserade av nånting, så tror 
jag att det skulle göra mycket…vet många ungdomar som idrottar och dem har ju inte 

alls det här problemet med utsattheten…sen är det kanske inte alla som vill idrotta men 
dem kanske är intresserade av något annat…på fritidsgårdarna har dem exempelvis 

möjlighet att syssla med musik…jag tänker att det finns ju så mycket annat än bara 
idrott” (Ip 6)      
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Vidare gav samma respondent ett exempel från en fritidsgård som har startat en 
boxningsklubb för att stärka ungdomar genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Respondenten 
berättade att de haft problem med två pojkar som det nu går bra för och som har slutat begå 
brott sedan som börjat delta i boxningsklubben på fritiden. En respondent från arenan fritid 
nämnde också boxning som alternativ och berättade att dessa slags aktiviteter uppskattats av 
många besökare. Fritidsledaren poängterade hur viktigt det är att ungdomar får möjlighet att 
känna sig delaktiga och utveckla sina intressen, men poängterar att det är enklare i tanken än i 
praktiken då många av dessa aktiviteter kostar pengar om någon regelbundet vill sysselsätta 
sig i någon förening. På fritidsgården kan ungdomar i alla fall få en chans att testa olika 
aktiviteter och känna att de är bra på något ansåg samma respondent. En annan respondent 
från arenan fritid påpekade att det satsas mycket på punktinsatser istället för att fokusera på 
långsiktiga lösningar. 
 

”…det blir små ljusglimtar…det är så många faktorer som påverkar 

utsattheten…förhoppningsvis så kan alla de små positiva faktorerna leda till att 
ungdomarna växer på något sätt…alltså att de leds in på nya tankebanor…så att de gör 
andra val istället” (Ip 4)  

 

5.4 Nätverk och samverkan  

5.4.1 Nätverk – Ung grupper  
 
Samtliga respondenter från arenan skola, fritid, kyrkan samt ungdomsförebyggaren nämnde 
nätverket Ung grupp som finns i flera bostadsområden i Västerås. I detta nätverk finns 
representanter från skolan, fritidsgård, närpolis, kyrkan, familjecentrum och fastighetsbolag. 
Ung grupperna syftar till att kartlägga ungdomars situation och en del utför även direkta 
insatser enligt några av respondenterna. Nätverket träffas en gång i månaden för att utbyta 
information.  
 

”…genom Ung grupperna försöker vi att hålla kanalerna öppna för kommunikation, 
alltså för att kunna göra något tillsammans för att hålla koll på ungdomarna i 
bostadsområdena…det tillför mer…istället för att varje aktör jobbar enskilt från olika 

håll. Dock är det inte alltid det funkar så bra ändå” (Ip 9)  
 
 
Enligt en av ungdomspoliserna har nätverket bidragit positivt till att upptäcka riskbeteenden 
hos ungdomar i ett av bostadsområdena genom utbyte av information. En av skolsköterskorna 
i ett annat bostadsområde ansåg dock att deras nätverk endast syftar till att identifiera trender 
bland ungdomar på gruppnivå och inte på individnivå. Respondenten från kyrkan berättade att 
de tidigare medverkat i ett Ung grupp nätverk, men att det lagts ner för att kommunen anser 
att det inte längre finns ett behov av detta nätverk i innerstaden. Detta upplevde respondenten 
försvårar hennes arbete då det är mycket svårare att upptäcka utsatta ungdomar när det inte 
finns en regelbunden kontakt och utbyte av information med andra berörda aktörer. Enligt 
samma respondent finns det ett behov att arbeta med ungdomar på ett annat sätt än som görs 
idag. Respondenten ansåg att det är viktigt att det finns kompetens som är tillgänglig och är 
ute bland ungdomarna istället för att vänta på att ungdomarna ska söka upp vuxna för att be 
om stöd och hjälp.     
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5.4.2 Fritidsgårdsnätverket – Aktiv fritid  
 
Enligt två av respondenterna från arenan fritid finns det ett fritidsgårdsnätverk här i Västerås 
med en fritidsledare från varje fritidsgård. Genom nätverket planerar representanterna 
gemensamma aktiviteter under året och sätter sedan ihop blandade arbetsgrupper med 
ungdomar från hela staden beroende på aktivitet.  
 

 

”…vi har ju det här på loven…Aktiv fritid…då vi fixar ihop arbetsgrupper från olika 
gårdar exempelvis när vi har Högstadiediscon två gånger per termin…då är det även 

ungdomarna som är med och arrangerar dem…dem är ju med och 
jobbar…städar…säljer dricka…sitter i entrén…och allt vad det är…” (Ip 10) 
 

”…vi försöker blanda grupperna…så vi tar ungdomar som fungerar väldigt bra när det 
kommer till arbete…några som mest har behov av att få vara delaktiga som kanske är lite 

struliga…viktigt att försöka blanda grupperna så det blir en jämn grupp…” (Ip 10)  
 
 

5.4.3 Ida-projektet 
 
En av skolsköterskorna, fritidsledarna samt socialsekreteraren tog upp projektet Ida som är 
tänkt att pågå i tre år och som startades år 2006. Projektet finns på sex skolor och fyra 
förskolor och är en gemensam satsning med initiativ från kommunen i syfte att bland annat 
höja studieresultaten bland elever samt stödja familjer i sitt föräldraskap. Skolsköterskan som 
arbetar på två olika skolor i kommunen berättar att Ida-projektet har lett till att skolorna fått 
mer resurser bland annat i form av yrkeskompetens som beteendevetare och socionomer som 
kan avlasta den personal som redan finns. Respondenten ansåg att personal som tillkommit 
kan vara ute bland ungdomarna på ett helt annat sätt än vad ordinarie personal har tid med. En 
del av Ida-projektet kallas för Try it och riktar sig till barn och ungdomar i åldern 10-15 år 
med syfte att under somrarna låta deltagarna få prova på kultur- och idrottsaktiviteter gratis.  
  

