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Förord 

Ett stort TACK går till samtliga fritidsledare och ungdomsbehandlare som delade med sig 

sina tankar. Vi uppskattar ert deltagande. Utan er hade studien inte varit möjlig att 

genomföra. Vi vill även ägna ett stort TACK till vår handledare, Anna Siverskog, som har 

bidragit med sin kunskap och väglett oss under hela uppsatsskrivandet. Tack för ditt 

engagemang! Vi tackar våra nära och kära som har gett oss energi och stöttat oss under 

hela resan. Sist tackar vi varandra för ett gott samarbete. 
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Abstract 

Title: Loneliness among teenagers 

A qualitative study on loneliness among teenagers from professionals' point of view and 

their preventative work  

Authors: Lina Kabboush and Woroud Gerges Oraham 

Tutor: Anna Siverskog  

Examinator: Disa Bergnehr 

The purpose of this study was to investigate the definition of loneliness among teenagers 

based on the opinions and experiences of professionals working with them. Additionally, 

to investigate what factors contribute to teenagers' loneliness from the perspective of 

professionals along with the work methods and strategies used to prevent loneliness among 

teenagers in Jönköping County. This study used a qualitative research method by carrying 

out eight qualitative, semi-structured interviews with five youth recreation leaders and three 

youth-therapists. Thematic analysis has been used to analyze the empirical material, which 

generated two main categories. The first part of the analysis covered underlying factors that 

contribute to loneliness between teenagers based on the experiences of professionals. 

While the second part focused on the work methods of the organizations in the preventive 

work to reduce loneliness among teenagers. Furthermore, the results were analyzed using 

previous research, theoretical concepts of loneliness and Bourdieu´s theories of capital. It 

also used concepts in new institutionalism to further understand how organizations 

collaborate to prevent loneliness among teenagers in Jönköping County. The study found 

that teenagers' social network, social media as a social network and teenagers' socio-economic background, 

can be contributing factors to loneliness of teenagers. The results also demonstrated that 

integrated thinking and collaboration are some of the work methods and strategies used to 

prevent loneliness among teenagers in Jönköping County. 

 

Keywords: loneliness, teenagers, social services, community centres, association, 

collaboration, capital, class, thematic analysis 
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Sammanfattning 

Titel: Ensamhet bland ungdomar 

En kvalitativ studie om professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och deras 

förebyggande arbete 

Författare: Lina Kabboush och Woroud Gerges Oraham 

Handledare: Anna Siverskog  

Examinator: Disa Bergnehr 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland ungdomar beskrivs utifrån 

professionellas tankar och erfarenheter i arbetet med ungdomar. Vidare var avsikten att 

undersöka vilka faktorer som bidrar till ungdomars ensamhet utifrån professionellas syn 

samt vilka arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland 

ungdomar i Jönköpings län. Studien har haft en kvalitativ forskningsansats där åtta 

kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer har genomförts med fem fritidsledare och tre 

ungdomsbehandlare. Tematisk analys har använts för att analysera det empiriska materialet, 

där två övergripande kategorier har framträtt i materialet. Den första delen i analysarbetet 

handlade om bakomliggande faktorer som bidrar till ungas ensamhet utifrån professionellas 

erfarenheter. Andra delen fokuserade på verksamheternas arbetssätt i det förebyggande 

arbetet för att bryta ensamhet bland ungdomar. Resultatet har analyserats med hjälp av 

tidigare forskning, teoretiska begrepp om ensamhet och Bourdieus teorier om kapital. Det 

har även använts begrepp inom nyinstitutionalism för att förstå hur verksamheter 

samarbetar för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. Studiens resultat 

pekar mot att ungdomars sociala nätverk, sociala medier som sociala nätverk och ungdomars 

socioekonomiska bakgrund, kan vara faktorer som bidrar till ensamhet bland ungdomar. 

Resultatet visade även att helhetstänk och samverkan präglar de arbetssätt och strategier som 

används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län.      

 

Nyckelord: ensamhet, ungdomar, socialtjänsten, öppna verksamheter, föreningar, 

samverkan, kapital, klass, tematisk analys 
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Inledning  

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå 

avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen 

ryser inför tomrummet och vill kontakt till vilket pris som helst. 

                                                                       - Hjalmar Söderberg, Doktor Glas 

Ensamhet är ett komplex begrepp som är svår att definiera och sätta ord på (Nilsson, 

Lindström & Nåden, 2006). Det är ett fenomen som alla har upplevt någon gång eller flera 

gånger under livet (Nilsson, 2012). Ensamhet upplevas på olika sätt vilket förklarar varför 

begreppet är svårt att definiera. Ensamhet kan upplevas som välbefinnande eller som 

lidande (Nilsson et al., 2006). Med det menas att när ensamhet är självvald upplevs den 

som en trivsam och kreativ period där personen tar sin tid för personlig utveckling 

(Tornstam & Rydell, 2010). Medan den ofrivilliga ensamheten kan medföra känslor av 

tomhet eller saknad (Nilsson, 2012). Ensamhet kan ge allvarliga hälsokonsekvenser och 

den kan vara orsaken till psykisk ohälsa bland många personer (Syrén & Lützén, 2012). 

 

Under 2016–2017 har Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknat att det är ungefär 4 procent 

av befolkningen från 16 år och äldre som är socialt isolerade i Sverige. Denna statistik 

mäter socialt isolerade genom att räkna de som bor ensamma och inte träffar anhöriga, 

vänner eller bekanta mer än två gånger i månaden (SCB, u.å.). Måttet av socialt isolerade 

visar inte hur ensamma människor upplever sig i Sverige, utan den bygger på sociala 

kontakter vilket skiljer sig från ensamhetskänslan (SCB, u.å.). Enligt Shevlin, Murphy och 

Murphy (2014) kan ensamhetskänslor uppstå även om personen är omgiven av sociala 

kontakter, därför är det svårt att mäta ensamheten hos befolkningen. 

 

När det gäller ensamhet bland ungdomar så har organisationen Bris som är en förkortning 

av “Barnens Rätt i Samhället” utfört en rapport som bygger på 77 500 barns röster som 

var i kontakt med Bris de senaste tre åren via chatt, telefon eller mejl (Bris, 2019). 

Rapporten visar att 8,3 % killar och 14,7 % tjejer har uttryckt att de oftast eller alltid känner 

sig ensamma. Det är viktigt att poängtera här att rapporten bygger på barns röster som har 

någon problematik och därmed söker kontakt med Bris för stöd. Enligt Bris (2019) handlar 

de samtalen till Bris allra mest om ungdomar som mår psykiskt dåligt. Samtalen handlar 

också om konflikter med jämnåriga och stress i skolan. Ett annat ämne som unga oftast 
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tar upp under samtalen är svårigheter att få hjälp och stöd från samhället (Bris, 2019). 

Utifrån det intresserar det oss att undersöka ensamhet bland ungdomar för att få en bättre 

förståelse för ungas situation i samhället. För att kunna förstå det behövs det först att 

definiera vad menas med ungdomsbegreppet. I nationalencyklopedins uppslagsverk (u.å.) 

definieras begreppet ungdom som “att vara ung vanl. mellan ca 15 och 30 år; i fråga om 

människa” eller “gruppen av unga personer i (de övre) tonåren el. tidig 20-årsålder”.  I 

denna studie är fokus på ungdomar som upplever ensamhet under den tiden där de 

fortfarande bor hemma, det vill säga omyndiga. Eftersom vi vill undersöka ungdomar i den 

ungdomsperioden där de vill frigöra sig från sina föräldrar i samband att de utvecklar sin 

identitet i samspel med jämnåriga (Hwang & Nilsson, 2019). Med hänvisning till 

begreppsförklaringen ovan syftar denna studie med begreppet ungdom till en person som 

är mellan 15 och 18 år. 

 

Under litteratursökningen har det uppmärksammats att det har gjorts många internationella 

forskningar om ämnet ensamhet bland ungdomar. Däremot fanns det ett begränsat antal 

svenska studier om ensamhet bland ungdomar. Svensk forskning om ensamhet har lagt 

mer fokus på äldre än unga. Med utgångspunkt i Bris rapport och de begränsade antal 

svenska studier om ensamhet bland ungdomar, anser vi det högst relevant att närmare 

studera hur ensamhet beskrivs bland ungdomar utifrån professionellas perspektiv. Det 

intresserar även oss att utforska arbetet som görs på kommunal nivå för att både förebygga 

och arbeta med ungdomar som är ensamma. Vi vill veta vilka upplevelser har professionella 

av ensamhet bland ungdomar och vilka verksamheter möter ungdomar som är ensamma, 

samt hur arbetar kommunala verksamheter för att förebygga ensamhet bland ungdomar. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka ensamhet bland ungdomar genom intervjuer med 

professionella; behandlare och fritidsledare som möter ungdomar i sitt vardagliga arbete. 

Studien fokuserar på hur professionella beskriver ensamhet utifrån deras tankar och 

erfarenheter. Följande frågeställningar har studien utgått från:  

1. Utifrån professionellas perspektiv, vilka faktorer lyfts som bidragande till ensamhet 

bland ungdomar?  

 

2. Vilka arbetssätt och strategier framhålls i intervjuerna för att förebygga ensamhet 

bland ungdomar i Jönköpings län?  
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Bakgrund  

I detta avsnitt redovisas historisk bakgrund för mötesplatser för unga i Sverige. Därefter 

nämns socialtjänstens ansvar för ungdomar i syfte att få en större förståelse för ungdomars 

rättigheter. För att kunna få en djupare inblick på vilka insatser samhället erbjuder dessa 

ungdomar har en beskrivning av fritidsgårdar tagits upp i sista delen.  

Historisk bakgrund om mötesplatser för unga 

Förr i tiden vistades vissa barn på gatorna under sin fritid efter skolan. Dessa barn hade 

ingen sysselsättning när deras föräldrar arbetade vilket ledde till ökad kriminalitet. I syfte 

att kontrollera barnets avvikande beteende under sin fritid hade svenska samhället satsat 

på att starta upp en hemgård för dessa barn. Hemgården byggdes på kristna värderingar 

som ansågs värdefulla och viktiga för samhället (Sandin, 1986). Birkagården i Stockholm 

blev den första kristen hemgård som öppnades i Sverige år 1912. Den blev vägen till att 

många andra verksamheter startades. Syftet med Birkagårdens hemgård var att alla 

människor oavsett deras bakgrund skulle träffas (Mattsson, 1986). Det hade bildats fler 

hemgårdar under 1937 där det påbörjades kurser för ungdomsledare. Efter ett antal år hade 

hemgårdar uppmärksammat andra ungdomsproblem. Utanförskap var en av de första 

ungdomsproblem som behövdes lyftas fram i samhället (Granlund, 2009). 

Under 1970-talet bildades i många kommuner öppna fritidsverksamheter som drevs av 

föreningar och organisationer. Under samma tid startades fritidsledarutbildning och i 

samband med det blev fritidsgårdar en drogfri verksamhet. Vidare under 1980-talet hade 

alla kommuner i Sverige byggt flera fritidsgårdar för deras ungdomar (Svenska 

Kommunförbundet, 2000). Kommunen tog mer ansvar för ungdomarnas fritid under 

1900-talet. Fritids politik utvecklades på kommunal nivå vilket bidrog till att ungdomar 

som är föreningsaktiva hade föreningsbidrag, därmed ungdomar som var föreningslösa 

gick till ungdomsgårdar (Gunnarsson, 2002). Idén med fritidsgården var att ha en öppen 

verksamhet i första hand där alla var välkomna, sedan hade man planerade gruppaktiviteter 

som utfördes gemensamt med andra unga. Med en öppen verksamhet så menades det att 

ungdomar kommer till verksamheten för att göra vad de vill. De kan själva välja vilka 

aktiviteter de vill göra eller bara sitta i soffan och umgås med andra jämnåriga 

(Ungdomsstyrelsen, 2008). 

Detta har förändrats, nuförtiden blir gruppverksamheter i första hand allt mer 

strukturerade och planerade. I andra hand kommer en öppen verksamhet där ungdomar 
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kan vistas i verksamheten under vissa dagar i veckan. Hur man väljer att fritidsgården ska 

vara öppen eller strukturerad beror på pedagogiken och metodiken som fritidsgården 

arbetar med (Ungdomsstyrelsen, 2008). 

Det finns olika benämningar som används på mötesplatser för unga som till exempel; 

öppen verksamhet, fritidsgård, tonårsverksamhet, strukturerad verksamhet, ungdomsgård, 

träffpunkt, ungdomens hus och kulturhus. Huvudmän för de mötesplatserna kan vara 

kommuner, ideella organisationer eller stiftelser (Ungdomsstyrelsen, 2008). I studien 

används benämningar öppen verksamhet, fritidsgård och mötesplats för unga, för att 

beskriva denna typ av verksamhet.   

Socialtjänstens stöd för ungdomar 

Enligt 5 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, ska socialnämnden verka för att 

barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden, och aktivt arbeta för att motverka 

missbruk bland barn och unga, samt ska socialtjänsten bedriva förebyggande arbete för att 

förhindra att barn far illa. I samma paragraf nämns även att socialtjänsten ska tillsammans 

med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma barn och unga 

som vistas i skadliga miljöer.  

Därmed enligt 5 kap. 1 a § SoL ska socialnämnden aktivt verka för att samverkan med 

andra samhällsorgan och organisationer kommer till stånd. Ett annat ansvar som 

socialnämnden har, enligt 3 kap. 6 a § SoL, är att säkerställa att det finns öppna insatser för 

att möta barns och föräldrars olika behov. I 6 kap. 6 b § SoL ska socialtjänsten erbjuda 

insatser såsom kontaktperson och kontaktfamilj för att möta ungas olika behov. Enligt 

prop. 2013/14:191 är ungdomspolitikens utgångspunkt att alla ungdomar ska ha goda 

levnadsvillkor, vara delaktiga, samt att ha möjlighet till inflytande i samhället.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det inte enkelt att kunna avgöra och bedöma vilka insatser 

ungdomar är i behov av. Detta är på grund av att det finns olika faktorer som hänger 

samman och som gör det svårt att kunna bedöma var problematiken ligger. Till exempel 

en ungdom som presterar dåligt i skolan kan bero på en ohållbar situation hemma. Skolan, 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan göra olika bedömningar, men olika problem 

kan yttra sig på olika sätt (Socialstyrelsen, 2013). Det nämns i Socialstyrelsen (2013) att i 

syfte att ge ungdomar det stöd som de behöver krävs det att alla aktörer samverkar med 

varandra. Samverkan påverkar ungdomen positivt genom att alla samverkande aktörer får 
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en tydlig bild av ungdomens behov och kan därmed erbjuda effektiva insatser som är 

anpassad till ungdomen (Socialstyrelsen, 2013). 

