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Aktuell forskning

Forskare och fältarbetare i

fruktbart samarbete
För femtio år sedan byggdes en stor del av Sveriges bostadsbrist och slumområden
bort. Samtidigt uppstod sociala problem och vissa av dem kvarstår. I ett ovanligt nära
samarbete tar nu HiG-forskaren Stefan Sjöberg och Socialtjänstens Fältgrupp itu med
frågorna. Alla vinner på det, forskningen får kunskaper från fältet medan fältarbetarna
får kunskaper från forskningen.
Miljonprogrammet 1965–1974 var en gigantisk uppryckning av Sveriges bostadssituation.
Hela stadsdelar byggdes eller förnyades, dassen flyttades in i värmen, lägenheterna
fick badkar och köken nya normer. Men den sociala ingenjörskonsten var inte lika
framstående. Problem dök upp vartefter områdena befolkades.
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amarbetet mellan högskolan
och det omgivande samhället
var ett av de grundläggande
villkoren för högskolereformen
1977. Man syftade då mest på utbildningar för den aktuella arbetsmarknaden och på förnyelse av arbetslivet.
Sedan dess har samarbetet vuxit och
breddats, inte minst genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
inom flera program, den så kallade
VFU:n. Men även forskarna gräver där
de står och ett exempel på detta är
forskaren Stefan Sjöbergs nystartade
samarbete med Gävle kommuns
Socialförvaltnings Fältgrupp.
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Fältgruppen har funnits till och från ända
sedan 1970-talet. Förändringar har
skett allt efter som politikerna bytt
åsikter om värdet av gruppens insatser
kontra kostnader för desamma.
– Just nu arbetar fyra personer i
gruppen, berättar Gunnar Löhman
som är arbetande chef för gruppen när
vi träffas i den fönsterlösa källarlokal
i centrala Gävle som utgör knutpunkten.
Härifrån utgår man dagar, kvällar
och nätter till en mängd olika platser
och uppgifter. Man finns framför allt
där ungdomar finns.
– Vi jobbar väldigt mycket upp
sökande och förebyggande och även
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om vårt arbete är individbaserat så har
vi ett stort perspektiv. Vi sitter inte och
väntar på att det ska hända någonting.
Vi håller igång samverkansgrupper i
olika bostadsområden som vi stämmer
av med hela tiden. Det kan vara Hyres
gästföreningen, fritidsgårdar, skolor
eller föräldraföreningar.
Hela tiden håller man sig informerad
om vad som försiggår på Andersberg,
Sätra, Nordost eller Brynäs. Samtliga
miljonprogramsområden i Gävle. De
befinner sig ute på fältet med ögon och
öron öppna, ser vad som händer.
Arbetet bygger på ett stort mått empati. Det handlar om en lite friare form
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Redan nu har forskarna flera års kunskap
att stå på och man kan konstatera att
bostadsområdena skiljer sig åt. Bland
annat startade det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna det unika
Österprojektet för omkring 20 år sedan
med förnyelse av hela området enligt
önskemål från hyresgästerna.

av myndighetsutövning än den som
utförs på kontoren längre upp i huset
och de anteckningar som förs av
gruppenstannar i regel också där som
minnesanteckningar och för att man
ska hålla varandra uppdaterade. Men
jobbet ställer också naturligtvis stora
krav på professionalitet.
Marie Hansson läste tidigare det inter

nationella socionomprogrammet vid
HiG. Tanken var att arbeta utomlands.
Men när hon vid en informationsträff
fick höra och se vad Fältgruppen gjorde
bad hon redan dagen därpå att få börja
arbeta med den. Hon är fortfarande
kvar där.
– Vi är ofta ute och visar upp oss och
berättar för eleverna i högstadiet vad
vi gör. Det gör att ungdomarna inte
blir skärrade om vi dyker upp trots att
vi är myndighetspersoner. Detsamma
gäller föräldrarna. De vet att de lätt
kan höra av sig till oss om de är oroliga för sina ungdomar. Vi kanske rent
av kan lugna dem och berätta att de är
där eller där och allt verkar vara bra,
berättar hon.
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För något år sedan antog Kommun