”…Try it tycker jag är en glasklar punktinsats för de yngre ungdomarna som jag tycker 

funkar jättebra…otroligt välbesökt och uppskattat…det är aktiviteter som stimulerar och 
som du inte behöver vara världsbäst på och som är gratis…det är sånt jag vill se rulla på 

hela tiden…det är väl en sådan bild jag har haft av Fryshuset i Stockholm…det har varit 
min drömvision av Växthuset som är en fritidsgård här i Västerås…” (Ip 2)  

 
 

5.4.4 Behov av ökat samarbete  
 
Respondenter från arenan skola, fritid, polis, församlingspedagogen samt 
ungdomsförebyggaren uttryckte att det finns ett behov av ökat samarbete med andra aktörer. 
En av skolsköterskorna ansåg att det vore enklare att hjälpa utsatta ungdomar om samtliga 
aktörer som möter ungdomar kunde använda samma språk och tillvägagångssätt istället för att 
varje aktör arbetar på sitt eget sätt. En av skolsköterskorna hade en åsikt om att ett ökat 
samarbete med fritidsgården på skolan skulle vara bra då de möter ungdomar på ett helt annat 
sätt än vad respondenten gör på skolan. Respondenten uttryckte även en vilja att starta igång 
tjej- och killgrupper vilket gjorts i samarbete med familjecentrum då det varit mycket problem 
med flickorna särskilt i en klass. Detsamma uttryckte en av fritidsledarna som anser att om 
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samtliga aktörer kunde samarbeta och hitta gemensamma lösningar skulle detta även kunna 
leda till att fler resurser kommer till. En annan respondent från arenan fritid önskade att det 
fanns ett ökat samarbete med polisen på fritidsgården. Respondenten ansåg att det är viktigt 
att polisen etablerar en kontakt med ungdomar i förebyggande syfte, då många utsatta 
ungdomar har en negativ bild av polisen.  Den tredje fritidsledaren upplevde att samarbetet 
mellan olika aktörer är bättre idag och att det finns en vilja att arbeta tillsammans aktörer 
emellan. Respondenten från familjecentrum upplevde att det finns ett behov av ökat 
samarbete med skolan för att kunna utbyta information och träffa ungdomar på ett annat sätt 
än vad hon gör i sin roll på familjecentrum. Vidare ansåg respondenten att samarbetet med 
elevvårdsteamet i skolan som hon sitter i skulle kunna bli bättre. Respondenterna från polisen 
upplevde att det finns många svårigheter i samarbetet med Socialtjänsten idag, dels på grund 
av att det är väldigt svårt att få kontakt med dem idag men även på grund av sekretessregler. 
Samarbetet med Socialtjänsten ansåg respondenten var bättre tidigare, då de befann sig i 
samma lokaler.  
 

”…vi har ett hyfsat samarbete med kommunen tycker jag….samarbetet med socialen 
måste förbättras för att det ska bli någonting bra av det här…det finns ett förslag från 

regeringen och rikspolisstyrelsen att polis och socialtjänst ska sitta i samma hus….det 
tycker vi vore det absolut bästa….som det är nu bör socialtjänsten om möjligt vara med 
på förhör i de fall då barn och ungdomar är under 18 år…vilket dem aldrig är nu…och 

det finns alltså ett förslag som kan innebära att Socialtjänsten tvingas att medverka under 
förhör...” (Ip 6) 

 
 
Socialsekreteraren som intervjuades talade endast om samarbete med barnpsykiatrin, 
olika öppenvårdsintanser, skola samt familj men påpekar att det ser olika ut i olika 
perioder. Respondenten ansåg att samarbete med olika aktörer behövs för att hitta 
gemensamma vägar till förbättring rörande arbetet med utsatta ungdomar. 
Respondenten uttryckte dock en oro gällande prioriteringen av ärenden som en följd av 
den höga arbetsbelastningen på myndigheten.  
 

”…det finns en hög arbetsbelastning som gör att vi inte riktigt har möjlighet att 
prioritera våra ungdomar tycker jag…framförallt de som har missbruksproblem…de blir 

oftast aktuella på vårat vuxenkontor så småningom…vi tvingas att prioritera de yngre 
barnen…fast vi inte vill prioritera bort ungdomar, så blir det lite grann så…det blir ett 

glapp…man får inte så mycket engagemang från vår sida när man är 18, 19, 20 år…” (Ip 
3) 
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Studiedesign och val av metod 
 
Den kvalitativa ansatsen har i denna studie bidragit till en djupare förståelse och en 
helhetsbild av det valda problemområdet vilket även var författarnas avsikt. Valet av en 
kvalitativ metod kan ses som lämplig då författarna har kunnat använda sig av sin egen 
förförståelse i de djupintervjuer som genomförts. Centralt för denna studie har varit 
författarnas tolkning av respondenternas uppfattningar och erfarenheter rörande 
problemområdet. En annan fördel med kvalitativ metod har enligt författarna varit att 
justeringar i syfte och frågeställningar samt val av teorier kunnat göras under studiens gång. 
Vidare har de kvalitativa intervjuerna bidragit till en värdefull kunskap gällande ett komplext 
begrepp som utsatthet bland ungdomar. I intervjuerna sattes processer igång i samspelet 
mellan intervjuare och respondent, genom en öppenhet och en närhet som ledde till en 
intressant kunskapsproduktion.  
 
Författarna anser att ett val av en kvantitativ metod exempelvis i form av en 
enkätundersökning inte hade vart lämplig inom ramen för denna studie. Detta då författarna 
inte hade kunnat nå en djupare förståelse av problemområdet genom en kvantitativ ansats. 
Vidare hade en sådan metod inte kunnat bidra till en helhetssyn av begreppet utsatthet, vilket 
den kvalitativa ansatsen bidragit till. Något som författarna anser skulle komplettera denna 
studie i ett nästa steg är att intervjua ungdomar med syfte att få en uppfattning om hur de 
själva upplever sin situation. Författarna anser därmed att en sådan kunskap skulle vara 
värdefull. 
 

6.1.2 Urval av respondenter 
 
Urvalet av respondenterna var till viss del komplicerad då författarnas ursprungliga avsikt var 
att välja ut nyckelpersoner från representativa arenor i kommunen. Från Socialtjänstens 
verksamhet avsåg författarna till en början att välja ut två personer från två olika kontor. 
Författarna hade genom en kontaktperson möjlighet att skicka ut ett missivbrev till samtlig 
personal, då författarna inte fick respons besöktes även kontoret, dock var det endast en 
person som från myndigheten som ville medverka i studien. Då arbetsprocesserna är 
detsamma på båda kontoren och författarna upplevde att respondenten i sin yrkesroll inte gav 
några uttömmande svar på frågorna anser författarna att detta inte påverkat urvalet i negativ 
bemärkelse. Av denna anledning har socialsekreterarens medverkan till viss del valts att 
räknas som ett internt bortfall. Under intervjuprocessen bestämde sig författarna istället för att 
intervjua en ungdomsförebyggare då denna yrkesroll blev känd för författarna genom tidigare 
genomförda intervjuer. Detta val var således strategiskt och passande då den nya yrkesrollen i 
urvalet bidrog till en mer representativ bild av viktiga arenor. När det gäller antalet 
nyckelpersoner hade författarna tänkt genomföra nio intervjuer totalt. Dock uppkom en 
möjlighet att genomföra en tionde intervju under intervjuprocessen med ytterligare en 
fritidsledare från ett tredje bostadsområde.  
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6.1.3 Genomförande och analys 
 
En nackdel som författarna upplevde i genomförandet av de personliga djupintervjuerna är att 
respondenterna i intervjusituationen kan ha gett sådana svar som de trodde att intervjuaren 
ville ha. En annan nackdel med genomförandet av intervjuer är risken för att ställa ledande 
frågor vilket kan ha skett omedvetet i någon enstaka intervju. Enligt Kvale (1997) kan dessa 
frågor vara styrande och ge missvisande svar. Författarna har under transkribering och 
analysprocessen blivit medvetna om hur intervjutekniken kunnat förbättras inför kommande 
intervjusituation. Under det omfattande analysarbetet har författarna eftersträvat noggrannhet 
och objektivitet för att undvika spekulationer i resultatet.  
 