Fritidsgården som en social arena för unga 

Ungas fritid är en arena för deras personliga utveckling och samhällsengagemang samt att 

det är en arena för lek. Genom olika fritidsaktiviteter skapar ungdomar sociala kontakter 

som stärker deras sociala sammanhållning i samhället (Ungdomsstyrelsen, 2011). Enligt 

Ardström (2001) är fritidsgård en frivillig verksamhet som riktar sig till unga i olika åldrar. 

Enligt Hanström och Pettersson Svenneke (2008) kan syftet med fritidsgårdar vara olika 

beroende på ungdomars behov. Författarna menar att genom ungdomars deltagande i 

fritidsgårdar kan de få möjlighet att utveckla sin personlighet genom att träffa kompisar 

och ha en sysselsättning som passar deras intresse. De menar även att fritidsgården blir 

ungdomars sätt att delta i samhället i stort (Hanström & Pettersson Svenneke, 2008).  

Andersson och Jordan (2007) beskriver personalens roll i fritidsgården som representerar 

verkligheten. De menar att den dagliga dialogen med ungdomar kan innehålla flera typer 

av diskussioner som ungdomar behöver reflektera över. Vidare beskriver Andersson och 

Jordan (2007) unga som vill förstå den verkligheten de befinner sig i, då blir fritidsgården 

en plats där ungdomar kan höra andras perspektiv och ändra sina negativa tolkningar av 

samhället. Lareau (2000) beskriver vikten av fritiden i ungas socialisering i samband med 

familjen och skolan. Kassman och Kneck (2018) anser att ungas deltagande i samhället 

ökar ungas sociala nätverk och leder till personlig utveckling. De menar på att ungas 

socialisering i samhällets aktiviteter medför en känsla av samhörighet till samhället som de 

befinner sig i. 

Enligt Ungdomsstyrelsen (2008) finns det två syner på fritidsgårdarnas arbete; 

förebyggande och främjande. Fritidsgårdar har varit en plats för att locka fram socialt 

utsatta ungdomar, vilket förklaras som ett förebyggande arbete för de unga som befinner 

sig i riskzonen. En annan syn på fritidsgårdar är arbetet av främjande skäl som fångar upp 

ungdomar och erbjuder de en plats där de kan vara sig själva och främja en positiv 

utveckling hos dem (Ungdomsstyrelsen, 2008).  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring ensamhet bland ungdomar. Flera olika 

aspekter berörs; vad som orsakar ensamhet bland unga, forskning om ensamhet i relation 
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till sociala kontakter, positiv ensamhet, virtuella arenor för unga och samverkan mellan 

olika aktörer. Sedan följs en sammanfattning av tidigare forskning.  

Vad som orsakar ensamhet bland unga? 

Det finns flera olika orsaker till ensamhet bland ungdomar. Tornstam (2010) påpekar att 

personer som har en otrygg uppväxt och barndom kan vara mer utsatta för ensamhet. En 

annan orsak till ensamhet kan vara sociala medier. Trots att sociala medier används som 

ett kommunikationsverktyg så ökar den känsla av ensamhet (Turkle, 2011). Enligt Brody 

(2018) är sociala medier ett effektivt kommunikationsmedel som bortser från den fysiska 

kontakten med andra. Däremot visar Turkles (2011) forskning på en stark koppling mellan 

den digitala kommunikationen och ensamhet. Turkle (2011) anser att internetanvändning 

kan påverka personens känslomässiga liv samt ökar den fysiska ensamheten hos personen. 

En studie av Jin (2013) visar att ensamma personer har ett mindre socialt nätverk jämfört 

med andra. Studien visar att antalet online-vänner är större hos de personer som är mer 

ensamma. Detta enligt Jin (2013) är på grund av att de skaffar vänner på nätet som 

kompensation för ansikte mot ansikte vänner. 

En annan studie av Brody (2018) visar att individer i dagens samhälle väljer alltmer det 

digitala kommunikationssättet än den fysiska eftersom den är snabbare och enklare. 

Turkles (2011) studie visar att även om sociala medier minskar den fysiska kontakten så 

ökar den sociala kontakten med andra. Turkle (2011) menar att genom sociala medier kan 

man nå ut till många personer och kommunicera med dem. Vilket kan ses som en positiv 

vinkel av sociala medier och dess användning för att utöka det sociala nätverket (Turkle, 

2011).  

Psykisk ohälsa är också ett ämne som kopplas till ensamhet. I en enkät studie undersöker 

Shevlin et al. (2014) ensamhet bland irländska ungdomar och hur dessa ungdomar upplever 

fenomenet ensamhet. Studien påpekar att det finns flera typer av ensamhetsupplevelser. 

Författarna menar att även om personen befinner sig i en folkmassa kan den känna sig 

ensam, vilket indikerar att ensamhet kan dyka upp även om personen var omgiven av 

sociala kontakter. Denna studie utgår ifrån ett person-centrerat perspektiv som sätter 

personens själva upplevelse av ensamhet i centrum. Studien av Shevlin et al. (2014) visar 

ett starkt samband mellan ensamhet och psykisk ohälsa, och att ensamhet kan 

kännetecknas av känslor av isolering.  
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Syrén och Lützén (2012) påpekar även att ensamhet är en orsak till psykisk ohälsa bland 

ungdomar. Lasgaard, Goossen och Elklit (2011) visar att ensamhet under tonåren kan 

kopplas till depression och ångest. Samtidigt visar Vanhalst, Goossens, Luycks, Scholte 

och Engels (2012) att ensamhet kan förknippas med social fobi, låg självkänsla och 

emotionell instabilitet. Däremot hävdar Lasgaard, Nielsen, Eriksen och Goossens (2009) 

att ensamhet kan kopplas till psykisk ohälsa och ses som en konsekvens snarare än en 

orsak. Lasgaard et al. (2009) visar att det finns ett signifikant samband mellan ungdomar 

som har autism med högre grad av ensamhetsupplevelser. En annan studie instämmer med 

Lasgaard et al. (2009) studie att äldre ungdomar som har autism löper ökad risk att känna 

sig ensamma än jämnårig som inte har autism (Madriaga, 2010). I en kunskapsöversikt av 

Mineur, Bergh och Tideman (2009) om livssituationen för ungdomar med lindrig 

utvecklingsstörning påpekar att sociala problem i form av upplevelse av ensamhet kan 

också förekomma för ungdomar med utvecklingsstörning.  

Forskning om ensamhet i relation till sociala kontakter  

Cacioppo och Patrick (2008) hävdar att behovet av sociala kontakter är universellt. 

Författarna menar att människan är en social varelse och känslan av ensamhet uppstår när 

behovet av sociala kontakter inte är uppfyllt. Morgan och Haglund (2012) intresserar sig i 

sin studie för ungdomars välbefinnande och hur det förknippas med socialt kapital. Studien 

visar att ju tidigare individer engagerar sig i ett socialt kapital desto bättre välbefinnande 

har de. Vidare belyser författarna vikten att ta hänsyn till ungas social kapital för att utöka 

ungdomarnas hälsa. De menar att ta hänsyn till den unges nätverk och miljö inte bara 

handlar om den unges relation till vuxna runt omkring, utan det handlar också om hur 

relationen är till familj, skola och kompisar (Morgan & Haglund, 2012). Tornstam (2010) 

instämmer och påpekar också att sociala relationer är en central aspekt i personens sociala 

liv. Författarna påvisar att ju mindre sociala relationer och sociala nätverk man har, desto 

större är risken att man känner sig ensam.  

Positiv ensamhet 

Nilsson et al. (2006) belyser i sin studie hur ensamhet kan upplevas både som 

välbefinnande och som lidande, beroende på om det är självvalt eller inte. Tornstam 

och Rydell (2010) har betraktat ensamhetsupplevelser som något positivt eller negativt. 

Tornstam och Rydell (2010) beskriver ensamhet utifrån det positiva perspektivet som en 

fas i den personliga utveckling där frihet att skapa det egna jaget är viktig för personens 
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välbefinnande. Däremot menar författarna att ensamhet kan ses som en negativ aspekt när 

individen inte har tillräckliga sociala kontakter med önskan att ha fler. Det framkommer i 

studien av Nilsson et al. (2006) att upplevelse av ensamhet i en period utvecklar en 

förståelse av vikten för gemenskap och samhörighet. De menar att vara ensam en 

period kan göra att personen uppskattar att vara med andra i ett socialt sammanhang. 

Virtuella arenor för unga  

Enligt Ungdomsstyrelsen (2011) har ungas interaktion med samhället och andra förändrats 

i större utsträckning på grund av digitalisering av samhället. Därmed påpekar 

Ungdomsstyrelsen (2011) på arbetssättet som har förändrats för att förhålla oss till det 

snabba teknologiska förändringar. Digitala mötesplatser har startat där nätet har använts 

som resurs för att komma närmare unga och förstå dem, och eventuellt erbjuda rätt stöd. 

I och med det har det satsats allt mer på digitala mötesplatser i samband med de fysiska 

mötesplatserna (Ungdomsstyrelsen, 2011). 

I ett projekt av Eriksson och Lagergren (2011) som ungdomsstyrelsen sponsrade för att 

testa drivandet av digitala mötesplatser och dess effekt på unga. Projektet handlade om 

fritidsledare som loggade in online via chatten, Windows live messenger eller Facebook en 

eftermiddag och en kväll i veckan och fanns tillgänglig som stöd för ungdomar. Målet med 

projektet var att ungdomarna skulle få möjlighet att prata om allt ifrån läxor, aktivitetstips 

samt frågor om puberteten, identitet och ensamhet. Detta online-arbete har mottagits 

positivt av både ungdomar och personal. Könsfördelning för ungdomar som har 

kommunicerat på nätet var relativt jämn där tjejerna var något fler än killarna. Resultatet 

av projektet blev många nyfikna ungdomar som startade ett samtal med personalen med 

enkla ord för att sedan komma in på andra ämnen. Samtalen handlade om allt från skolan 

och läxor där de uttryckte sin oro till samtal om musik, dans och fritidsaktiviteter. Samtalen 

handlade även om vänner, kärlek och ensamhet (Eriksson & Lagergren, 2011). 

Enligt Hanström och Pettersson Svenneke (2008) har öppna fritidsverksamheter alltid varit 

mer lockande för killar än för tjejer. Därför var det av vikt att se att projektet av Eriksson 

och Lagergren (2011) nådde fler tjejer än killar. I en forskning av Poikolainen (2011) har 

olika organisationer som arbetar med tjejer tillfrågats. Därutöver intervjuades tio tjejer, 

detta för att undersöka tjejernas upplevelser av digitala mötesplatser. I studien har tjejerna 

uttryckt att kontakt via Messenger eller Facebook är det enklaste och billigaste sättet för 

kommunikation. De har även uttryckt att de föredrar det sättet än att ringa vanliga samtal. 



 

9 

Flera tjejer har uttryckt att internet som mötesplats är lika viktig som fysiska mötesplatser. 

Poikolainen (2011) nämner även andra ungdomsverksamheter såsom Bris, tjejjouren, 

tjejzonen och ungdomsmottagningen på internet som vänder sig till tjejer för att nå dem 

och erbjuda olika former av stöd. 

Samverkan mellan olika aktörer  

 Josefsson (2007) nämner tre förutsättningar för att uppnå en god samverkan; styrning, 

struktur och samsyn. Med styrning menar Josefsson (2007) att det ska finnas en tydlig ledning 

på administrativa och politiska nivåer. Ledningen ska ständigt eftersträva att utveckla 

samverkan samt utvärdera den. Struktur är en annan viktig förutsättning som Josefsson 

(2007) nämner för att uppnå en god samverkan. Genom att strukturera ett 

samverkansprojekt så bör man ta hänsyn till vissa faktorer för att lyckas med samverkan. 

Josefsson (2007) menar att klara uppsatta mål samt tydliga rutiner, yrkesroller och 

målgrupp är viktiga faktorer. Det är även viktigt att beskriva vilka behov som ska 

tillgodoses genom samverkansprojekt, samt riktlinjer som tydliggörs yrkesroller och 

rutiner. Den tredje förutsättningen som Josefsson (2007) nämner är samsyn. Det innebär 

att alla aktörer som samverkar med varandra ska ha samma problemförståelse. För att 

uppnå en framgångsrik samverkan är det viktigt att alla professionella har tillit till varandra 

samt att de kommunicerar med varandra för att skapa en bättre förståelse för varandras 

arbete. Detta hjälper även med att skapa en gemensam bild av problemet (Josefsson, 

2007).  

Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning finns det flera orsaker till ensamhet bland ungdomar. Vissa 

studier kopplar sociala medier och psykisk ohälsa till ungas ensamhet. Andra studier 

kopplar ensamhet till individens sociala kontakter. Tidigare forskning visar även att 

ensamhetsupplevelser är olika därmed kan den upplevas positivt för vissa (Cacioppo & 

Patrick, 2008; Turkle, 2011; Morgan & Haglund, 2012; Jin, 2013; Brody, 2018). Detta 

hjälper oss att få en större förståelse om faktorer som leder till ungas ensamhet idag. 

Josefssons (2007) tre förutsättningar för att uppnå en god samverkan hjälper oss att förstå 

hur samverkan bör vara mellan öppna verksamheter och socialtjänsten för att den ska 

lyckas. Det som vi uppmärksammat genom litterautsökningen är att antalet svenska studier 

om ensamhet bland ungdomar är begränsat. Där svensk forskning fokuserar mer på äldres 

ensamhet än ungas. Studiens syfte är att undersöka ensamhet bland ungdomar utifrån 
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professionellas erfarenheter och hur de arbetar förebyggande, därför blir denna studie 

relevant för att skapa en bättre förståelse för ungas situation i Sverige.  

Teoretisk referensram  

Detta avsnitt delas in i tre delar; ensamhet som begrepp, Bourdieus teorier om kapital och 

nyinstitutionella begrepp inom organisationsteorin. Dessa delar utgör studiens teoretiska 

referensram. För att förstå det empiriska materialet kommer vi att använda oss av dessa 

begrepp och teorier för att tolka resultatet. I ensamhet som begrepp kommer olika definitioner 

av ensamhet att redogöras. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse för fenomenet och 

begreppet ensamhet. Vidare kommer Bourdieus teorier om kapital att presenteras. Med 

koppling till studiens syfte om vilka faktorer som bridrar till ungas ensamhet, blir Bourdieus 

teorier om kapital användbara för oss för att förstå ungdomars olika former av kapital och 

hur klasspositioner i samhället spelar roll för ungdomars samhällsengagemang. Sedan 

kommer nyinstitutionella begrepp inom organisationsteori att presenteras, vilka även blir 

användbara för denna studie med koppling till studiens andra frågeställning om vilka 

arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar. De 

begreppen kommer att hjälpa oss att förstå hur öppna verksamheter och socialtjänsten 

integrerar och kommunicerar med varandra samt förklarar verksamheternas olika logiker. 

Detta som ger även oss en förståelse över samverkan mellan de olika aktörerna.   