styrelsen i Gävle i sin kommunplan en
tydlig målsättning om ”Skolan först”
där målet är att samla kommunens
resurser för att alla elever ska klara sin
utbildning.
– Det talas ofta om att det är barnen
som inte fungerar i skolan som är problemet. Vi säger i stället att problemet
ligger hos den som har makten, att
problemet sitter i relationen och att det
handlar om att hitta nya sätt att möta
barn och ungdomar, säger Marie.
– Just nu är vi bekymrade över segregationen kopplat till vissa bostadsområden och skolor som Andersberg
skola, Nynässkolan och så vidare. Det
är något som vi måste förmedla upp
till våra politiker och det känns som ett
stort ansvar, fortsätter Gunnar.
Här blir samarbetet med Högskolan forskare påtagligt.
– Det vi kan berätta för politikerna
biter bättre om vi har forskning att
peka på. Vi kan också få frågan om hur
vi kan veta att det eller det kan ge resultat. Genom kontakten med Högskolan
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får vi teorier och termer och lite begrepp på vad vi gör.
Samarbetet med Internationella Socio

nomprogrammet vid HiG startade redan för några år sedan då masternivån
infördes och flera nya kurser kom till.
Bland annat en kurs som inriktades på
Community development and collective enpowerment
– Då tänkte vi att studenterna inte
bara skulle sitta och läsa en massa
böcker. Det här handlade om de mest
utsatta grupperna och områdena och
då tyckte vi att det var mycket viktigt
att studenterna också kom ut dit. Det
var då vi tog kontakt med Fältgruppen
inom Socialtjänsten, förklarar Stefan
Sjöberg, lektor i socialt arbete och
tidigare utbildningsledare.
Olika projekt har sedan startat inom pro-

grammet, man har till exempel tittar på
hur socialt arbete bedrivs i slumom
råden i Bombay och i förorter till
Stockholm. Senare ville man även titta
på tillståndet i Gävle.
– Vi kontaktade Fältgruppen i Gävle

och frågade om de kunde ta med oss
till utsatta områden och låta våra studenter träffa representanter för de
olika organisationer som de har kontakt med. De tände på idén och ville
själva få forskningen på området belyst och vad forskningen lyfter fram
som de största problemen samt de
bästa metoderna för att komma tillrätta med dem.
Tillsammans har man nu gjort en studie
som ligger färdig för publicering och
där har även Stefan kollega Sanaya
Singh samt två kolleger från ett tyskt
lärosäte deltagit.
– Vi gör helt enkelt en jämförelse
mellan en tysk stad i gävlestorlek och
Gävle, hur socialarbetarna arbetar och
vilka lärdomar man kan dra av det,
vad som fungerar och inte fungerar i
olika områden och vad som kan utvecklas.
– Nu är det dags för en uppföljning
och då ska vi undersöka hur människorna som bor i de här områdena upplever livssituationen.

”Fältarbetarna vet direkt
vad som händer.”
– Det följdes av Nordostprojektet
där man upplevde stor otrygghet och
mycket skadegörelse. Bolaget hade insett att man inte bara kan hålla på att
rusta upp fasaderna. Den fysiska planeringen var viktig men man hade här
redan från början med de sociala aspekterna.
Bland annat upplät man två lägenheter för kommunalt finansierad ungdomsverksamhet tillsammans med ett
studieförbund. Man ordnade gårdsfester så att folk kom ut från lägenheterna
och kunde mötas, man ordnade loppisar och annat och brottsfrekvensen
gick ner inom alla områden.
Även om läget för många är bättre idag
än i det tidiga 1990-talet med en dramatisk ekonomisk nedgång, vilken mest
drabbade invandrare, ensamstående
kvinnor och ungdomar, så uppstår
ändå situationer som behöver tas hand

om. Problemen och missförhållandena
förändras och Stefan Sjöberg ser en klar
fördel för sin forskning att ha direktkontakt med personerna på fältet.
– Även om spetsforskningen försöker
fånga upp nya samhällstrender så kan
det lätt ta två år eller längre innan en
artikel om ny kunskap presenteras och
det kan hända mycket på den tiden.
Fältarbetarna vet direkt vad som händer, säger han.
Stefan Sjöberg avslutar med en berättelse

från livet. Fältgruppen ordnade en träff
med invandrare i en stadsdel för att
berätta om verksamheten. Efteråt visade
flera stor tacksamhet och berättade att
de trott att kamerorna utanför köp
centret var socialtjänstens sätta att
kolla som att inte föräldrarna skrek åt
sina barn.
– Det fick mig att förstå vilket gigantiskt avstånd det finns mellan utsatta
grupper i samhället idag i de segregerade områdena och oss som redan lever
i det etablerade samhället.

Stefan Sjöberg

En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 1 • Mars 2016

7