6.1.4 Faktorer som påverkat studiens resultat 
 
När det rör sig om faktorer som kan ha påverkat studiens resultat kan socialsekreterarens 
bortfall diskuteras. Hur resultatet hade påverkats om denna respondent hade gett sin bild av 
utsattheten bland ungdomar är svårt att säga. Dock hade det varit intressant att få en djupare 
förståelse för respondentens syn och erfarenheter gällande utsatthet bland ungdomar. 
Gällande det interna bortfallet anser författarna att detta inte påverkat resultatet negativt då en 
extra intervju genomfördes i slutändan.   
 
En annan faktor som är viktig att diskutera är författarnas förförståelse gällande 
problemområdet. Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att ett fåtal respondenter var 
försiktiga när de skulle svara på frågor rörande utsatthet kopplat till kulturell samt 
socioekonomisk bakgrund. Dock anses denna förförståelse ha bidragit till en djupare 
förståelse av begreppet utsatthet inom ramen för en kvalitativ ansats.        
 

6.1.5 Studiens styrkor och svagheter 
 
En av studiens styrkor anses vara val av metodologisk ansats när det gäller att få en djupare 
förståelse för problemområdet utsatthet. Vidare anser författarna att en annan styrka var det 
strategiska urvalet i metoden när det gäller arenaperspektivet. Vidare har detta perspektiv lett 
till att två olika nyckelpersoner från samma arena (skola, fritid samt polis) har fått möjlighet 
att ge sin syn på utsattheten bland ungdomar.  
 
En svaghet med studien är att författarna på grund av tidsbrist inte kunnat genomföra 
intervjuer med ungdomar. Detta innebär att ungdomarna inom ramen för denna studie inte har 
fått komma till tals. Dock anser författarna att motiveringen för urvalet av respondenter, i 
detta fall att intervjua nyckelpersoner, är berättigad. Därmed anser författarna att det finns fler 
styrkor än svagheter med den genomförda studien.      
 

6.1.6 Studiens giltighet, trovärdighet samt överförbarhet 
 
Studiens giltighet stärks av att författarna i urvalet av respondenter valt ut deltagare med olika 
bakgrund och yrkesroller och därmed haft möjlighet att beskriva problemområdet utifrån 
olika synvinklar. Författarna anser att trovärdigheten i denna studie är hög då antalet av 
respondenter bidragit med ett gediget material. Vidare har trovärdigheten även förstärkts 
genom att författarna använt sig av återberättande citat från nyckelpersoners uppfattningar om 
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utsattheten bland ungdomar i Västerås stad. Genom att på ett ingående sätt beskriva i metod 
avsnittet om hur studien gått till väga samt analysen av datamaterialet kan trovärdigheten 
även här anses var hög. Då studien har undersökt utsattheten bland ungdomar inom befintliga 
arenor anses studien vara överförbar då den kan användas i andra lokala sammanhang när det 
rör sig om samma eller liknande problemområde.  
 
Författarna har i bakgrunden valt vetenskapliga studier utförda i Europa, med undantag för en 
amerikansk studie. Då dessa länder är välutvecklade och har likartad levnadsstandard som 
Sverige, anser författarna att ungdomars levnadsvillkor och exponering för olika positiva eller 
negativa faktorer under ungdomsåren inte skiljer sig så mycket länder emellan. Författarna 
anser därför att denna studie skulle kunna ge liknande resultat om den utfördes i något av 
dessa länder. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Social utsatthet hos ungdomar  
 
Från resultatet framkom det att de flesta ungdomar som nyckelpersonerna möter är utsatta på 
ett eller annat sätt. En uppfattning hos flertalet av nyckelpersonerna är att utvecklingsfaserna 
under ungdomsåren bidrar till en frigörelseprocess som kan skapa konflikter hos ungdomen. 
Nyckelpersonernas uppfattning var att ungdomar är olika utsatta under olika perioder i 
ungdomsåren. Vidare ansåg de flesta av nyckelpersonerna att ungdomars övergång från 
mellanstadiet till högstadiet samt från högstadiet till gymnasiet är en period av omtumlande 
händelser. Nyckelpersonerna ansåg att ungdomar är särskilt utsatta för olika typer av 
riskbeteenden under dessa perioder.  Detta resultat stämmer till viss del överens med den 
internationella jämförelsestudien WHO (2006) som visat på att emotionella besvär är 
vanligare bland ungdomar i de äldre åldrarna.  
 
I resultatet framkom även att nyckelpersonernas uppfattning om social utsatthet handlade till 
stor del om att utsattheten påverkas av ungdomarnas socioekonomiska bakgrund och sociala 
arv. Flertalet av nyckelpersonerna hade en uppfattning om att de ungdomar som har 
missbrukande, arbetslösa föräldrar, föräldrar med låg utbildning eller låg inkomst löper större 
risk att hamna i olika former av riskbeteenden som påverkar deras levnadsvanor och psykiska 
hälsa. Denna koppling stämmer överens med en studie av Emerson (2005) som visar att 
ungdomar från en lägre socioekonomisk bakgrund är exponerade för riskfaktorer i större 
utsträckning än ungdomar från en högre socioekonomisk status. Vidare framkom det i 
resultatet att utsatta ungdomar saknar trygghet och uppbackning hemifrån, vilket 
nyckelpersonerna anser är särskilt viktigt under ungdomsåren. Nyckelpersonerna ansåg att 
denna slags utsatthet i många fall påverkar ungdomarnas skolgång och sociala nätverk 
negativt. Nyckelpersonernas uppfattning är även att den sociala utsattheten kan ha en negativ 
inverkan på ungdomar i ett senare skede i livet till följd av deras sociala arv och utsatta 
position under ungdomsåren.  
 
Nyckelpersonernas uppfattning stämmer överens med tidigare forskning från Marmot och 
Wilkinsson (2006) som visar att föräldrars socioekonomiska status har en inverkan på 
ungdomens socioekonomiska tillhörighet i vuxen ålder. Resultatet visar att nyckelpersonernas 
uppfattningar om ungdomars förmåga att hantera svårigheter i livet beror på bristande stöd 
från föräldrar och deras omgivning. I resultatet framkom det att social utsatthet även kan 
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förekomma hos ungdomar med bra socioekonomiska förhållanden. Dock är 
nyckelpersonernas delade uppfattning att utsatthet är vanligare bland ungdomar med låg 
socioekonomisk bakgrund och ett negativt socialt arv.   
 