Ensamhet som begrepp 

I en litteraturstudie av Nilsson et al. (2006) studeras ensamhet som begrepp och hur den 

beskrivs i litteratur och forskning. Resultatet som Nilsson et al. (2006) kom fram till i sin 

studie är att ensamhet inte är en sjukdom utan ett komplex begrepp som är svår att 

definiera. Författarna menar att ensamhet kan leda till sjukdom när den är outhärdlig. 

Killeen (1998) belyser att ensamhet som begrepp har varit tabubelagt och något som inte 

tas upp och diskuteras på djupet, därför är det svårt att definiera ensamhet. Hon beskriver 

hur ensamhet kan definieras olika beroende på olika individer. Vidare nämner hon att det 

är generande att erkänna ensamhet trots att alla någon gång upplevt känslan, vilket är en 

del av mänskligheten (Killeen, 1998). En nyare forskning instämmer med Killeen (1998) 

och beskriver ensamhet som något som är svår att erkänna eller prata om, även om alla har 

någon gång upplevt ensamhet (Nilsson, 2012).  

Ensamhet som begrepp har definierats på olika sätt. Weiss (1973) beskriver två former av 

ensamhet; emotional isolering och social isolering. Med emotionell isolering menar Weiss en 
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avsaknad av intim kontakt med någon närstående, till exempel barn, föräldrar eller 

kärlekspartner. Med social isolering menar Weiss att tillgången till socialt nätverk saknas, 

exempelvis vänner eller arbetskamrater. Detta sker när personen flyttar ifrån eller byter 

arbetsplats (Weiss, 1973). Gotesky (1965) beskriver istället ensamhet i fyra definitioner, 

den första är den fysiska ensamheten där man saknar fysiskt umgänge med människor. Den 

andra definitionen av Gotesky är känslan av ensamhet när en person utesluts av andra. Den tredje 

definitionen är känslan av isolering vid utanförskap, och den sista är den positiva ensamheten när 

man själv aktivt söker sig till ensamhet (Gotesky, 1965).  

Weiss (1973) definierar begreppet ensamhet utifrån två typer av isolering; emotionell och 

social isolering. Eftersom studien utgår på att undersöka ensamhet bland unga utifrån de 

två typerna som Weiss beskriver, då används ensamhet som begrepp eftersom den är mer 

omfattande av det fenomenet.  

Bourdieus teorier om kapital 

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som var känd för att kombinera empiriska 

sociologiska undersökningar till teoretiska begrepp. Bourdieu har utvecklat flera teoretiska 

begreppsapparater samt sociala teorier som har bidragit mycket till utveckling av den 

moderna samhällsforskningen (Andersen & Kaspersen, 2007). 

Ett begrepp som används i Bourdieus teoretiska ramverk är kapital. En av de första 

begreppsapparaterna som Bourdieu utvecklade genom sina etnografiska studier är 

symboliskt kapital. Bourdieu skapade detta begrepp av det centrala påståendet som kommer 

sedan att utgöra en fundamental dimension i mänsklig samvaro, som är kampen om 

erkännande eller bekräftelse. Bourdieu har upptäckt i sina forskningsår att ekonomi handlar 

inte bara om pengar. Varje grupp skaffar sig sina egna resurser som kommer sedan att 

utmärka denna grupp från andra grupper. Exempel på det som Bourdieu nämner är 

kulturella aktiviteter, som är inte för hela befolkningen utan Bourdieu menar att det beror 

på familjens bakgrund samt utbildning. Som till exempel teater- och konstbesök som har 

stark koppling till familjens bakgrund. Förr i tiden var den privilegierade eliten i samhället 

som uppskattade konst, det som räknade som en estetisk disposition som var en inlärd 

färdighet som inte alla i samhället hade. Ett annat ord för symboliskt kapital är distinktion. 

Bourdieu förklarar detta begrepp som upplevelser och brist på upplevelser, han menar att 

de som är privilegierade i samhället har gott om konst- och kulturupplevelser medan den 
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underprivilegierade grupper inte har det i samma utsträckning (Andersen & Kaspersen, 

2007). 

Det finns två differentierings principer som är centrala i struktureringen av det sociala 

rummet av sociala positioner. De två principerna utgör en vertikal och horisontell 

dimension. Den första principen är den totala mängden av kapital som aktörerna har. Den 

är en vertikal dimension som utgör en skiljelinje mellan den privilegierade och den 

underprivilegierade befolkningen. Med priviligierade befolkningen menar Bourdieu de som 

har en stor kapitalvolym medan med den underprivilegierade menar han de som har en 

liten kapitalvolym. Den andra principen utgör en horisontell dimension som visar 

fördelningen mellan de som har ett stort ekonomiskt kapital och de som har ett stort 

kulturellt kapital (Andersen & Kaspersen, 2007). 

Vidare identifierar Bourdieu andra typer av kapital som kopplas till klasspositioner, då blev 

de sammanlagt fyra typer; ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital. Med ekonomiskt 

kapital avser Bourdieu de pengar och materiella tillgångarna som individen har, vilket kan 

vara en viktig indikator på klassposition. Däremot hävdar Bourdieu att undersöka endast 

det ekonomiska kapitalet ger en ofullständig bild av klass i det verkliga livet. Därmed 

utvecklade han andra former av kapital. Med Kulturellt kapital menar Bourdieu å ena sidan 

utbildning, examination och titel. Å andra sidan menar han att det kulturella kapitalet består 

av de färdigheter som individen behärskar för att förstå samhällets kulturella koder. Med 

den senare förklaringen så menar Bourdieu de som ha lärt sig att tolka samhällets koder, 

har skaffat sig kunskaper om politik, litteratur, historia samt språk. De individer som har 

skaffat sig den kunskapen om samhället hemma eller i skolan, har ett större kulturellt 

kapital. Detta underlättar för dem att träd in i samhällets maktsfär (Andersen & Kaspersen, 

2007). 

Den tredje form av kapital som står för människors nätverk av vänner, bekanta och andra 

kontakter kallas för socialt kapital. Bourdieu menar att det är de resurserna som individer 

får från det sociala nätverket den har. Han beskriver även socialt kapital som en form av 

kapital som skapar tillhörighetskänslan, detta när individen tillhör en viss grupp och har ett 

stort kontaktnät. Den sista nämnda kapitalformen är symboliskt kapital. Denna kapitalform 

kopplas till prestige och anseende. Ett annat ord för det är gott rykte (social status). 

Bourdieu beskriver även symboliskt kapital som en färdighet eller egenskap som en individ 

har. Den egenskapen utmärker individen på en specifik social arena, men kanske inte på 
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andra arenor. Bourdieu anser att de olika former av kapital är sammanhängande, vilket han 

menar att om en individ har en kapitalform, blir det lättare för honom/henne att tillägna 

sig de andra (Andersen & Kaspersen, 2007). 

Nyinstitutionella begrepp inom organisationsteorin 

Grape (2006) hänvisar till olika rapporter från 1990-talet som började undersöka 

samverkan mellan olika svenska myndigheter. Det ansågs att samverkan mellan olika 

samhällsmyndigheter; försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården är en nödvändighet för att utforma bättre insatser till klienter. För att förstå 

den integrerad samverkan mellan myndigheter har Grape (2006) kombinerat teorin om 

nyinstitutionalism med integrationsbegreppet.  

Enligt Hvinden (1995) syftar integrationsbegreppet till att se om målet mellan olika aktörer 

är lika. Begreppet syftar även till att se om de organisatoriska aktörerna har ett gemensamt 

syfte för att nå ett gemensamt mål. Integration yttrar sig i två olika aspekter; horisontell 

eller vertikal. I syfte att uppnå samverkan, måste de två integrationsaspekterna finnas. Målet 

med den horisontella integrationen är att se hur relationen ser ut mellan de olika aktörerna 

som befinner sig på samma hierarkiska nivå. Medan målet med den vertikala integrationen 

är att uppmärksamma inomorganisatoriska relationer (Hvinden, 1995).  

I syfte att förklara hur integrationen sker mellan aktörer använder DiMaggio och Powell 

(1991) begreppet organisatoriskt fält som är ett av nyinstitutionella begrepp. 

Organisatoriskt fält innebär att flera olika organisationer ägnar sig åt likartade verksamheter 

inom ett begränsat område. Inom ett organisatoriskt fält kan alltid uppkomma olika 

institutionella logiker, som kan vara symboliska, kulturella och materiella utgångspunkter. 

Dessa institutionella logiker bestämmer organisationens principer samt handlingar genom 

att ge ramar för vad som kan göras och inte göras i en viss organisation. Dessa ramar 

bestämmer också vad det är som inte får ifrågasättas av andra utomstående organisationer 

(DiMaggio & Powell, 1991).  

Grape (2006) använder begreppet organisatoriskt fält för att förstå organisationens logiker. 

Enligt Grape (2006) så uppfattas logiker i en organisation som sanna utifrån den 

institutionella organisationen. Grape (2006) ger ett exempel på två svenska myndigheter; 

arbetsförmedling och försäkringskassa. Han menar att de två myndigheterna har samma 

organisatoriska fält som gäller arbetsrehabiliteringen, men har olika logiker. 

Arbetsförmedlingens logik bygger på arbetsmarknadens struktur och funktion, medan 
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försäkringskassans logik utgår på bedömning av individens arbetsförmåga. Grape (2006) 

menar att detta kan skapa konflikter under samverkan, här krävs det en förståelse att 

konflikter kan uppstå när logikerna skiljer sig åt menar Grape (2006).  

Danermark och Kullberg (1999) lyfter även fram att samverkan mellan olika aktörer inom 

olika områden kan skapa problem, vilket anser författarna är ett vanligt förekommande 

problem. De menar att problem kan uppstå när olika aktörer har olika arbetssätt, regelverk, 

kunskaps- och förklaringsmodeller samt olika organisationsprinciper.  Däremot påpekar 

de på vikten att hantera dessa skillnader och lösa de problem som uppstår för att samverkan 

ska lyckas. Författarna anser dessa skillnader mellan olika verksamheter som en positiv sak, 

som istället kan stimulera och utveckla samverkan. Men dessa skillnader måste identifieras 

och diskuteras för att undvika att de blir ett hinder för samverkan (Danermark & Kullberg, 

1999). Det går inte alltid att eliminera vissa skillnader mellan de samverkande 

verksamheterna, då krävs det att verksamheter accepterar dessa skillnader och försöker 

istället hitta andra former för att uppnå en god samverkan (Danermark, 2005).  

För att förstå samverkan mellan verksamheter använder Grape (2006) de två begrepp som 

nämndes ovan; integrationsbegreppet och organisatoriskt fält. Grape (2006) kommer fram 

till två domäntyper som kan förekomma när två verksamheter samverkar med varandra. 

Verksamhet med en hög grad av domänkonsensus kännetecknas av en hög grad av 

integrationsarbete. Däremot verksamheter med domänkonflikt saknar ett aktivt 

integrationsarbete. För att få ett aktivt integrationsarbete krävs det samsyn mellan de 

samverkande parterna. Samsyn ska gälla i mål och medel samt om de gränserna för 

kunskapsanspråken i verksamheterna (Grape, 2006). Därmed anser Grape (2006) att en 

hög grad av integration i de samverkande parternas interaktion är betydelsefull för att 

medföra en organisatorisk framgång.  

Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt under rubriker; metodval, urval, 

datainsamlingsmetod, transkribering och tematisk analys. Studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden kommer även att tas upp i sista delen av avsnittet.  

Metodval  

Det har använts kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska materialet. Enligt 

Bryman (2018) är kvalitativa intervjuer en forskningsdesign som intresserar sig av att förstå 
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intervjupersonens syn på världen och deras uppfattningar för att skapa en förståelse av 

verkligheten. Med koppling till studiens syfte som är att ta reda på professionellas 

perspektiv om ensamhet bland ungdomar, blir kvalitativa intervjuer en relevant metod att 

använda.  

Denna studie har utgått från Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier för att planera en 

intervjustudie. Syftet med studien utformades redan innan intervjuerna kom igång. 

Därefter har uppläggningen av studien planerats genom att bestämma vem som ska 

intervjuas utifrån den kunskap som studien vill uppnå. Med ett reflekterande 

förhållningssätt genomfördes intervjun med hjälp av intervjuguide. Efteråt har materialet 

överförts från talspråk till skriftspråk i syfte att förbereda intervjumaterialet för analys. 

Tematisk analys valdes som analysmetod vilket ansågs som det lämpligaste med koppling 

till studiens syfte. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet fastställs för att sedan rapportera studiens resultat till en läsbar text. I 

denna studie har vi tagit hänsyn till det genom att rapportera resultatet med tydlig 

genomgång av alla studiens delar vilket motsvarar de vetenskapliga kriterierna.  

För att söka upp vetenskapliga källor som är relevanta för denna studie har det använts 

databaser Primo och Swepub. Google Scholar har även använts för att söka upp ytterligare 

internationella studier som inte kunde hittats i Primo och Swepub. Några av källorna är 

tryckta böcker.   

Urval 

Det finns olika typer av urval när det gäller en kvalitativ intervjustudie. Enligt Bryman 

(2018) går målstyrda urval ut på att välja vissa individer, organisationer eller enheter som 

man vill undersöka på ett strategiskt sätt så att valet stämmer överens med studiens 

forskningsfrågor. Målinriktade urval valdes i denna studie för att belysa just de 

intervjupersonernas perspektiv som arbetar med ungdomar. Detta för att lyfta fram deras 

tankar och erfarenheter om bakomliggande faktorer som bidrar till ensamhet bland 

ungdomar.  

Studien bygger på totalt åtta intervjuer med professionella som arbetar nära ungdomar. 

Tanken har varit från början att intervjua åtta professionella. När den sista intervjun 

genomfördes, upplevdes det att det empiriska materialet nådde teoretiskt mättnad. Då 

bedömdes åtta intervjuer vara tillräckliga för studiens analys. Eftersom studiens syfte är att 

undersöka professionellas syn på ungdomar har det valts personer med minst fem års 
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yrkeserfarenhet. Detta för att professionella som har arbetat med ungdomar under en 

längre tid kan ge oss en bättre bild av hur ensamhet yttrar sig bland ungdomar idag.  

Totalt deltog åtta personer i studien, fem fritidsledare och tre ungdomsbehandlare i 

Jönköpings län. Fyra fritidsledare arbetar i olika kommunala verksamheter, en arbetar i en 

ideell organisation som är riktad till ungdomar. Tre ungdomsbehandlare arbetar i 

ungdomsbehandlingen som är en del av socialtjänsten. Jönköpings län valdes av praktiska 

skäl, eftersom vi båda befinner oss i länet. Därmed blir syftet med studien att utforska det 

arbetet som görs på kommunal nivå i Jönköpings län. Intervjupersonerna blev kontaktade 

via mejl eller telefon.    

Eftersom studiens syfte är att undersöka professionellas syn på unga och vilka effekter har 

ensamhet på dem, valdes det olika geografiska områden i olika kommuner i Jönköpings 

län. Detta för att få en bredare bild av alla ungdomar som befinner sig i de olika geografiska 

områdena i länet. Verksamheter som valdes bedrevs i områden med olika socioekonomiska 

förutsättningar, där det förekommer låg/hög andel personer med invandrarbakgrund. Det 

har också tillkommit verksamheter som var mer inriktad till ungdomar med en form av 

funktionsnedsättning. Eftersom ungdomsbehandling är en del av socialtjänsten då arbetar 

ungdomsbehandlare med ungdomar från olika geografiska områden. Detta ger oss ett 

bredare perspektiv av alla ungdomar som bor i dessa områden, samt för att undersöka om 

socioekonomiska faktorer påverkar ungas ensamhet utifrån ungdomsbehandlares 

erfarenheter.   

Med hänsyn till intervjudeltagranas konfidentialitet och anonymitet, valdes det att inte 

detaljera beskrivningen av de olika arbetsplatserna. Samt en avidentifiering av intervjuarnas 

namn har skett och gett dem fiktiva namn istället. Information som kan kopplas till de 

arbetsplatserna har inte nämnts, detta så att ingen kan urskilja vilka arbetsplatser urvalet 

skedde i. Ett övervägande har gjorts och de informationer som har hållits ifrån anses inte 

vara av vikt för studiens resultat. Däremot har vi valt att behålla länets namn eftersom 

studiens syfte går ut på att undersöka ensamhet bland ungdomar och det förebyggande 

arbete som sker i länet, detta i syfte att länet skulle kunna använda sig av studien för att 

utveckla sitt förebyggande arbete. Jönköpings län består av 13 kommuner (SCB, u.å.), vilket 

gör det omöjligt att urskilja vilka kommuner intervjuerna skedde i.  
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Datainsamlingsmetod  

För att gå tillväga med denna metod har semistrukturerade intervjuer använts i studien. 

Enligt Bryman (2018) kräver semistrukturerade intervjuer att frågorna täcker ett antal 

teman som ska beröras under intervjun. Frågornas ordningsföljd ska vara flexibla och 

variera. Bryman (2018) nämner att det ska finnas utrymme för intervjupersonerna att 

uttrycka sig fritt. Under intervjuerna har intervjuguide använts som stöd för att styra 

frågorna tillbaka när intervjupersonerna svävade ut från ämnet. Däremot fanns det 

utrymme för uppföljningsfrågor att dyka upp båda från intervjuarna och 

intervjupersonernas sida. Typer av intervjufrågorna har beaktats i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014) där intervjufrågorna var enkla och korta. Intervjufrågorna varierade 

mellan inledande, öppna, sonderande och direkta frågor. Intervjupersoner har även fått 

möjlighet att utveckla sina svar genom att ge dem korta pauser. Det har använts två olika 

intervjuguider som var anpassade efter de olika yrkesgrupper som var fritidsledare och 

ungdomsbehandlare [bilaga 2. och 3.] 

I tabellen nedan ges respektive intervjuperson ett fiktivt namn samt nämns deras befattning 

och antal arbetade år i deras nuvarande anställning. Intervjupersonerna har själv valt att 

intervjun skulle genomföras på deras arbetsplatser, vilket vi hade förståelse för. 

Intervjuerna pågick i ungefär 40–60 minuter.  

Tabell 1. Respondenterna 

Namn Befattning Antal år arbete Antal minuter 

Kalle Ledare i en ideell organisation 13 år 60 

Lukas Fritidsledare i en kommunal verksamhet 13 år 42 

Anna Fritidsledare i en kommunal verksamhet 10 år 40 

Roger Fritidsledare i en kommunal verksamhet 12 år 40 

Noah Fritidsledare i en kommunal verksamhet 5 år 40 

John Ungdomsbehandlare 33 år 45 

Sarah  Ungdomsbehandlare 12 år 45 
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Patricia Ungdomsbehandlare 7 år 50 

Transkribering  

Med transkribering av en intervju så överförs talspråk till skriftspråk, vilket underlättar en 

noggrann analys av intervjun (Bryman, 2018). Intervjuerna har spelats in med hjälp av 

mobiltelefon. Därefter skedde en transkribering av intervjun dagen därpå. Bryman (2018) 

beskriver transkribering som en process med en fullständig redogörelse av allt som sägs 

under intervjun. I denna studie har vi genomfört intervjuerna tillsammans, sedan 

fördelades intervjutranskribering mellan oss. Först gjordes transkriberingen enskilt för att 

sedan den andra återigen lyssnade på intervjun i samband med att läsa transkriberingen. 

Detta för att säkerställa transkriberingens noggrannhet. I några av citatexempel som 

redovisas i analysen har det använts tre punkter (…), de punkterna tyder på att det som 

har sagts innan har ingen betydelse för analysen. Därmed tas den bort och ersättas av de 

tre punkterna istället, sedan följs det av en mening som exemplifierar vad respondenterna 

har sagt.   

Tematisk analys  

Enligt Bryman (2018) börjar kodningsprocessen efter att intervjuerna omvandlats till 

utskrifter. Bryman (2018) beskriver kodningen som en process som börjar med att 

sätta namn och etiketter på ord, meningar och stycken, som kan ha teoretisk betydelse. De 

etiketterna bli förmodligen indikatorer på relevanta begrepp som kopplas till studiens syfte. 

Bryman (2018) beskriver även kodningsprocessen som en kontinuerlig process där namn 

och etiketter jämförs med varandra för att hitta relevanta begrepp som sedan delas in i 

kategorier.  

Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys en metod som är vanligt förekommande 

inom kvalitativ forskning. De beskriver analysmetoden som används för att identifiera och 

hitta mönster samt teman i det empiriska materialet. Braun och Clarke (2006) nämner även 

att tematisk analys är en flexibel metod vilket lämpar sig för nya forskare. De menar att 

tematisk analys är en enkel metod som är lätt att komma igång med eftersom den inte är 

kopplad till någon vetenskaplig filosofi eller kunskapssyn (Braun & Clarke, 2006). Därmed 

valdes det att använda tematisk analys för att bearbeta det empiriska materialet.  

Studien har genomförts induktivt, där vi har utgått från datamaterialet till analysen sedan 

till val av teori och begrepp. Däremot påpekar Braun och Clarke (2006) att som forskare 
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är det omöjligt att frigöra sig från sina egna förkunskaper. Forskningsfrågor har skapats 

innan intervjuerna påbörjades, samt en djupläsning av tidigare forskning har skett, vilket vi 

anser att vi har blivit påverkad av och därmed blev kodningen mer specificerad. 

Studiens empiri utgörs av transkriptioner av de åtta genomförda intervjuerna. Braun och 

Clarkes (2006) sex steg tillämpades för att analysera studiens empiri med användning av 

tematisk analys. De beskriver tematisk analys som inte är en linjär process, utan man rör 

sig fritt mellan de olika faserna. Studiens analys påbörjades med att bekanta oss med 

materialet genom läsning av transkriptionerna flertal gånger. Detta för att få en bild av 

intervjun och skapa idéer. Under detta steg antecknades begrepp och uttryck på en lapp 

för att sedan använda dem som grund för första kodningen (Braun & Clarke, 2006). Sedan 

började vi med att koda materialet genom en noggrann läsning. Kodning av ord, meningar 

och stycken skedde. Efter varje läsning och kodning av en intervju identifierades 

preliminära mönster som bildade olika kategorier. Under detta skede gick vi fram och 

tillbaka mellan dessa sex steg. Efteråt har en fokuserad kodning gjorts där det skapats nya 

kategorier och togs bort andra som var mindre relevanta för studien. Sammanslagning 

skedde av några kategorier. Under detta skede skapades teman som gavs preliminära namn. 

Mönster hittades mellan de olika teman när man återgick till det empiriska materialet. 

Slutligen har en axial kodning gjorts där hittades kopplingar mellan olika teman [bilaga 4.]. 

Ryan och Bernards (2003) rekommendationer för skapandet av teman har beaktats i denna 

studie. Det har lagts märke till återkommande teman, samt likheter och skillnader mellan 

teman och hur de förändras i utskrifterna. 

Tillförlitlighet  

Att bedöma resultatens tillförlighet är en viktig aspekt för forsknings kvalitén (Hermerén, 

2011). Studiens tillförlitlighet har granskats och bedömts utifrån tillförlitlighets kriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet handlar om deltagarnas bekräftelse av forskarens uppfattning av den sociala 

verkligheten (Bryman, 2018). För att öka studiens trovärdighet har vi under hela studiens 

genomgång haft ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt, samt har vi varit ansvarsfulla 

genom att lyfta fram och genomsyra professionellas perspektiv i studien.  

Det andra kriteriet som Bryman (2018) nämner är överförbarhet. Detaljbeskrivning i 

kvalitativa studier har enligt Bryman (2018) en stor betydelse för att forskaren ska kunna 

överföra resultatet till andra miljöer. I denna studie valdes att intervjua både fritidsledare 
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och ungdomsbehandlare som arbetar nära ungdomar från olika kommuner i Jönköpings 

län. Med tanken på att ensamhet bland ungdomar är ett brett och djupgående ämne, har vi 

medvetet valt att avgränsa oss till att undersöka professionellas syn på ungdomar i 

Jönköpings län. Därmed är det omöjligt att generalisera studiens resultat till andra miljöer.  

Studiens pålitlighet är också ett kriterium som bedöms genom att forskarna ska se till att 

alla delar av forskningsprocessen har redovisat så att andra kan läsa studien och bedöma 

studiens pålitlighet (Bryman, 2018). Vid början av studien har vi haft en checklista över alla 

delar. Vi har alltid gått igenom checklistan och sett till att alla forskningsdelar har redovisats 

fullständigt i studien. Transkriberingen skedde dagen efter inbokad intervjun. Detta för att 

säkerställa att man har fått med allt från gårdagens intervju, vilket ger studien transparens.  

Att styrka och konfirmera går ut på att slutsatserna i studien inte blir påverkade av 

forskarnas attityder eller värderingar (Bryman, 2018). För att uppnå detta i denna studie 

har vi individuellt analyserat det insamlade datamaterialet. Sedan har vi utfört en reflektion 

och diskussion kring analysen i syfte att säkerställa studiens neutralitet. I denna studie har 

vi utfört alla delar av studien tillsammans, även intervjudelen. Vi har valt att utföra intervjun 

tillsammans för att ge intervjun all fokus samt säkerställa studiens objektivitet.  

Etiska överväganden 

En bra forskning innebär att forskaren ska ta hänsyn till de forskningsetiska principerna; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det handlar i stort sett 

om att deltagarna ska frivilligt välja att delta i studien. Deltagarna ska ge deras samtycke för 

att medverka i studien och har rätt att återta samtycket utan att ange orsaken till det. 

Forskarens roll blir att informera deltagarna om studiens syfte och att deltagarnas uppgifter 

endast kommer användas i studiens ändamål (Bryman, 2018).  

I och med att de valda personerna gav sitt muntliga samtycke till sitt deltagande har ett 

informationsbrev skickats till dem via mejl tillsammans med intervjuguiden. 

Informationsbrevet innehöll intervjuarnas namn och syftet med studien [bilaga 1.]. Med 

hjälp av informationsbrevet fick intervjupersonerna veta i förväg att intervjun kommer att 

spelas in. Vi meddelade genom informationsbrevet intervjupersonernas rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. I början av varje intervjutillfälle har de etiska kraven nämnts för att 

säkerställa att intervjupersonerna samtycker till sin medverkan. Enligt Hermerén (2011) är 

konfidentialitet ett viktigt krav för att skydda intervjudeltagarnas integritet. Detta beaktades 
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i samband med nyttjandekravet genom att avidentifiera intervjupersonernas namn och 

arbetsplatser samt att alla inlämnade uppgifter behandlas endast för studiens ändamål.  

Resultat 

I detta avsnitt redovisas de olika teman som kunde identifieras genom den tematiska 

analysen. Eftersom studiens syfte handlar dels om professionellas syn på ensamhet bland 

ungdomar, dels om arbetssättet och strategierna i arbete med ungdomar, då har det 

identifierats två övergripande kategorier. Den första delen av analysen fokuserar på 

ungdomar och de bakomliggande faktorer som bidrar till ensamhet som lyfts i intervjuerna 

med professionella. Denna del är strukturerad utifrån tre analytiska teman; ungdomars sociala 

nätverk, sociala medier som sociala nätverk och ungdomars socioekonomiska bakgrund. Den andra 

delen av analysen fokuserar på verksamheter och socialtjänstens arbetssätt, utifrån det har 

två teman identifierats; helhetstänk och samverkan [bilaga 4.]. För att knyta ihop teorin med 

empirin redovisas olika citat från respondenterna samt göras tolkningar utifrån teorin och 

tidigare forskning. 

Bakomliggande faktorer 

Följande avsnitt utgör första delen av analysen, vilket besvarar studiens första frågeställning 

om de olika faktorer som bidrar till ensamhet bland ungdomar utifrån professionellas 

perspektiv. De mest centrala faktorer som har tematiserats är ungdomars sociala nätverk, sociala 

medier som sociala nätverk och ungdomars socioekonomiska bakgrund. 

Ungdomars sociala nätverk 

Ett tema som blev centralt i analysarbetet och återkom under alla intervjuer är ungdomars 

sociala nätverk. Detta anser samtliga respondenter är en viktig faktor till 

ensamhetsupplevelser bland ungdomar. Ungdomars sociala nätverk bidrar till ungdomars 

utveckling och välbefinnande. John säger att “som ungdomsbehandlare arbetar vi mycket 

med nätverket, vilket är en viktig del till varför ungdomar känner sig ensamma.” Utifrån 

Kalles syn på ungdomar behöver unga ha ett tryggt nätverk som består av sociala kontakter, 

detta får ungdomar att känna sig trygga och bekväma i sin tillvaro. Enligt Weiss (1973) 

definition av ensamhet, social isolering, kan ensamhet upplevas när ungdomar saknar 

tillgång till sociala nätverk, vilket instämmer med respondenternas berättelser. Samtliga 

respondenter upplever att socialt nätverk som består av jämnåriga och vuxna har en stor 

betydelse för ungdomarnas liv. De lägger ett stort fokus på att ungdomar ska skapa 
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relationer med jämnåriga samt strävar respondenterna hela tiden efter att ge ungdomar ett 

bra vuxenstöd. 