Vidare ansåg flera av nyckelpersonerna att den sociala utsattheten bland ungdomar påverkar 
deras skolgång negativt då dessa ungdomar ofta har en historia av att ha blivit negativt sedda i 
deras sociala omgivning. Nyckelpersoners uppfattning var även att utsatta ungdomar har ett 
riskbeteende som kan leda till svårigheter i sociala sammanhang såsom i skolan och på 
fritiden. När det gäller riskbeteenden som en indikator på social utsatthet var de flesta 
nyckelpersonernas uppfattning att de ungdomar som har det sämre ställt har hög frånvaro och 
presterar därmed sämre i skolan. Enligt nyckelpersonerna finns det en koppling mellan 
närvaro och prestation i skolan samt ungdomars välbefinnande och psykiska hälsa. Detta 
resultat stämmer till viss del överens med en studie av Koivusilta, Rimpelä och Kautianien 
(2006) då skolprestation påvisades vara en viktig variabel när det handlar om skolungdomars 
hälsa och välbefinnande i skolan. Till skillnad från den nämnda studien finns det inget i vårt 
resultat som tyder på att social position i form av ungdomars skolprestation är den starkaste 
variabeln när det handlar om skolungdomars hälsa.  
 
I resultatet framkom det att nyckelpersonerna från arenan fritid upplever att de flesta 
ungdomar som de möter har låg självkänsla och lågt självförtroende vilket påverkar deras 
psykiska välbefinnande. Nyckelpersonerna upplevde även att det finns en stor uppgivenhet 
bland många ungdomar som kommer till fritidsgårdarna. Det tidigare nämnda resultatet om 
ungdomars sociala utsatthet kan härledas till forskning av Zulling (2005) som visar att 
ungdomar som upplever låg tillfredställelse med livet bland annat upplever sämre psykisk 
hälsa samt deltar i mindre utsträckning i meningsfulla fritidsaktiviteter.  
 
Enligt nyckelpersonerna från arenan skola och fritid har den sociala utsattheten även en 
kulturell aspekt då en stor del av besökarna har utomeuropeisk bakgrund. Enligt 
nyckelpersonerna inom arenan fritid är utanförskapet ett stort problem bland deras besökare 
och tyder på att dessa ungdomar är socialt utsatta då de bland annat har svårigheter att komma 
in i det svenska samhället. Utanförskapet och således utsattheten handlar enligt 
nyckelpersonerna dels om fördomar gentemot dessa unga pojkar samt om deras 
socioekonomiska bakgrund. Nyckelpersonerna upplever att många av de ungdomar som de 
möter får en obefogad stämpel på sig, vilket påverkar deras identitet negativt. Detta kan 
kopplas till forskning av Santrock (2007) som förklarar att ungdomar med annan kulturell 
bakgrund än normen har bikulturell identitet som kan skapa förvirring och i vissa fall 
upplevas som kaotisk. Från resultatet framkom det att nyckelpersonerna inom arenan fritid 
upplever att dessa ungdomars föräldrar inte har möjlighet att bekosta deras fritidsintressen, 
vilket också är anledningen till att fritidsgården blivit som deras andra hem. Detta resultat kan 
kopplas till socialstyrelsen (2005) där det påpekas att ungdomar från en lägre socioekonomisk 
status i mindre utsträckning deltar i organiserade och meningsfulla fritidsaktiviteter. Vidare 
framkom det i resultatet att de flesta nyckelpersonerna anser att fritidsgårdarna är ett bra stöd 
för utsatta ungdomar och ett gratisalternativ för ungdomar som inte deltar i organiserade 
aktiviteter på sin fritid. Majoriteten av nyckelpersonerna från arenan fritid upplevde dock att 
det finns en negativ stämpel över fritidsgårdarnas verksamhet i största allmänhet. Denna 
stämpel antyder på att det är ungdomar som har det sämre ställt som besöker fritidsgården.    
 
Nyckelpersonerna ansåg att den sociala utsattheten för med sig en rad konsekvenser som 
bland annat visar sig på ungdomarnas val av fritidsaktiviteter och umgängeskrets. Från 
resultatet framkom även att utsattheten leder till ohälsosamma levnadsvanor i form av 
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missbruk av alkohol och tobak. Dock framkom det att det finns märkbara skillnader i 
riskbeteenden mellan könen. Flertalet av nyckelpersonerna upplevde att pojkar är mer 
utåtagerande i sitt beteende, och att det bland utsatta pojkar förekommer ett stort alkohol- 
eller narkotikamissbruk ofta i samband med kriminalitet. Resultatet är till viss del 
samstämmigt med en jämförelsestudie av WHO (2006) som visar på att pojkars riskbeteende i 
större utsträckning än flickor yttrar sig på ett utåtagerande sätt, oftast i kombination med 
konsumtion av alkohol och tobak. Studiens resultat visade dock att tobak och alkoholvanor 
var vanligt förekommande bland båda könen bland utsatta ungdomar. På en av fritidsgårdarna 
där det fanns många utsatta ungdomar var rökning vanligt förekommande men alkohol var 
inte vanligt, då de flesta av besökarna hade muslimsk bakgrund.  
 
När det gäller flickor framkom det jämförelsevis att de har ett mer inåtagerande beteende, 
vilket visar sig genom psykosomatiska besvär såsom sömnbrist, huvudvärk och magont. Detta 
resultat stämmer överens med en rapport från Ungdomsstyrelsen (2007 a) som visar på att 
stressrelaterade symptom som sömnbrist och nedstämdhet är vanligare bland unga kvinnor. I 
denna rapport nämns dock att det bland unga män förekommer allvarligare former av psykisk 
ohälsa i större utsträckning än bland unga kvinnor. Dock fanns det inga framträdande fynd 
gällande psykisk ohälsa bland pojkar. Vidare framkom det i vårt resultat att skolsköterskorna 
nästan enbart möter flickor i sitt arbete medan fritidsledarna inom arenan fritid möter flest 
pojkar. En förklaring till detta kan vara att de båda arenorna bidrar till att förstärka rådande 
könsroller och att utsatta ungdomar följaktligen får utlopp för sitt beteende på sådant sätt som 
förväntas av dem. Inom såväl skolans som fritidens arena skulle ett jämlikhetsperspektiv 
behövas i arbetet för utsatta ungdomar. Enligt jämlikhetsperspektivet i WHO:s principer för 
hälsofrämjande arbete (2001) bör detta arbete ta hänsyn till social rättvisa bland annat mellan 
olika kön och grupper i samhället. Ett sådant jämlikhetsperspektiv skulle exempelvis inom 
skolan innebära att strukturer ifrågasätts i syfte att exempelvis motverka könsroller istället för 
att förstärka dem som är fallet i nuläget. Enligt vårt resultat finns det inget 
jämlikhetsperspektiv inom skolan eller fritidens arena då det är tydligt att de flesta som 
vänder sig till skolsköterskan är flickor medan fritidsledarna möter flest pojkar.   
 