 

Vidare säger Patricia att ungdomsåren handlar mest om att skaffa vänner, däremot kan 

ungdomar känna sig ensamma även om det finns många människor runt omkring. Utifrån 

Noahs syn på ungdomar beskriver han ensamhet bland ungdomar som avsaknad av 

vänner, han berättar att “ensamhet är att man inte har vänner, riktiga vänner, jag tror att 

det är många ungdomar idag som har många bekanta, men de saknar vänskapen”. Anna 

säger att ungdomars syn på hälsa handlar om att ha vänner:  

...vi har varit med om ett projekt och det handlade om självbestämmanderätt, 

inkludering och hälsa. När vi personal pratade om hälsa var det att man ska 

röra sig, att man ska äta rätt och så, sedan träffade vi ungdomarna innan vi satt 

igång och så pratar vi om de här orden, och när det kom till ordet hälsa då var 

deras uppfattning, att ha en kompis, att man ska få vara med, att känna sig 

delaktig och att ha någon att prata med, så deras syn på hälsa var att man inte 

ska vara själv.  

Utifrån det exemplet kan det förstås att unga och vuxna har olika bild av vad hälsa innebär 

för dem, där unga associerar hälsa till vänskap. Därmed blir vänskapsrelationer allra 

viktigast för ungdomar i den åldern. Anna lyfter fram unga med en form av 

funktionsnedsättning som upplever ensamhet i brist på vänskap. Anna berättar “jag 

upplever inte att de säger det i samtal att de är ensamma, men jag tror att de känner att det 

inte funkar till exempel med kompisrelationer på grund av deras funktionsnedsättning”. 

Flera studier visar att ungdomar med funktionsnedsättning upplever ensamhet i större 

utsträckning än andra jämnåriga som inte har någon funktionsnedsättning (Lasgaard et al., 

2009; Madriage, 2010; Mineur et al., 2009). Anna säger att ungas funktionsnedsättning 

utgör ett hinder för dessa unga, som till exempel aggressionsutbrott eller svårigheter med 

att uppfatta de underförstådda sociala umgängesreglerna. Det blir en utmaning för de unga 

att hålla kvar en vän, vilket ökar de ungas ensamhetsupplevelser, menar Anna.  

Flera respondenter uppger att brist på vänskap leder till stress. Utifrån respondenternas 

erfarenheter vill ungdomar vara som alla andra och kunna umgås med andra jämnåriga. 

Utifrån respondenternas syn på ensamhet, kan avsaknad av vänskap och relationer med 

jämnåriga ses som orsak till psykisk ohälsa bland ungdomar. Därför blir öppna 
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verksamheter ett ställe som kan hjälpa ungdomar att skapa nya kontakter. Enligt Roger är 

vuxenkontakt en annan anledning till att ungdomar kommer till öppna verksamheter, han 

säger att “många ungdomar kommer till verksamheten för att träffa vuxna och 

professionella. Fritidsgården är ett ställe att umgås på och utöka nätverket”. Fler 

respondenter anser att vuxna omkring ungdomar är betydelsefulla kontakter för 

ungdomarnas utveckling. Noah berättar genom att vuxna lyssnar på ungas tankar och 

funderingar kan ungdomar få nya idéer. Noah säger “de får bolla med en vuxen som inte 

är en lärare eller föräldrar, man blir ju mer som en storebror eller kompis till dem”. 

Enligt Andersson och Jordan (2007) är vuxenkontakt med ungdomar viktig för att kunna 

ge svar på ungdomars frågor och funderingar. Samtliga respondenter i öppna verksamheter 

anger att diskussioner med ungdomar är ett sätt för ungdomar att reflektera och höra 

andras perspektiv. Detta stämmer även med Eriksson och Lagergrens (2011) projekt, som 

påvisar ungdomars behov av samtal med vuxna. Enligt Kalle finns det brist på vuxenstöd 

i samhället där han nämner under intervjun att många ungdomar har uttryckt sin besvikelse 

över vuxnas stöd i samhället. 

 

Utifrån intervjuerna nämner samtliga respondenterna som arbetar på kommunala 

verksamheter vikten av vänner och vuxna runt ungdomar. Däremot nämner 

respondenterna som arbetar inom ungdomsbehandlingen att familjen är ett viktigt nätverk 

för ungdomar. Enligt Tornstam (2010) kan otrygg uppväxt och barndom utsätta barn för 

ensamhet. Sarah berättar “ungdomsbehandling arbetar med ungas nätverk och fokuserar 

på familjen som är ett viktigt nätverk för ungdomar”. Utifrån respondenternas erfarenheter 

med ungdomar upplever de att familjeförhållandena hemma kan lämna ungdomar 

ensamma. John berättar utifrån hans erfarenheter att ibland finns det behov av att hjälpa 

familjer att hantera ungdomar med sina humörsvängningar. John berättar att “som 

ungdomsbehandlare hjälper vi också föräldrar genom olika projekt och stöd för att kunna 

etablera bättre relationer i familjen”.  

Utifrån intervjuerna består ungdomars sociala nätverk av jämnåriga, vuxna och familj, detta 

kallas för socialt kapital enligt Bourdieu (Andersen & Kaspersen, 2007). Enligt 

intervjuerna, fokuserar fritidsledare i öppna verksamheter på ungas socialt kapital som 

består av vänner och vuxna. Medan ungdomsbehandlare kartlägger ungdomars nätverk 

utifrån ett större perspektiv, där familjen också ingår i kartläggning. Genom att ungdomar 

engagerar sig i ett socialt nätverk skapar det bättre förutsättningar för välbefinnande 
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(Morgan & Haglund, 2012). Detta går i enlighet med målet i öppna verksamheter som 

utgår på att utöka ungdomars sociala kontakter. Det framgår också i intervjuerna med 

ungdomsbehandlare, där arbetet sker med att kartlägga alla sociala relationer i de olika 

sammanhang som ungdomar befinner sig i, vilket Morgan och Haglunds (2012) studie 

hänvisar att ta hänsyn till. 

 

Ensamhet uppstår när behovet av sociala kontakter inte är uppfyllt (Cacioppo & Patrick, 

2008). Detta stämmer även med Tornstam (2010) som anser att ha ett mindre socialt kapital 

tyder på att ha mindre sociala kontakter, vilket i sin tur ökar risken för 

ensamhetsupplevelser. Däremot beskriver Sarah att ensamhetsupplevelser är olika för varje 

individ. Hon säger att vikten av socialt nätverk och hur bered den är beror på individen 

själv och vad den tycker. Hon menar att vissa behöver ha flera vänner, andra är nöjda med 

ett få antal vänner. Shevlin et al. (2014) studie anser att ensamhet kan upplevas olika och 

vissa kan uppleva ensamhet även om de är omgivna av sociala kontakter. Detta kan bero 

på vad Weiss (1973) kallar för emotionell isolering. Utifrån det kan det förstås, att det finns 

olika typer av ensamhetsupplevelser som beror främst på individen och dess uppfattning 

av socialt nätverk och hur viktigt det är för honom/henne. Utifrån Johns erfarenheter 

berättar han att många ungdomar som mår psykiskt dåligt upplever att ingen förstår deras 

mående. Detta medför känslan av ensamhet bland ungdomar, John säger att “man kan 

befinna sig bland många människor, men upplever ensamhet ändå”. Han menar att psykisk 

ohälsa kan vara en annan anledning till ensamhet, oavsett om ungdomar är omgivna av 

kontakter.  

 

Killen (1998) styrker att prata om ensamhet är ett känsligt ämne, vilket många ungdomar 

undviker. Detta håller Noah med om, han säger “ensamhet och fattigdom är två saker man 

aldrig erkänner”. Samtliga respondenter anger att nyckeln till att minska 

ensamhetsupplevelser hos ungdomar är att normalisera ensamhet, då behöver de inte 

känna att de är ensamma i den känslan. Detta anger fler respondenter är ett sätt att arbeta 

bort ensamhet. Lukas berättar att i öppna verksamheter försöker vuxna ledare att skapa 

olika diskussionsforum om olika ämnen såsom ensamhet och psykisk ohälsa.  

 

Psykisk ohälsa är ett återkommande ämne i alla intervjuer. Samtliga respondenter anger att 

psykisk ohälsa kopplas till ensamhet och ses både som en faktor och konsekvens. Psykisk 

ohälsa kan medföra känslan av ensamhet även om ungdomar har ett stort socialt nätverk. 
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Sarah berättar utifrån hennes syn “om man mår tillräckligt bra klarar man lite ensamhet, 

men om ungdomar mår psykiskt dåligt så hur stort nätverket än är, hjälper det inte”. Det 

har uppmärksammats att sociala kontakter och psykisk ohälsa är ofta två ämnen som har 

dykt upp både i litteratursökningen samt intervjuer, med stark koppling till ensamhet. Flera 

studier lyfter fram att sociala kontakter är viktiga för att minska känslan av ensamhet 

(Cacioppo & Patrick, 2008; Tornstam, 2010; Morgan & Haglund, 2012). Andra studier 

visar att mindre sociala kontakter leder till utveckling av psykisk ohälsa som till exempel 

självskadebeteende och depression (Straaup Söndergraad, 2008; Lasgaard et al., 2011). 

Flera andra studier visar på ett samband mellan ensamhet och psykisk ohälsa (Vanhalst et 

al., 2012; Shevlin et al., 2014). Utifrån tidigare forskning har det uppmärksammats att synen 

på sambandet varierar, där det finns vissa studier som ser ensamhet som orsak till psykisk 

ohälsa (Straaup Söndergraad, 2008; Syrén & Lützén, 2012) och andra studier som ser 

ensamhet som en konsekvens av psykisk ohälsa (Lasgaard et al., 2009; Madriaga, 2010).  

 

Sammanfattningsvis har ungdomars sociala nätverk framhållits som centralt i intervjuerna. 

I detta har jämnåriga vänner, andra närvarande vuxna och familjemedlemmar framkommit 

som viktiga. Andra faktorer som har framkommit i intervjuerna och kan påverka ens 

sociala nätverk, kan vara funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Det har även 

framkommit att alla ungdomar oavsett deras psykiska mående använder sociala medier för 

att kommunicera med andra. Detta blir en annan central faktor som framträdde i 

intervjuerna, vilket är analysens andra tema.    

Sociala medier som sociala nätverk 

Samtliga respondenterna nämner sociala medier som bidragande faktor till ungas 

ensamhet. Digitaliseringen av samhället gör att ungdomar umgås på ett annat sätt än man 

gjorde förr (Ungdomsstyrelsen, 2011). Ungdomar kan låsa in sig i sina rum och 

kommunicera med vänner på nätet. Kommunikationen sker via chatt eller videosamtal. 

Med koppling till Gotesky (1965) kan det förstås som fysisk ensamhet, där dessa unga 

saknar fysiskt umgänge med andra. Däremot är det viktigt att lägga märke till att ungas syn 

kontra vuxnas syn på socials medier är olika, där dessa unga som saknar fysisk kontakt 

behöver inte uppleva ensamhet. Samtliga respondenter berättar att de olika virtuella 

arenorna blir ungas sociala nätverk. Med koppling till Bourdieus teori om socialt kapital 

kan det förstås, att sociala medier omfattar ungas sociala kapital som består av online-

vänner och andra bekanta (Andersen & Kaspersen, 2007). 
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Utifrån respondenternas syn berättar de att sociala medier inte motsvarar mänsklig kontakt. 

Noah säger att “många som sitter med internet hemma och upplever sig att ha många 

kompisar i hela världen, fast de får inte den fysiska kontakten. Detta motsvarar inte 

mänsklig kontakt”. Utifrån intervjun uppger Noah sin oro över ungdomar i framtiden. Han 

ser pessimistisk på ungdomars sociala kompetens. Lukas uttrycker också sin oro över 

ungdomars sociala kompetens som kommer att minskas i framtiden. Han menar att 

ungdomar kommer inte förstå de sociala koderna i samhället, vilket enligt Bourdieu 

minskar ungdomars kulturella kapital (Andersen & Kaspersen, 2007). Därför poängterar 

Lukas att det är viktigt med mötesplatser för ungdomar där de kan träffa varandra fysiskt. 

Med utgångspunkt i Goteskys (1965) definition av den fysiska ensamheten, anser Turkle 

(2011) att internetanvändning ökar personens fysiska ensamhet. Eftersom internet är en 

virtuell arena där samspel med andra sker utan fysisk kontakt, blir det en faktor som leder 

till ungas ensamhet.  

 

Utifrån intervjuerna kan ungdomar bli utsatta för olika risker på nätet. En respondent 

berättar att sociala medier är en arena där många ungdomar bli utsatta för sexuella 

övergrepp och trakasserier. Även mobbning förekommer på nätet.  

Det kan användas på ett felaktigt sätt. Många ungdomar har mer än 100 vänner 

på nätet men de har inte en vän som de träffar och umgås med, de träffas 

genom sociala medier men det är ingen riktigt mänsklig kontakt. På nätet vet 

man inte om folk pratar sanningen. [Patricia] 

 

Ungdomars sociala kapital via nätet kan leda till ensamhet. En annan aspekt på hur sociala 

medier kan vara en faktor som bidrar till känslan av ensamhet hos ungdomar är, som Noah 

kallar den för ”en digital förbannelse”, Noah säger att ungdomar nuförtiden kan se var de 

andra befinner sig, vilket kan leda till konflikter och känslan av utanförskap. Noah berättar:  

Det var en fredagskväll och en kille som är 17 år kom till verksamheten, han sa 

att han har ingen att umgås med, för att hans kompisar som han brukar umgås 

med är tillsammans och har inte sagt till honom. Han ser dem på Snapchat, då 

förstår han att de umgås men de inte har bjudit in honom. 
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Genom att se vad de andra gör och ständigt jämföra sig själv med andra, blir det en 

stressfaktor hos många ungdomar, säger Sarah. Utifrån Noahs beskrivning av ensamhet 

bland ungdomar kan det kopplas till Goteskys andra och tredje definitioner av ensamhet. 

Känslan av ensamhet uppstår när ungdomar blir utstötta av andra. Sociala medier kan vara 

ett verktyg som utökar känslan av utanförskap hos ungdomar eftersom ungdomar har 

större tillgång till att se vad alla andra gör (Gotesky, 1965).  

 

Samtliga respondenter är eniga om att sociala medier är en viktig arena för ungdomar idag. 

Det sociala kapitalet som ungdomar skapar via sociala medier kan ses både som fördel och 

nackdel. Även om sociala medier kan minska sociala kompetensen hos ungdomar och 

utsätta dem för risker, så kan man inte bortse från fördelen med sociala medier menar 

samtliga respondenter. När respondenterna blev tillfrågad om internet och dess koppling 

till ensamhet bland ungdomar så har den positiva synvinkeln lyfts fram i samband med den 

negativa. Sociala medier kan öka ungas sociala välbefinnande. Flera respondenter berättar 

att för vissa ungdomar skapar sociala medier “känslan av tillhörighet”. Vissa ungdomar har 

på grund av sin funktionsnedsättning svårigheter med den fysiska kontakten. Det bli också 

svårt för de unga att förstå sociala koder, därför blir sociala medier en lösning på problemet 

och ses som positiv för de ungas välbefinnande. En annan syn till varför sociala medier 

ökar tillhörighetskänslan hos vissa unga enligt Roger att de blir som de andra:  

...de unga spelar mycket, de kan sitta hela dagen, de har vänner i hela världen, 

sociala medier kan ses som en fördel för de unga, eftersom på nätet kan de vara 

som alla andra, man ser inte deras funktionsnedsättning. De kan visa vad de är 

bra på. Ungdomen kan växa in i rollen och känna att det är hans arena. Medan 

vi vuxna ser det ohälsosamt men han trivs i den rollen. Då känner ungdomen 

inte av ensamheten. 

 

Ungdomar med funktionsnedsättning har ett mindre kulturellt kapital eftersom de ibland 

kan sakna färdigheter för att förstå samhällets kulturella koder (Andersen & Kaspersen, 

2007), vilket utifrån intervjuerna leder till utanförskap. Sociala medier kan öka de ungas 

sociala kapital även om de har vissa begränsningar i det sociala samspelet med andra, 

eftersom internet kräver ingen fysisk kontakt. Därutöver kan de unga känna sig som andra 

i den virtuella arenan, där deras funktionsnedsättning inte syns. De kan bli utmärkta på en 

specifik arena, detta som Bourdieu kallas för symboliskt kapital (Andersen & Kaspersen, 

2007).  
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Utifrån respondenternas erfarenheter av mötet med ungdomar finns det ett stort 

antal unga som själv väljer att sitta ensamma i sina rum och spendera sin fritid på internet, 

utan den fysiska kontakten. Detta kan kopplas till Weiss definition av den positiva 

ensamheten där ungdomar själv väljer att vara ensamma (Gotesky, 1965). Detta stämmer 

även med Tornstam och Rydells (2010) syn på positiv ensamhet som kan leda till personlig 

utveckling, där ungdomar testar olika roller på nätet. Alla ungdomar har behov av sociala 

kontakter, oavsett om de är fysiska eller virtuella kontakter (Cacioppo & Patrick, 2008). 

Det som Poikolainen (2011) och Brody (2018) instämmer med att de virtuella arenorna för 

ungdomarna idag är lika viktiga som de fysiska arenorna. Utifrån det kan det förstås att 

internet är positivt för vissa ungdomar, då den utökar ungas sociala kapital.  

 

Utifrån det kan sociala medier upplevas både som negativ och positiv på ungas utveckling. 

Även om sociala medier kan leda till ensamhet, kan man inte bortse från fördelen med det. 

De två bakomliggande faktorer; ungdomars sociala nätverk och sociala medier, handlar om 

ungdomars sociala samspel med andra. Utifrån forskningen finns en stark koppling mellan 

sociala kontakter och ensamhet. Samtidigt finns det andra faktorer som bidrar till ungas 

ensamhet utifrån professionellas erfarenheter, såsom familjens bakgrund och ekonomin, 

vilket kallas för socioekonomisk bakgrund. Detta har framkommit i samtliga intervjuer, 

därmed blir det ett tema som presenteras i följande avsnitt. 

Ungdomars socioekonomiska bakgrund 

Utifrån studiens syfte om bakomliggande faktorer som bidrar till ensamhet utifrån 

professionellas perspektiv, har det framkommit i intervjuerna att socioekonomisk 

bakgrund spelar en stor roll för ensamhetsupplevelser hos ungdomar. Två viktiga faktorer 

som har framkommit är, var man bor samt hur familjens ekonomi ser ut. Ungdomars 

kulturella kapital är också en viktig faktor i den socioekonomiska bakgrunden.  Det 

framkom även i intervjuerna en tydlig skillnad mellan de öppna verksamheterna i de olika 

områdena, vilket är en klassfråga. För att förstå detta används Bourdieus teori om klass 

positioner.  

 

Fritidsledaren som arbetar i en öppen verksamhet som är belägen i ett område där 

majoriteten av de boende är etniska svenskar som har medelklassbakgrund, berättar att 

deras verksamhet präglas av en ojämn könsfördelning, där 90 % av ungdomarna är killar. 
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Detta förklaras vara en av anledningarna till verksamhetens dåliga rykte som inte är 

lockande för tjejer, säger Noah. De killar som kommer till öppna verksamheter har inget 

annat sammanhang att vara i. Noah berättar att alla ungdomar i området har en väldigt 

aktiv fritid. De unga är antingen engagerade i olika föreningar eller kyrkor. Däremot finns 

det ungdomar som utifrån olika anledningar har inget sammanhang att engagera sig i, 

därför kommer de till mötesplatserna. Noah säger “i detta område är ungdomar med i olika 

föreningar exempelvis fotboll eller handboll, eller är med i kyrkor. Men de unga som inte 

har någon förening, upplever vi att de är väldigt ensamma”. Anledningar till att ungdomar 

saknar ett sammanhang kan bero på familjens ekonomi som är begränsad. Noah berättar 

att inte alla familjer har råd att registrera sina ungdomar i olika föreningar eftersom de är 

väldigt kostsamma. En annan anledning som Noah berättar är att vissa unga har inget 

direkt intresse, varken sport-, dans- eller teaterintresse. De är inte heller med i någon 

församling.  

 

Med hjälp av Bourdieus teorier om kapital (Andersen & Kaspersen, 2007) kan det förstås 

att det finns en klasskillnad mellan ungdomar som bor i samma område. Utifrån 

intervjuerna finns det å ena sidan en del ungdomar som har ett sammanhang och är 

engagerade i olika föreningar och kyrkor. Å andra sidan finns det andra som saknar ett 

sammanhang. Dessa klasskillnader kan förstås utifrån ungas ekonomiska och kulturella 

kapital. Ungdomar med ett större ekonomiskt kapital har större möjligheter till deltagande 

i olika föreningar. Utifrån intervjuerna är det kostsamt att delta i en förening, vilket inte 

alla föräldrar har råd med. Därmed kan det upplevas att de unga som kommer till 

verksamheten har ett mindre ekonomiskt kapital. När det gäller kulturellt kapital kan det 

förstås utifrån intervjuerna, att ungdomar som saknar ett sammanhang har ett mindre 

kulturellt kapital jämfört med ungdomar som går på olika föreningar. Genom ungdomars 

engagemang både i öppna verksamheter och föreningar, strävar de efter symboliskt kapital 

vilket i sin tur ökar deras sociala kapital. Med koppling till Bourdieus teori om symboliskt 

kapital är ett gott rykte en indikator på social status.  

 

Utifrån intervjuerna har öppna verksamheter som ligger i ett område med hög andel 

personer med invandrarbakgrund, ett bättre rykte jämfört med andra öppna verksamheter. 

Mötesplatserna i dessa områden har en jämn könsfördelning och större antal ungdomar 

jämfört med andra mötesplatser. Med utgångspunkt från Bourdieus begrepp ekonomiskt 

kapital (Andersen & Kaspersen, 2007), präglas detta område av ett mindre ekonomiskt 
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kapital. Lukas berättar ett stort antal familjer som bor i området där han arbetar har 

utländsk bakgrund, vilket utifrån Lukas kan vara anledningen till deras begränsade 

ekonomi. I frågan om anledningar till att ungdomar söker sig till dessa mötesplatser säger 

Lukas:  

Ungdomar som kommer hit kanske är en del av en stor familj med fem syskon, 

där föräldrarna inte har råd att anmäla sina barn till föreningar och fylla deras 

fritid. Det är trångt hemma hos dem och de kan inte ta sina polare till 

lägenheten, därför kommer de hit istället. Här finner de ett sammanhang som 

erbjuder gratis aktiviteter. 

 

Det som Lukas säger pekar på att behoven kan se olika ut i dessa områden vilket beror på 

hur de socioekonomiska förutsättningarna ser ut. En ansträngd familjeekonomisk situation 

leder till begränsade möjligheter att finansiera aktiviteter och trångboddhet kan göra att 

behovet av träffplatser utanför hemmet ökar. 

 

Genom att komma till sådana verksamheter engageras de unga i ett sammanhang, där de 

lär sig kulturella färdigheter. Språket är en viktig del, eftersom vissa ungdomar inte pratar 

svenska hemma. Andra färdigheter som Kalle nämner är svenska värderingar som är 

viktiga för att kunna förstå samhällets koder, detta som Bourdieu kallas för kulturellt kapital 

(Andersen & Kaspersen, 2007). Utifrån det kan anses ungdomar med utländsk bakgrund, 

inte har det kulturella kapitalet i samma utsträckning som andra ungdomar. Kalle säger:  

Vi hjälper de unga att integreras i det svenska samhället, vi anordnar olika 

aktiviteter för att de ska gå ut och träffa andra och lära sig mer om svenska 

samhället. Vi hjälper de unga med deras CV, ta körkort, eller med att anordna 

sommarpraktik. Vi lär de svenska normer för att de ska passa in i den svenska 

modellen. 

 

Kalle menar att på det sättet hjälper öppna verksamheter ungdomar att skaffa färdigheter 

som hjälper de att träda in i det svenska samhället. Ungdomars engagemang i verksamheten 

ger dem möjlighet att utöka både symboliskt och socialt kapital. Detta genom att tillhöra 

ett visst sammanhang med ett stort kontaktnät. Ungdomar med en form av 

funktionsnedsättning kan också ha ett mindre kulturellt kapital. Utifrån intervjuerna 

berättar Roger att de unga som går i särskola på grund av sin funktionsnedsättning har 
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mindre möjlighet till en kvalificerad utbildning och arbete. Roger berättar även att dessa 

ungdomar saknar föreningar som är anpassade efter deras behov, vilket begränsar deras 

valmöjligheter och kan leda till ensamhet. Roger säger “om de vill spela fotboll så finns en 

förening för dem, men om man vill spela badminton så är det svårt. Många hinder på vägen 

för de unga”.  

 

Bourdieu beskriver de fyra former av kapital som är sammanhängande och påverkar 

varandra (Andersen & Kaspersen, 2007). Utifrån det kan det förstås att ungdomar med en 

form av funktionsnedsättning kan ha ett mindre kulturellt kapital, detta påverkar deras 

sociala nätverk, oavsett om deras familjer har ett större ekonomiskt kapital eller inte. Deras 

funktionsnedsättning kan utgöra ett hinder för dem att hitta ett sammanhang där de trivs. 

Både Anna och Roger anser att behovet av olika föreningar som är anpassade för de unga, 

är stort.  

 

Utifrån ungdomsbehandlares erfarenheter finns det en del ungdomar som inte är 

intresserad av att hitta en förening, eller så hittar de inget som matchar deras intresse. 

Därmed berättar Sarah att det behövs olika forum där ungdomar kan matcha sina intressen 

med andra. Sarah berättar utifrån hennes erfarenheter att “det är inte alla ungdomar som 

har fotbollsintresse och vill vara med en fotbollsförening”. Samtliga ungdomsbehandlare 

beskriver hur viktigt det är att finna ett sammanhang för ungdomar där de trivs och 

utvecklas som personer. Patricia och John nämner att deras första steg i arbetet med 

ungdomar för att bryta ensamheten, är att hjälpa de att hitta ett intresse. Patricia säger “vi 

försöker att komma med olika förslag för ungdomar och uppmuntra dem till förändring. 

Ibland kan det behövs insatser såsom kontaktperson för att få in ungdomar i ett 

sammanhang och öka nätverket”. Arbetet för att bryta ensamheten bland ungdomar 

beskrivs utifrån ungdomsbehandlare med att hitta ett sammanhang, som i sin tur utökar 

ungdomars nätverk.  

 

Enligt Bourdieu är kapitalformerna sammanhängande (Andersen & Kaspersen, 2007). Om 

ungdomar har en kapitalform blir det lättare för honom/henne att tillägna sig de andra. 

För en ungdom som har större ekonomiskt kapital blir det möjligt för honom/henne att 

vara med olika föreningar, vilket ökar det kulturella och sociala kapitalet. Genom att tillhöra 

en grupp medför det också ett symboliskt kapital. Med hänvisning till intervjuerna kan det 

förstås att vissa ungdomar med funktionsnedsättning eller med en utländsk bakgrund kan 
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ha mindre kulturellt kapital, vilket kan påverka deras andra kapitalformer. Detta kan 

medföra ensamhetsupplevelser bland dessa unga. Sammanfattningsvis kan det förstås hur 

yttre faktorer påverkar och villkorar förutsättningarna för ungdomar; var de bor, hur deras 

familj ser ut och deras funktionsförmåga påverkar ungas förutsättningar.  

Arbetssätt 

Denna del utgör andra delen av analysen och fokuserar på verksamheters arbetssätt. I 

denna del presenteras respondenternas svar om hur de arbetar för att förebygga ensamhet 

bland ungdomar. Deras svar delas in i två teman: helhetstänk och samverkan.  

Helhetstänk   

Temat helhetstänk i verksamheters arbetssätt genomsyrar alla intervjuer. Nedan följs det 

olika exempel från båda ungdomsbehandlare och fritidsledare på hur helhetstänk präglas i 

deras arbete, eftersom de har olika arbetsuppgifter.  

Ett arbetssätt som ungdomsbehandlarna är eniga om är, att se ungas hela nätverk. De 

arbetar med ungas sociala nätverk som består av; familj, vänner, professionella och skola. 

Samtliga ungdomsbehandlare anger vikten av människor omkring ungdomar för att minska 

på ensamhetsupplevelser hos dem. Patricia säger “det som vi kan göra är att ta reda på vem 

kan komma i den fysiska närheten för att avbryta sådana tankar”. Ungdomsbehandlarnas 

arbete sträcker sig bortom själva mötet med ungdomar, det handlar också om att identifiera 

personer som finns närvarande runt omkring och stärka de relationerna. John och Sarah 

som också är ungdomsbehandlare nämner att de först börjar arbeta med befintliga 

kontakter som finns runt ungdomar. John säger att “socialtjänsten arbetar med att använda 

och öka på dem som redan finns”. Han berättar att man undersöker familjerelationer och 

hur ser ungdomars relationer till sina föräldrar ut. Sarah berättar att det är också släkt som 

är viktig att kolla närmare på: 

...så det är mer hur kan man öka på de som redan finns i närheten, kan det 

finnas en kusin exempelvis som gör det lite lättare för ungdomen, att får den 

tillhörighetskänslan. Vi använder de personer eller saker som redan är befintliga 

och kanske inte ungdomen själv har tänkt på. 

 

Bourdieus fyra typer av kapital är sammanhängande vilket kan skapa en helhetsbild om 

man undersöker de fyra formerna av kapital. När en individ har en kapitalform blir det 
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lättare att tillägna sig andra former (Andersen & Kaspersen, 2007). Utifrån Bourdieus 

begrepp socialt kapital kan det förstås, att ungdomars sociala nätverk består av vänner, 

familj och bekanta. Respondenterna anser att ungdomars ensamhetsupplevelser minskar 

genom att utöka de sociala kontakterna. Medan en mindre kapital volym av sociala 

kontakter leder till mindre kontakter. Därmed är socialt kapital det vill säga socialt nätverk 

en viktig ingång till att bryta ensamhet bland ungdomar. 