En annan intressant aspekt som kom upp i resultatet från kyrkans arena och som till viss del 
stämmer överens med tidigare forskning är att anorexia är vanligare bland flickor från 
välbärgade familjer. Enligt Socialstyrelsen (2005) är anorexia en sjukdom som oftast 
förekommer bland flickor från välbärgade familjer. Vidare framkom i vårt resultat en 
uppfattning om att det är vanligare att skära sig och gå på antidepressiva medel bland dessa 
flickor. Vällbärgade flickors situation kan enligt författarna bero på att de utsätts för stor press 
och att de ständigt måste vara duktiga, detta för att kunna hålla upp en fin fasad. En sådan 
press kan i många fall visa sig genom i olika former av psykisk ohälsa hos ungdomar. Denna 
situation kan även beskrivas med hjälp av Rönnols (2002) andra dimension. 
Sårbarhetsdimensionen är individanknuten och utgår från att ungdomen är sårbar på olika sätt. 
Enligt Rönnols präglas denna sårbarhet till största del av ungdomens egna sociala, 
intellektuella och psykiska förmågor. Något som var oförväntat i resultatet var att flera av 
nyckelpersonerna från de olika arenorna nämnde dessa flickor som en utsatt grupp. Några av 
nyckelpersonerna ansåg vidare att det är svårt att bemöta denna slags utsatthet då dessa 
riskbeteenden är svåra att upptäcka.   
 
När det gäller vår teoretiska referensram kopplad till vår undersökning har det bland annat 
visat sig i vårt resultat att ungdomar rent generellt är en mer eller mindre utsatt grupp. 
Därutöver har det enligt några av nyckelpersonerna framkommit i resultatet att de ungdomar 
som de möter, med ett socialt arv eller en bikulturell identitet, utsätts sig för ytterligare 
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riskfaktorer som påverkas av deras socioekonomiska bakgrund samt kulturella tillhörighet. 
Båda resultat bekräftas av den första dimensionen i Rönnols (2002) utsatthetsperspektiv som 
innebär att ungdomar är en riskfylld grupp i samhället, då ungdomar har en tendens att 
befinna sig samt interagera med andra i sociala miljöer, där de utsätter sig för olika typer av 
risker i större utsträckning än vuxna.  
 
Våra fynd kan även kopplas till Rews (2005) forskning gällande riskbegreppet som innebär 
att ungdomars hälsa påverkas av riskfaktorer i olika sammanhang där sociala förändringar 
sker. Detta bekräftas i vårt resultat då samtliga nyckelpersoner beskrivit skolan och fritiden 
som viktiga arenor som påverkar och präglas av ungdomars socioekonomiska och kulturella 
bakgrund samt utvecklingsfaser. När det gäller nyckelpersonernas uppfattning om de 
ungdomar som dem möter med ett negativt socialt arv eller utomeuropeisk bakgrund kan 
deras situation även beskrivas med hjälp av Rönnols (2002) tredje utsatthetsdimension. Denna 
utgångspunkt innebär att ungdomen är missgynnad eller i underläge på grund av 
samhällsstrukturer som påverkar deras livsvillkor. Att vara missgynnad eller i underläge kan 
enligt Rönnols diskuteras ur ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv.        
 

6.2.2 Socialt utsatta ungdomars behov  
 
Från resultatet framkom det att utsatta ungdomar är i stort behov av engagerade och trygga 
föräldrar samt andra stabila vuxna i sin omgivning, som ser och bekräftar dem på ett positivt 
och stärkande sätt. Detta resultat bekräftas av Santrocks (2007) forskning som visar på att 
ungdomar behöver föräldrar som tar ansvar och är delaktiga i deras liv för att kunna utvecklas 
positivt. Enligt Santrock har detta en stor påverkan på ungdomars beteende och val av sociala 
relationer till andra människor i deras omgivning.  
 
Vårt resultat är även i linje med Regeringens proposition (2007) gällande den nya 
folkhälsopolitiken där det poängteras att familjeförhållanden, skolförhållande och 
fritidsförhållanden är viktiga faktorer som påverkar ungdomars hälsa och välbefinnande. Flera 
av nyckelpersonerna upplever vidare att ungdomar behöver få ett ökat förtroende för föräldrar 
och vuxna än vad framförallt utsatta ungdomar har i dagsläget.  
 
Vidare framkom det från nyckelpersonerna att det finns ett behov av samtalskontakt bland 
många elever som mår dåligt och som befinner sig inom skolans arena. Längre samtalskontakt 
kan idag inte erbjudas inom denna arena då det inte finns skolkuratorer på högstadieskolorna i 
Västerås, vilket var ett oväntat resultat. Skolsköterskorna upplevde att det är svårt för dem att 
erbjuda längre samtalskontakt då de saknar den pedagogiska kompetensen som krävs för 
detta. Från en av skolsköterskorna framkom det att de elever som har ett behov av längre 
samtalskontakt vanligtvis slussas till ungdomsmottagningen i staden. Denna möjlighet 
upplevs som positiv av nyckelpersonerna dock ansåg de att många problem med utsatthet 
bland eleverna skulle kunna lösas inom skolans område om det exempelvis fanns 
skolkuratorer på högstadieskolorna. Genom att ha denna kompetens skulle denna yrkesroll ha 
möjlighet att bygga ett förtroende till eleverna på ett helt annat sätt än vad skolsköterskorna 
upplever att de kan göra i nuläget.  
 
Ett intressant fynd som framkom från en av poliserna var att utsatta ungdomar skulle behöva 
en kontaktperson som stöttar, vägleder och uppmuntrar dem till att hitta en mer positiv 
inriktning i livet. Enligt WHO:s (2001) hälsofrämjande princip empowerment bör alla 
individer ges möjlighet att ta kontroll över sin situation samt beslut som rör deras liv och 
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hälsa. I vårt resultat framkom således att det finns ett behov av empowerment bland utsatta 
ungdomar oavsett arena. 
 
Ett annat behov som nyckelpersonerna anser att utsatta ungdomar har är meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Ett viktigt fynd från resultatet är att ungdomar i åldern 17-20 år har ett 
särskilt behov av sysselsättning på fritiden då de flesta fritidsgårdar riktar sig till ungdomar i 
högstadieålder. I Västerås finns endast en fritidsgård tar emot ungdomar i gymnasieålder, 
vilket enligt några av nyckelpersonerna är problematiskt då många utsatta ungdomar i denna 
ålder saknar meningsfulla aktiviteter. När det rör sig om meningsfulla fritidsaktiviteter som 
framkom i resultatet kan detta knytas an till Antonovskys teori (2005) om känsla av 
sammanhang (KASAM). Enligt denna teori beror individers förmåga att hantera svårigheter i 
livet i vilken utsträckning de upplever en känsla av sammanhang i sitt liv. Detta innebär 
huruvida individen upplever begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet men även stöd 
från sin omgivning. Detta stämmer således med vårt resultat som visar på att flertalet av 
nyckelpersonerna upplever att utsatthet är mindre vanligt bland de ungdomar som har 
möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter och således har en starkare känsla av 
sammanhang.        
 

6.2.3 Nuvarande insatser 
 
I resultatet framkom det att det finns ett flertal viktiga insatser och verksamheter för utsatta 
ungdomar. Enligt ungdomsförebyggaren på arenan familjecentrum är det viktigt att deras 
arbete riktar sig till hela familjer och inte endast till ungdomar. På familjecentrum arbetar dem 
med förebyggande verksamhet exempelvis i form av föräldrautbildningar. En typ av 
föräldrautbildning kallas för Komet och vänder sig till familjer med ungdomar i åldern 12-18 
år. Med denna typ av utbildning avses att skapa en bättre kommunikation och relation mellan 
föräldrar och deras ungdomar i syfte att förebygga konflikter som kan uppstå i en familj. 
Enligt ungdomsförebyggarens erfarenheter har ungdomar en större tillit och vilja att vara sina 
föräldrar till lags ju bättre deras relation är.  
Detta stämmer överens med De Goede med fleras forskning (2009) som visar på att ungdomar 
som uppfattar sina föräldrar som stöttande även uppfattar dem som betydelsefulla.  
 
Vidare framkom det i resultatet att flera av respondenterna ingår i ett nätverk som kallas för 
Ung grupper och som finns i flera stadsdelar i Västerås. Enligt WHO (2001) bör ett lyckat 
hälsofrämjande arbete bland annat utgå ifrån principen tvärsektoriellt arbete. Ung gruppernas 
verksamhet i vårt resultat är på så sätt i linje med denna princip, då det är en förebyggande 
verksamhet med olika aktörer som är berörda i det lokala ungdomsarbetet. Syftet med 
verksamheten enligt några av nyckelpersonerna är således att kartlägga negativa trender hos 
ungdomarna i ett specifikt bostadsområde. Verksamheten ska enligt nyckelpersonerna även 
bidra till en ökad kommunikation mellan olika berörda aktörer bland annat genom utbyte av 
information. Från resultatet framkom även att ungdomsförebyggaren på familjecentrum kan 
erbjuda lösningsinriktad utbildning till hela familjer som ska stimuleras till att hitta lösningar 
som fungerar för just den familjen. När det gäller stödjande verksamhet framkom det i 
resultatet att det inom arenan familjecentrum finns insatser för utsatta ungdomar såsom som 
SFT (social färdighets träning) och ART (agression replacement training). Detta fynd var 
intressant och något oförväntat då det i resultatet framkom att ungdomsförebyggarens 
arbetsuppgifter är mer av stödjande än förebyggande karaktär vilket yrkestiteln antyder.    
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En insats i form av ett förebyggande och främjande projekt som framkom i resultatet var Ida-
projektet som påbörjades 2006 och är tänkt att pågå i tre år. Denna gemensamma satsning är 
ett initiativ från kommunen och finns på sex olika högstadieskolor i Västerås. Med projektet 
avses att stödja familjer och höja studieresultaten bland eleverna. Ida-projektet har även 
bidragit till ny yrkeskompetens såsom socionomer och beteendevetare för att avlasta 
nuvarande personal på skolorna.  Som en del av Ida-projektet framkom det i resultatet att en 
hälsofrämjande insats som Try it är en punktinsats som gett lyckat resultat enligt en av 
fritidsledarna. Detta då Try it ger upp till 15 åriga ungdomar en möjlighet att få testa på olika 
idrotts- och fritidsaktiviteter under sommartid. Det lokala ungdomsarbetet i form av Ida-
projektet är på sätt i linje med flera av WHO:s (2001) principer för ett hälsofrämjande arbete. 
De principer som är tydliga i Ida-projektet är delaktighet, jämlikhet, empowerment, 
tvärsektoriellt arbete, vidmakthållande, flera strategier samt helhetssyn. I resultatet kan detta 
fynd ses som ett utmärkt exempel på hur ett lokalt ungdomsarbete bör utformas i syfte att 
motverka ojämlika villkor bland ungdomar.  
 
Ett intressant fynd i resultatet är den främjande insats för ungdomar i åldern 15-26 som finns i 
Västerås och som kallas för Frizon. Denna verksamhet är ideell och riktar sig till ungdomar 
oavsett kön, etnisk bakgrund, religion och sexuell läggning. Verksamheten håller till på en 
fritidsgård i Västerås och erbjuder stimulerande aktiviteter som är gratis. Detta var ett oväntat 
fynd i resultatet när det gäller hälsofrämjande insatser, då personerna som håller i 
verksamheten är eldsjälar som vill göra något för ungdomar i Västerås.     
 
En annan hälsofrämjande insats som framkom i resultatet var Aktiv fritid som är ett initiativ 
av fritidsgårdsnätverket som finns i Västerås och som syftar till att göra ungdomar delaktiga 
på sin fritid genom organiserade fritidsaktiviteter. Denna insats är i linje med Hälsa 21 WHO 
(1999) som påpekar att ungdomars fritid är en viktig arena där de kan uppmuntras till att delta 
i meningsfulla fritidsaktiviteter som påverkar deras självkänsla och självförtroende positivt. 
Aktiv fritid kan således ses som en viktig insats då syftet är att ungdomarna själva är med och 
arrangerar aktiviteterna samt att de får interagera med andra ungdomar då alla fritidsgårdar i 
Västerås är representerade.  
 
Enligt WHO:s (2001) hälsofrämjande princip, delaktighet, bör det hälsofrämjande arbetet 
involvera berörda individer i planering och genomförande av hälsofrämjande insatser. Ett 
exempel på en aktivitet som Aktiv fritid initierat och som utgår från att göra ungdomar 
delaktiga är arrangemanget kring högstadiediscona som äger rum två gånger per termin. 
Enligt en av fritidsledarna sätter de ihop blandade arbetsgrupper med ungdomar från olika 
fritidsgårdar i Västerås. Syftet med arbetsgrupperna är att göra ungdomarna delaktiga genom 
olika arbetsuppgifter där de får lära sig att arbeta tillsammans med andra.     

 

6.2.4 Behov av framtida insatser 
 
I resultatet framkom det att majoriteten av nyckelpersonerna ansåg att det finns ett behov av 
ökat samarbete mellan berörda aktörer när det gäller arbete med utsatta ungdomar.  Ett flertal 
av dessa nyckelpersoner upplever att samtliga aktörer, som möter ungdomar i deras dagliga 
arbete behöver arbeta mer tvärsektoriellt samt hitta gemensamma lösningar för att motverka 
utsatthet bland ungdomar. En av fritidsledarna ansåg dock att samarbetet mellan olika aktörer 
är bättre idag och att det finns en vilja att arbeta tillsammans. En annan fritidsledare önskar ett 
ökat samarbete med polisen då nyckelpersonen upplever att de flesta av deras besökare har en 
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negativ inställning till polisen. Genom ett ökat samarbete skulle detta kunna fungera i 
förebyggande syfte genom att ungdomar får en möjlighet att skapa en relation till polisen.  
 