 

Enligt Bourdieu att tillhöra en viss grupp och ha ett stort kontaktnät skapar 

tillhörighetskänsla (Andersen & Kaspersen, 2007), vilket även stämmer med Sarah. Hon 

menar att ungdomar känner tillhörighet när de blir bekräftade och sedda av andra. 

Ungdomars sociala kapital ökar när ungdomar deltar i de öppna verksamheter, där får de 

större möjlighet att umgås med andra jämnåriga. Utifrån symboliskt kapital hjälper de 

mötesplatserna ungdomar att engagera sig i olika kulturella aktiviteter, vilket också medför 

tillhörighet till gruppen. De öppna verksamheterna ger ungdomarna möjlighet att engagera 

sig i olika kulturella aktiviteter vilket kallas för symboliskt kapital enligt Bourdieu (Andersen 

& Kaspersen, 2007). 

 

Respondenterna som arbetar på kommunala verksamheter berättar att de arbetar utifrån 

ett helhetsperspektiv. Detta genom att samarbeta med andra aktörer exempelvis 

socialtjänsten och skolan samt ett samarbete med föräldrar. I syfte att göra det lättare för 

ungdomar att träda in i samhället strävar öppna verksamheter efter att öka ungdomars 

kulturella kapital. En respondent som arbetar på en mötesplats som bedrivs ideellt, berättar 

att de ser ungdomen i sin helhet. Ibland kan det behövas familjestöd eller läxhjälp. Vidare 

säger respondenten att inte alla föräldrar har råd att betala för körkortslektioner eller att 

registrera ungdomar i olika föreningar. Därför blir målet med sådana verksamheter att ge 

ungdomar verktyg för att kunna bli självständiga, som till exempel erbjuda körlektioner, 

hjälpa med CV och ordna en bra sommarpraktik.  

 

Detta går att förstå med hjälp av Bourdieus begrepp, kulturellt kapital, där utbildning, 

examination och kunskap om samhället som möjliggör för ungdomar att träda in i 

samhällets maktsfär (Andersen & Kaspersen, 2007). Enligt Bourdieu är ekonomiskt kapital 

en indikator på klass. Utifrån intervjuerna arbetar verksamheterna med att ge alla 

ungdomar samma möjligheter i samhället. Detta genom att erbjuda unga olika verktyg som 

används för framtida självförsörjning, vilket medför bättre ekonomiskt kapital. På så vis 
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blir dessa verksamheter en del i en tanke om en välfärdsstat som syftar till att utjämna 

skillnader, där arbete sker för att skapa förutsättningar för de som saknar socialt och 

kulturellt kapital. 

 

Samtliga respondenter berättar att familjesituationen påverkar barnet på ett eller annat sätt. 

För att skapa en helhetsbild av ungdomar är det viktigt att kunna se hur ungdomars 

familjesituation ser ut. Utifrån Lukas arbetserfarenheter har förekommit ungdomar som 

bor i förorten som har haft mödrar som mår psykiskt dåligt. Kalle berättar om ett nytt 

projekt som vänder sig till kvinnor med utländsk bakgrund, för att hjälpa dem med att få 

bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Kalle säger “när mammor mår bra, mår barnen 

bra”. Därför är det viktigt att arbeta med helheten menar Kalle. 

 

Alla kapitalformer är sammanhängande, därmed blir Bourdieus teorier om kapital en bra 

vägledning för att skapa en helhetsbild av ungdomar. Utifrån intervjuerna anger samtliga 

respondenter helhetstänk som ett arbetssätt för att fånga upp ungdomar i alla sina 

sammanhang. Därmed blir samarbetet viktigt mellan de olika aktörerna för att erbjuda rätt 

stöd och förstå ungas situation i samhället. I följande avsnitt redovisas analysens sista tema, 

vilket förklarar samverkan mellan socialtjänsten, öppna verksamheter och andra aktörer 

såsom polisen och skolan. 

Samverkan  

Utifrån Hvindens (1995) förklaring av horisontell integration som syftar på relationerna 

mellan olika verksamheter kan det förstås, att socialtjänsten och öppna verksamheter 

interagerar med varandra på horisontell nivå. Sarah, John och Noah anger exempel på hur 

de olika verksamheterna samarbetar. Ungdomsbehandlings arbetssätt enligt Sarah och 

John är att hitta nya sammanhang för ungdomar för att bryta ensamhet, de menar att det 

behövs samarbete med alla samhällets verksamheter för att hitta ställen för ungdomar att 

vistas i under deras fritid. Dessa samhällets verksamheter kan vara olika föreningar 

exempelvis fotbollsklubb eller träffpunkter som vänder sig endast till ungdomar och 

erbjuder många olika aktiviteter. 

 

Mer än hälften av respondenterna anger att deras verksamhet är ett komplement till 

varandras arbete. John säger “det blir mer och mer prat om att samarbeta med ideella 

organisationer. Vi behöver varandra jättemycket för att vi ska lyckas”.  Noah som arbetar 
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på en kommunal verksamhet ger ett exempel på en tjej som hade suicidtankar, han säger 

“jag kan prata med henne men inte om det här, det är inte inom min profession”, Noah 

uttrycker vikten att dra gränser och tydliggöra skillnader mellan olika professioner. Han 

berättar om vikten att ta ärendet vidare till professionella som har kunskap kring 

problematiken. Ett annat exempel som Noah berättar är haschdiskussioner mellan killarna 

i verksamheten, då säger Noah att fältarbetarna är experter inom detta område, därmed är 

det rimligt att samarbeta med dem i vissa situationer “...så att man kompletterar varandra”, 

säger Noah.  

 

Utifrån DiMaggio och Powells (1991) begrepp organisatoriskt fält kan det uppfattas, att 

varje verksamhet har sina egna institutionella logiker som bestämmer verksamhetens 

ramar. Dessa ramar sätter gränser om vad kan göras och inte göras inom verksamheten 

menar DiMaggio och Powell (1991). Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialtjänsten verka för att 

barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden samt bedriva förebyggande arbete 

för att förhindra barn som far illa genom att erbjuda olika insatser. Öppna verksamheters 

uppdrag beskrivs i Ungdomsstyrelsen (2011) som en plats som erbjuder ungdomar olika 

fritidsaktiviteter och bidrar till ungas personliga utveckling och samhällsengagemang. 

Utifrån det förstås att socialtjänsten och öppna verksamheter har olika uppdrag och 

arbetssätt gällande arbetet med unga. Detta kan förstås utifrån Noahs två exempel att det 

är viktigt att tydliggöra verksamhetens ramar och vad ligger i professionellas ansvar, och 

skilja mellan de olika verksamheternas logiker. Därför krävs det ett samarbete mellan de 

olika verksamheterna för att komplettera varandra.  

 

Sarah berättar att ungdomsbehandlingen är en del av socialtjänsten, hon beskriver deras 

arbetssätt som utförare av insatser som socialsekreterare fattar beslut om. Sarah, John och 

Patricia nämner även samarbetet mellan ungdomsbehandlingen och fältarbetarna som 

också är en del av socialtjänsten. Sarah berättar att samarbetet med fältarbetarna är viktig 

eftersom de möter ungdomar i olika sammanhang, vilket är viktigt för ungdomsbehandlare 

att få kännedom om ungas problematik. Hvinden (1995) beskriver den vertikala 

integrationen som samarbetet inom en verksamhet, utifrån det kan socialtjänsten uppfattas 

som en verksamhet, där socialsekreterare, ungdomsbehandlare och fältarbetare arbetar 

inom samma organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell, 1991).  
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Samtliga respondenter som arbetar i öppna verksamheter nämner samarbetet som sker 

mellan dem. De beskriver att deras kontaktnät sträcker sig runt länet mellan alla 

fritidsgårdar och föreningar. Noah säger att fritidsledare har stort kontaktnät som kan 

hjälpa många ungdomar att ta kontakt med andra fritidsgårdar och föreningar i länet. 

Samarbetet som sker mellan olika öppna verksamheter gör det möjligt att erbjuda 

ungdomar en stor kontaktyta. De beskriver deras samarbete utifrån den vertikala 

integrationen som spindeln i nätet med många kontakter.  

 

Utifrån intervjuerna har det också nämnts samarbetet med andra aktörer såsom polisen, 

skolan, BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), kyrkor samt andra föreningar. 

Vi träffar varje vecka med fältgruppen från socialtjänsten, skolkuratorn, 

fritidsförvaltningen, områdespolisen för att just inga barn skall falla mellan 

stolarna, vi pratar om hur det går för de unga som befinner sig i riskzonen och 

vem fångar upp dem. [Kalle] 

 

Sarah ger också nätverksmöten som ett exempel på samverkan mellan olika verksamheter 

för att förebygga problem som ensamhet bland ungdomar. John nämner även samarbete 

mellan socialtjänsten och skolor för att fånga upp ungdomar som inte synas, som till 

exempel säger John “att det finns fältarbetare på skolan som stöd för ensamma ungdomar 

så att man inte går i korridoren ensam utan sällskap”, därutöver får socialtjänsten 

kännedom om vilka unga som behöver hjälp och befinner sig i riskzonen.  

 

Utifrån Hvindens (1995) integrationsbegrepp kan det tolkas att de olika verksamheterna; 

socialtjänsten, skolan, polisen och öppna verksamheterna har ett gemensamt syfte för att 

nå ett gemensamt mål, vilket är att förebygga problem hos ungdomar. Syftet med de 

mötena är enligt Kalle, att lyfta fram olika ungdomar som behöver insatser tidigt. Genom 

samverkan mellan de olika verksamheterna kan olika problem belysas och synliggöras. 

Dessa problem kan synas hos vissa men inte hos andra, därför blir samverkan viktig. 

Samsyn är avgörande för att samverkan ska lyckas mellan de olika verksamheterna, vilket 

Josefsson (2007) hänvisar till. Hon beskriver god samverkan något som uppnås genom att 

ha samma problemförståelse med samma mål. Genom de mötena skapas det bättre 

förståelse för ungas problematik, samt att professionella delar med sig sina tankar och 

erfarenheter kring problematiken. Detta som leder till en framgångsrik samverkan.   
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Samtliga respondenter har gett reflektioner om vad som saknas för att uppnå ett gott 

samarbete mellan verksamheterna. Danermark och Kullberg (1999) anser att konflikter kan 

uppstå under samverkan eftersom verksamheternas arbetssätt, regelverk och principer 

skiljer sig åt, vilket kan kallas för domänkonflikt (Grape, 2006). Brist på kommunikation 

var en av de sakerna som nämndes under intervjuerna. Flera respondenter visar förståelsen 

för socialtjänstens sekretess och att inte all information kan delas ut, dock anser de att 

kommuniceringen mellan dem bör förbättras. När Kalle blev tillfrågad om han vill föra 

fram något som han anser är viktig, berättar Kalle om sitt önskemål att förbättra samarbetet 

mellan socialtjänsten och dem: 

Socialtjänsten är väldigt fyrkantiga, de jobbar bara med den lilla boxen, de 

kanske kan inte kontakta oss för att de har sekretess, men de kan informera oss 

och tala om att det här finns, att det finns insatser för ungdomar. 

 

Anna berättar även att det finns ett politiskt uppdrag från socialförvaltningen som omfattar 

att de olika verksamheterna ska samarbeta. Uppdraget är ett samarbete för nå ut till alla 

ungdomar. Fritidsledare i kommunala verksamheter har stora kontaktytor och anordnar 

många aktiviteter och läger som passar alla ungdomar. Några av respondenterna anger att 

det är svårt att nå ut till alla ungdomar med deras aktiviteter, exempelvis ungdomar som 

befinner sig i gruppboenden och är ensamma.  Anna säger “socialtjänsten skulle ha mer 

nytta av oss på grund av alla aktiviteter vi anordnar och alla läger vi har.” Detta är ett annat 

exempel som visar att en förbättrad kommunicering mellan socialtjänsten och öppna 

verksamheter bör ske. Anna berättar att öppna verksamheter har mycket att erbjuda till 

ungdomar, särskilt till de ensamma.  

 

Dessa skillnader som uppstår kan skapa problem men, enligt Danermark och Kullberg 

(1999) bör de lyftas fram och diskuteras annars blir det ett hinder för samverkan. Genom 

att lyfta fram dessa arbetssättskillnader kan det skapa en bättre förståelse för andra parter, 

vilket Danermark (2005) beskriver som acceptans för andras skillnader. När man förklarar 

socialtjänstens uppdrag och förstår deras sekretesspolicy kan andra acceptera att det alltid 

kommer vara svårt för socialtjänsten att dela ut viss information enligt sekretesslagen. 

Danermark (2005) menar att vissa skillnader inte går att ändras på, då behövs de att 

accepteras och istället hitta andra former för att lösa uppstående problem.  
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När Sarah blev tillfrågad vad kan förbättras i socialtjänstens arbete med ungdomar, så 

nämner hon att det finns behov av flera olika forum med olika intressen. Detta för att 

ungdomar ska har större valmöjligheter som matchar deras intresse, “jag tänker just att det 

ska finnas forum för massa olika, alla har inte idrottsintresse och alla vill inte vara med en 

fotbollsklubb”. Sarah ger ett exempel på olika projekt som kommunen gjorde för att fånga 

upp unga med andra intressen, samt berättar hon att det behövs mer samarbete med de 

olika öppna verksamheterna.  

 

Enligt Josefsson (2007) är kommunikation ett viktigt verktyg för att nå en god samverkan. 

Genom att olika verksamheter kommunicerar med varandra så skapar de bättre förståelse 

för varandras arbete och vilka behov som finns. Dessutom medför kommunikation en god 

samverkan, där alla parter kommunicerar om vad de arbetar med. Utifrån intervjuerna har 

detta problem, brist på kommunikation, lyfts fram vilket enligt Danermark och Kullberg 

(1999) är ett bra steg för en god samverkan. Utifrån Sarah som är ungdomsbehandlare 

upplevs det att socialtjänsten är medveten om behovet av ett bättre samarbete med de olika 

öppna verksamheterna, där socialtjänsten kan använda samhällets resurser för att engagera 

unga i nya sammanhang.  

Resultatet utifrån intervjuerna visar på att socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att 

utnyttja samhällets resurser, exempelvis fritidsgårdar som redan finns i samhället. Samtidigt 

skulle de använda sig av fritidsledarnas kontakter för att hitta nya sammanhang för att bryta 

ensamhet bland ungdomar. Däremot krävs det en förståelse från fritidsledarnas sida över 

socialtjänstens sekretess. Socialtjänsten följer sekretesslagen, detta som kan ibland utgöra 

ett hinder för kommunicering med andra aktörer. Kommunikation är ett viktigt verktyg 

för att uppnå en god samverkan. Den kan öka förståelsen för varandras arbete samt 

utveckla arbetet för ungdomar i förebyggandet syfte. 