Vidare framkom det från resultatet att ungdomsförebyggaren efterfrågar ett ökat samarbete 
med skolan och mer specifikt elevvårdsteamet då detta i dagsläget fungerar mindre bra. Detta 
ansåg ungdomsförebyggaren skulle vara bra med syfte att få träffa och lära känna eleverna på 
skolan samt utbyta information kring de problem som förekommer i skolan. 
Ungdomsförebyggaren hade en åsikt om att ett sådant samarbete skulle innebära att hon i sin 
yrkesroll skulle kunna arbeta på ett annat sätt än vad hon gör idag på familjecentrum. Ett 
intressant fynd i resultatet är att flera nyckelpersoner önskar ha ett ökat samarbete med 
socialtjänsten då de upplever att det är svårt att samarbeta med myndigheten i dagens läge. 
Det framkom vidare att särskilt polisen efterfrågar ett ökat samarbete exempelvis genom 
samlokalisering som är ett aktuellt förslag från regeringen och rikspolisstyrelsen. Denna insats 
skulle innebära att en socialsekreterare från socialtjänsten sitter i samma lokaler som 
ungdomspolisen. Detta skulle enligt en av poliserna även innebära att sekretessregler inte 
skulle utgöra ett hinder för samarbete på samma sätt som det är idag.   
 
Ett annat intressant fynd i resultatet var att socialsekreteraren på socialtjänsten ansåg att det i 
dagsläget finns en organisationsstruktur och en arbetsbelastning på myndigheten som 
försvårar arbetet med utsatta ungdomar. Vidare var detta ett viktigt fynd då socialsekreteraren 
uttryckte en stark oro särskilt för ungdomar i åldern 18-20 år, då respondenten uttryckte att 
det uppkommer ett glapp som leder till att dessa ungdomar sedan blir aktuella på 
vuxenkontoret inom socialtjänsten. Detta fynd i resultatet kan knytas an till den 
internationella jämförelse studien WHO (2006) där det poängteras att det finns en tendens att 
intresset bland vuxna när det gäller ungdomars hälsa och välbefinnande minskar ju äldre de 
blir. Vidare påtalas det att friskfaktorer rent generellt är fler bland de yngre ungdomarna. I 
resultatet framkom bland flera av nyckelpersonerna, inom de olika arenorna, en önskan av 
ökat samarbete när det gäller arbetet för att motverka utsatthet bland ungdomar. Detta är i 
linje med WHO:s (2001) hälsofrämjande princip,  tvärsektoriellt arbete som innebär att ett 
lyckat hälsofrämjande arbete bör involvera alla tänkbara aktörer inom olika sektorer och på 
olika nivåer.   

 

6.3 Framträdande fynd 

 
Studiens resultat visar på en del utmärkande fynd. Enligt majoriteten av nyckelpersonerna 
möter dessa många utsatta ungdomar inom arenan skola samt arenan fritid. Fyndet antyder på 
att kön är en viktig variabel när det handlar om vart utsatta ungdomar vänder sig när de mår 
dåligt. Skolsköterskorna nämnde att majoriteten av de ungdomar som uppsöker hjälp hos dem 
är flickor, medan samtliga tre fritidsledare påtalade att majoriteten av deras besökare är 
pojkar. Det framkom även från dessa nyckelpersoner att ungdomar som är utsatta får utlopp 
för sina känslor på olika sätt beroende av kön. Författarnas tolkning och förförståelse är att 
flickor och pojkars beteenden är socialt konstruerade och att rådande könsroller påverkar 
ungdomar till att bete sig på ett sätt som förväntas av dem beroende av könstillhörighet. Detta 
kan ses som problematiskt om det inte finns en medvetenhet kring hur detta kan påverka 
ungdomars utsatta situation.  En omedvetenhet kan leda till att könsrollerna inom de nämnda 
arenorna istället förstärks, vilket förhindrar ett jämlikhetsperspektiv när det gäller arbetet för 
att motverka utsattheten bland ungdomar.  
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Ett annat framträdande fynd i resultatet är att utsatta ungdomar 18-20 år inom socialtjänstens 
verksamhet i Västerås stad hamnar i ”kläm” mellan olika kontor på grund av brister i 
organisationsstrukturen och en hög arbetsbelastning på personalen. Detta är ett oroande fynd 
som inte är förenligt med nationella, regionala och lokala styrdokument och riktlinjer som 
påtalar att ungdomar ska ses som en av de högst prioriterade grupperna i samhället.   
 

6.4 Praktisk tillämpning samt vidare forskning 

 
Denna studie visar på att det i dagens läge finns flera bra initiativ, insatser och verksamheter 
som bidrar till att motverka utsattheten bland ungdomar. Författarna anser dock att studien 
även visar på förbättringsmöjligheter gällande samarbete och samverkan arenor och aktörer 
emellan. Studien kan framförallt bidra med praktisk kunskap gällande tillämpbara strategier 
och principer som exempelvis empowerment, delaktighet, tvärsektoriellt arbete och 
helhetssyn. Författarna anser vidare att det finns ett behov av ett hälsofrämjande tankesätt i 
det lokala ungdomsarbetet med utgångspunkt från WHO:s (2001) hälsofrämjande principer. 
Dessa principer anser vi bör genomsyra det lokala ungdomsarbetet i syfte att motverka den 
sociala utsattheten bland ungdomar. Vidare kan denna studie bidra till en ökad förståelse för 
olika dimensioner i utsatthetsbegreppet och således ungdomars situation. Vi anser även att det 
behövs olika insatser på individ, grupp och samhällsnivå beroende på vilken eller vilka 
dimensioner i utsatthetsbegreppet det rör sig. I största allmänhet anser vi dock att oavsett 
vilken slags utsatthet en ungdom befinner sig är det viktigt att utgå från ett salutogent 
perspektiv som innebär att fokusera och stimulera friskfaktorer hos ungdomen i detta fall och 
på så sätt skapa en känsla av sammanhang.          
 
När det gäller vidare forskning inom området utsatthet bland ungdomar anser vi med 
utgångspunkt i studiens resultat att det finns ett behov av ett genusperspektiv när det gäller 
ungdomars riskbeteenden och hur dessa kommer till uttryck. Då det folkhälsovetenskapliga 
forskningsområdet är tvärvetenskapligt anses det därför relevant att undersöka hur socialt 
konstruerade könsroller uppkommer inom arenorna skola och fritid samt vilken betydelse 
detta har på ungdomars hälsa.    
 
 

6.5 Etik diskussion 

 
I denna studie har de forskningsetiska principerna beaktats och fullgjorts genom att 
respondenterna informerats om vad som gäller vid en studieundersökning. Detta innebär att 
samtliga respondenter har medvetandegjorts om deras rättigheter samt författarnas 
skyldigheter att uppfylla dessa. När det gäller författarnas val att ta med ett känsligt uttalande 
som framkom från en av intervjuerna har detta varit väl genomtänkt. Författarna har i denna 
studie försökt att på alla sätt möjliga respektera respondentens integritet samt skydda 
respondentens identitet.     
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7. SLUTSATSER 
 
Utifrån nyckelpersonernas uppfattningar kan följande slutsatser dras med hänsyn till studiens 
syfte och frågeställningar: 
 
 

• Alla ungdomar upplevdes vara utsatta på ett eller annat sätt, men utsattheten 
upplevdes vara störst bland de ungdomarna med ett bristande socialt skyddsnät. 

 
• Socialt utsatta ungdomars behov upplevdes vara engagerade föräldrar, andra 

betydelsefulla vuxna, delaktighet samt deltagande i meningsfulla fritidsaktiviteter. 
 

• Enligt nyckelpersonerna finns det bra exempel på insatser i nuläget för socialt utsatta 
ungdomar som Ida projektet samt nätverket Ung grupper som finns i flera 
bostadsområden i Västerås. 

 
• Behov av framtida insatser är ett ökat samarbete mellan olika arenor och olika aktörer, 

särskilt ett ökat samarbete med socialtjänstens verksamhet efterfrågas. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Missivbrev – Intervjuundersökning, C-uppsatsskrivning 
 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås som läser vårt tredje år på 
folkhälsovetenskapliga programmet, och som ska skriva vår uppsats i ämnet 
folkhälsovetenskap. Det valda studieområdet är utsatthet och ungdomar, och syftet med 
undersökningen är att studera nyckelpersoners uppfattningar om utsattheten bland ungdomar i 
åldern 13-19 år.  Nyckelpersonernas uppfattningar om behov av frivilliga insatser i Västerås 
ingår även i undersökningens syfte.  
 
För att besvara undersökningens syfte kommer vi att genomföra personliga intervjuer med 
diverse nyckelpersoner. Nyckelpersonerna har valts ut från arenorna skola, socialtjänst, polis, 
fritidsverksamhet samt svenska kyrkan. Du har således valts ut som en nyckelperson då vi 
anser att du möter ungdomar i ditt vardagliga arbete, och därmed kan bidra med viktig 
information inom ramen för den avsedda studien.  
 
Varje enskild intervju beräknas att pågå i cirka 45 minuter. Under intervjuerna kommer vi 
båda att närvara då en av oss kommer att genomföra intervjun, medan den andra agerar 
bisittare och medhjälpare. Samtalen kommer att spelas in på ljudband, men det är endast vi 
som kommer att ha tillgång till detta material. Detta innebär att dessa uppgifter inte kommer 
att kunna härledas till Er person. Varje deltagares namn och uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att dessa uppgifter kommer att förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av dem. 
 
Att delta i undersökningen är givetvis helt frivilligt, dock är vi tacksamma för Din medverkan 
med intentionen att undersökningens kvalitet ska bli så bra som möjligt. Vi hoppas därmed att 
Du vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter i denna undersökning. Inom de närmaste 
dagarna kommer vi att höra av oss till Dig per telefon, förhoppningsvis kan vi redan då boka 
in en tid för intervju. 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
 
Darinka Medina & Mariama Jatta 
 
 
Vid frågor vänligen kontakta:  
 
Darinka Medina telefonnummer: 073- 959 3754 eller e-post: dma07001@mdh.student.se   
Mariama Jatta telefonnummer: 076- 265 1810 eller e-post: mja03001@mdh.student.se 
 
Vår handledare Docent Lars Cernerud från Mälardalens högskola kan även kontaktas vid 
eventuella frågor. Han är legitimerad läkare och tidigare skolöverläkare i Stockholm, och kan 
nås på telefonnummer: 021-101624 eller e-post: lars.cernerud@mdh.se. 
 
 
Mälardalens Högskola 
Västerås den 23 februari 2009 
 



 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide  
 
 
1. Inledning 

 
• Kort information om studiens syfte, samtycke till bandinspelning, rätt att avbryta 

intervjun, konfidentialitet och nyttjandekrav (forskningsändamål).  
 
• Några frågor innan vi börjar intervjun? (testa bandspelaren!) 
 
 

2. Bakgrundsfrågor 
 

- Utbildning, särskild utbildning inom området barn/ungdomar? 
- Tidigare arbetserfarenheter 
- Nuvarande arbete samt arbetsuppgifter 
- Antal år i yrket 
- Åldersgrupp på ungdomarna, definition av ungdom 

 
 
3. Utsatthet/problematik 
 

- Hur ser du på utsatthet bland ungdomar med avseende på socioekonomiska faktorer? 
Kopplat till föräldrars status, prestation i skolan/fritidsaktiviteter, kön, etnicitet  

 
- Vilka konsekvenser kan utsattheten medföra?  
Vuxenliv, socialt nätverk, familjerelationer, psykisk ohälsa, livsstilsrelaterade problem 

(alkohol, tobak), skola/utbildning 

 
 
4. Erfarenheter av utsatthet bland ungdomar 
 

- På vilket sätt arbetar/möter du utsatta ungdomar i ditt arbete? 

De kommer till mig/kontaktar mig, förälder/lärare eller annan vuxen kontaktar, jag åker 

på utryckning, jag kommer i kontakt med dem genom utredningsarbete 
 

- Vilka ungdomar anser du är utsatta? 
Viss bakgrund (föräldrar, kön, etnicitet), ungdomar i viss ålder  

 

- Hur ser den socioekonomiska utsattheten ut bland dessa ungdomar i Västerås, utifrån 
dina erfarenheter? 

 Kön, ålder, över tid,    

 

 

5. Utsatta ungdomars behov 
 

- Vilka behov tycker du att utsatta ungdomar har? 



 

Trygghet, någon att prata med, någon som lyssnar, extra stöd, bli sedd i god tid  

 
- Hur kan dessa behov tillgodoses? 
Direkta insatser, förebyggande/främjande insatser, stödjande miljöer/arenor 

 
- Vad finns det för stöd/insatser för utsatta ungdomar i Västerås? 
Socialtjänst (behandlingshem), kuratorsamtal, kontaktperson, frivilliga insatser, saknas 

stöd/insatser, nätverk  

 
 
6. Behov av insatser 
 

- Vilka slags insatser behövs i arbetet med utsatta ungdomar? 
Socialtjänst, polis, fritidsverksamhet, frivilliga insatser, socialt arbete (ungdomsläger, 

gruppsamtal), resurser, nätverk  

  

- På vilket sätt kan eventuella insatser bidra till att minska utsattheten bland ungdomar i 
Västerås? 

Samverkan mellan olika aktörer och arenor, tvärsektoriellt arbete, synliggöra problemet 
 

 
7. Avslutning 
 

• Finns det något som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 

• Tacka för medverkan! 
 
 
 
 