Diskussion  

Detta avsnitt inleds med studiens två frågeställningar och därefter förs en övergripande 

diskussion kring studiens resultat med koppling till de två frågorna. I slutet av diskussionen 

presenteras summering av studiens slutsatser. Vidare kommer egna reflektioner och tankar 

kring studiens metod att tas upp under rubriken metoddiskussion. Avsnittet avslutas med 

studiens relevans för socialt arbete och förslag för framtida forskning.  
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Övergripande diskussion 
 
Syftet med studien är att utifrån professionellas syn få en bild av hur ensamhet bland 

ungdomar beskrivs. Studiens frågeställningar är: utifrån professionellas perspektiv, vilka 

faktorer lyfts som bidragande till ensamhet bland ungdomar? Vilka arbetssätt och strategier 

framhålls i intervjuerna för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län?  

 

Utifrån resultatet har ungdomars sociala nätverk, sociala medier och ungdomars 

socioekonomiska bakgrund framhållits som centrala faktorer till ensamhetsupplevelser 

bland ungdomar. I intervjun med professionella har det framkommit att jämnåriga vänner, 

andra närvarande vuxna och familjemedlemmar som viktiga för ungdomars sociala 

nätverk. Det har också framkommit funktionsnedsättning och psykisk ohälsa som faktorer 

som kan påverka ungdomars sociala nätverk. När det gäller sociala medier så visar resultatet 

att det finns skillnader i synen på sociala medier mellan professionella och unga. Sedan har 

andra faktorer framhållits som viktiga och som kan påverka ungas förutsättningar såsom; 

var ungdomar bor, hur deras familjer ser ut och deras funktionsförmåga. Därför kan öppna 

verksamheter upplevas som ett ställe för dessa unga att umgås på, samt hjälper dessa 

verksamheter att skapa förutsättningar för de unga som saknar socialt och kulturellt kapital. 

Utifrån intervjuerna anger samtliga respondenter helhetstänk som ett arbetssätt i dessa 

verksamheter för att hjälpa ungdomar. Samverkan har också framkommit som viktig i 

intervjuerna där samarbetet mellan de olika aktörerna möjliggör en bättre förståelse för 

ungas situation i samhället. 

 

Utifrån intervjuerna och tidigare forskning finns det flera psykologiska och sociala faktorer 

som bidrar till ensamhet bland ungdomar. En faktor som spelar en stor roll för ungas 

ensamhetsupplevelser utifrån professionellas perspektiv är ungdomars sociala nätverk. Ungas 

sociala nätverk består av familj, vänner och vuxna. Det har framkommit i intervjuerna 

att ungdomsbehandling och öppna verksamheter arbetar med att utöka ungdomars sociala 

nätverk för att bryta ensamheten. Ungdomsbehandling fokuserar på hela ungdomars 

nätverk; familj, vänner och professionella. Medan öppna verksamheter arbetar med att 

utöka nätverket av sociala kontakter som består av vänner och vuxna.  

 

En annan faktor som bidrar till ensamhet bland ungdomar, utifrån professionellas syn är 

sociala medier som sociala nätverk. Utifrån resultatet kan detta anses vara en kontroversiell 

fråga. Forskning visar att sociala medier har stark koppling till ungdomars 



 

40 

ensamhetsupplevelser (Turkle, 2011; Jin, 2013). I intervjun med Roger berätta han att 

vuxna kan uppleva att sitta och spela på nätet hela dagen som ohälsosam och isolerande 

för ungdomar. Däremot tillägger Roger att ungas syn kring det kan vara annorlunda vilket 

är viktigt att ta hänsyn till. Intervjun med Roger visar att sociala medier kan öka ungas 

välbefinnande såsom unga med funktionsnedsättning, där de kan vara sig själva på nätet. 

Då kan sociala medier upplevas från en positiv vinkel. 

 

Ungas syn på sociala medier skiljer sig från vuxna, detta som har nämnts tidigare i analysen 

där unga ser inte sociala medier som faktor till ensamhet, däremot vuxna gör det. Ett 

exempel som har framkommit i intervjun med Roger som nämner vuxnas kontra ungas 

syn på hälsa påvisar att vuxna och ungdomar har olika syn på saker. Denna studie bygger 

på professionellas beskrivning av ensamhet bland ungdomar, därmed är det viktigt att 

urskilja mellan vuxnas och ungas perspektiv samt beskrivning av fenomenet ensamhet. 

 

Vid intervjuerna har respondenterna beskrivit ensamhet bland ungdomar utifrån deras 

erfarenheter på olika sätt, vilket stämmer även med tidigare forskning (Gotesky, 1965; 

Weiss, 1973; Killeen, 1998; Tornstam & Rydell, 2010). Utifrån professionellas perspektiv 

beskrivs ensamhet bland ungdomar som avsaknad av sociala kontakter, där de anser att 

vänskapsrelationer har stor betydelse för ungas ensamhetsupplevelser. En annan 

beskrivning av ensamhet bland ungdomar och som kan kopplas till sociala medier, är 

känslan av utanförskap där ungdomar kan se andra jämnåriga som de brukar umgås med 

men som inte har bjudit in dem.  

 

Samtliga respondenter anger även att avsaknad av ett intresse och sammanhang hos vissa 

unga kan öka ungas ensamhetsupplevelser, vilket är en annan beskrivning av ensamhet 

bland unga utifrån professionellas syn. Unga som inte är med någon förening eller 

församling kan upplevas vara ensamma. Anledningen till att unga söker sig ständigt till, 

antingen föreningar eller öppna verksamheter är för att utöka deras sociala och symboliska 

kapital. Enligt Bourdieu ökar socialt kapital den sociala tillhörigheten (Anderson & 

Kaspersen, 2007), vilket utifrån intervjuerna visar att det är viktigt för att minska 

ensamhetsupplevelser bland ungdomar.  

 

En annan bakomliggande faktor till ensamhetsupplevelser bland ungdomar utifrån 

professionellas perspektiv är ungdomars socioekonomiska bakgrund, vilket kan förstås som 
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ungdomars kontext om var de bor samt familjens bakgrund. Detta kan påverka ungas 

förutsättningar som i sin tur ökar ungas ensamhetsupplevelser. Utifrån intervjuerna har det 

framkommit en tydlig skillnad mellan öppna verksamheter i de olika områdena i 

Jönköpings län. Detta kan vara en klassfråga det vill säga att ungdomar som bor i ett 

område där personer har goda socioekonomiska förutsättningar, har större ekonomiskt 

och kulturellt kapital jämfört med andra ungdomar som bor i andra områden. Det har även 

framkommit faktorer som ökar ungas ensamhetsupplevelser, men den mesta tydliga 

skillnaden var ungdomars engagemang i öppna verksamheter i de olika områdena. 

Resultatet visar att ungdomar som bor i områden med högt antal individer med 

invandrarbakgrund uppskattar sådana verksamheter mer än ungdomar som befinner sig i 

ett område där majoriteten av de boende är etniska svenskar. Utifrån intervjuerna har 

öppna verksamheter i sista nämnda områden ett dåligt rykte. Dessa skillnader mellan öppna 

verksamheter kan bero på klasstillhörighet, etnicitet och ekonomi.  

 

Vidare handlar studiens andra frågeställning om arbetssätt och strategier som anses vara 

viktiga i arbetet för att förebygga ensamhet bland ungdomar. Utifrån intervjuerna är 

helhetstänk i arbetet med ungdomar en förutsättning för att hjälpa ungdomar i ett tidigt 

skede. Enligt intervjuerna innebär det att skapa en helhetsbild av ungdomar i de olika 

sammanhang som de befinner sig i. Att skapa en helhetsbild av ungdomar är en viktig 

punkt för att samarbetet ska lyckas mellan olika aktörer. Det har upplevts att 

ungdomsbehandling och öppna verksamheter har samma mål och samma 

problemförståelse vilka är viktiga för att uppnå en god samverkan (Josefsson, 2007). 

Utifrån det kan det förstås att helhetstänk och samverkan är sammanhängande och har ett 

ömsesidigt förhållande.  

 

Som det har nämnts tidigare är alla kapitalformer sammanhängande och påverkar varandra 

(Anderson & Kaspersen, 2007). Utifrån Bourdieus teorier och helhetstänk som 

respondenterna arbetar med, kan det finnas begränsningar över hur mycket professionella 

kan påverka ungas nätverk. Samtliga respondenter arbetar med att påverka ungas sociala 

och kulturella kapital. Detta genom att arbeta med det sociala nätverket och hjälpa unga 

att skaffa färdigheter för att förstå samhället. Däremot finns det andra faktorer som är 

svåra för professionella att påverka och ändra, som till exempel klasstillhörigheten och 

familjens ekonomi.  
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Ett annat arbetssätt för att förebygga ensamhet bland ungdomar är genom samverkan 

mellan olika aktörer. Samarbete är grund för att skapa en helhetsbild av ungdomar. Utifrån 

intervjuerna anses samverkan fungerar bra mellan ungdomsbehandling och öppna 

verksamheter. Studiens fokus ligger på samverkan mellan öppna verksamheter och 

socialtjänsten vilket anser fungerar väl i Jönköpings län. Trots att samtliga respondenter 

har angett bra exempel på samarbetet mellan dem, så har det förekommit brist på 

kommunikation mellan de två verksamheterna. Samtliga respondenter i öppna 

verksamheter anser att socialtjänsten skulle kunna använda sig mer av deras resurser för 

att bryta ensamhet bland ungdomar.  

 

Vidare har det uppmärksammats utifrån intervjuerna och tidigare forskning att syftet med 

öppna verksamheter i form av fritidsgårdar har förändrats över tid. Enligt Sandin (1986) 

var syftet med öppna verksamheter förr i tiden att fånga upp och korrigera ungdomar som 

inte hade ett sammanhang, detta för att minska kriminalitet i samhället. Det ansågs vara 

värdefullt med sådana verksamheter som fångade upp dessa unga och lärde dem kristna 

värderingar och normer (Sandin, 1986). Däremot syftar öppna verksamheter nuförtiden 

alltmer till att erbjuda alla ungdomar samma möjligheter till personlig utveckling och 

samhällsengagemang (Ungdomsstyrelsen, 2011), vilket anses kan utjämna skillnader mellan 

ungdomar i samhället. Öppna verksamheter erbjuder olika aktiviteter, hjälper unga att 

skapa nya kontakter med vänner samt erbjuder vuxenstöd (Hanström & Pettersson 

Svenneke, 2008). Genom att ha sådana verksamheter för alla ungdomar, upplevs det som 

ett förebyggande arbete där det erbjuds olika aktiviteter för ungdomar som känner sig 

ensamma samt erbjuder dessa verksamheter ungdomar samma förutsättningar i samhället.  

Utifrån resultatet är anledningen till att ungdomar saknar ett sammanhang kan vara att de 

har ett visst intresse som inte passar i olika föreningar som finns i länet. Därmed kan en 

annan anledning vara att dessa forum som finns tillgängliga inte är anpassade efter ungas 

behov till exempel ungdomar med en form av funktionsnedsättning. Därför anses det att 

mer forum för ungdomar i Jönköpings län skulle öka ungas valmöjligheter, vilket leder till 

att dessa unga hittar nya sammanhang som passar deras intresse.  

Slutsatser  

Utifrån professionellas erfarenheter visar resultatet att ungdomars sociala nätverk, sociala medier 

som sociala nätverk och ungdomars socioekonomiska bakgrund, kan vara bakomliggande faktorer 

som bidrar till ensamhet bland ungdomar. Ensamhet bland ungdomar utifrån 
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professionellas syn och tidigare forskning beskrivs på olika sätt, men det som är 

genomgående är att all de intervjuade personerna lyfter fram sociala nätverk som en viktig 

faktor för ungdomar. Vid intervjuerna lyfts fram sociala medier som en positiv och negativ 

aspekt i ungdomars liv och hur synen på det varierar mellan professionella och ungdomar. 

Ungdomars socioekonomiska bakgrund är en faktor som kan påverka ungdomars 

förutsättningar i samhället. Resultatet visar att kommunala verksamheter i from av 

fritidsgårdar och träffpunkter utjämnar skillnader mellan unga genom att erbjuda samma 

möjligheter för alla unga, vilket skapar förutsättningar för de unga som saknar socialt och 

kulturellt kapital.   

Resultatet visar även helhetstänk och samverkan som strategier som används för att förebygga 

ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. Att skapa en helhetsbild av ungdomar kräver 

ett samarbete mellan ungdomars olika sammanhang. Därför anses helhetstänk och 

samverkan sammanhängande. Resultatet visar på att det finns behov av mer forum i 

Jönköpings län för att nå ut till alla ungdomar med olika intressen. Resultatet visar även att 

samverkan mellan ungdomsbehandling och öppna verksamheter fungerar bra även om det 

behövs bättre kommunicering mellan dem. Samverkan lyckas när de olika aktörerna visar 

förståelse för varandras arbete, vilket sker genom en bra kommunikation. 

Metoddiskussion  

Studien bygger på intervjuer med fem fritidsledare och tre ungdomsbehandlare. I början 

var tanken att intervjua fyra fritidsledare samt fyra ungdomsbehandlare. Eftersom det var 

fåtal ungdomsbehandlare som tänkte delta och på grund av studiens begränsade tid ansågs 

det rimligt att istället intervjua fem fritidsledare och tre ungdomsbehandlare. Detta har 

diskuterats om det ojämna antalet intervjuare skulle påverka studiens tillförlitlighet. Men 

vi ansåg att denna studie inte är en jämförelsestudie mellan två perspektiv, utan den utgår 

på att undersöka ensamhet bland ungdomar genom professionella som möter unga i sitt 

arbete.  

Med koppling till studiens syfte har åtta professionella som arbetar nära ungdomar 

intervjuats. Studiens resultat speglade professionellas perspektiv och lyfte fram deras tankar 

och erfarenheter om ensamhet bland ungdomar. Det som ansågs som en utmaning var att 

det insamlade materialet från intervjuerna med professionella var andra hands information. 

Detta har medfört svårigheter i analysarbetet vid kodningsprocessen. Det var viktigt att 

urskilja mellan professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och ungdomars egen syn 
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på ensamhet. För att studien ska synliggöra professionellas perspektiv, har det 

uppmärksammats och tydliggjorts genom hela studien att det är professionellas 

erfarenheter och tankar som lyfts fram. 

Anledningen till att vi valde att intervjua professionella var på grund av de etiska 

ställningstaganden som högskolan står för och som går på att intervjuer skulle endast 

omfatta professionella. Därutöver har metodurvalet möjliggjorts att undersöka hur 

verksamheterna samarbetar för att förebygga ensamhet bland ungdomar. Därmed anses 

metodvalet för denna studie har varit passande eftersom detta ledde till att 

frågeställningarna besvarades och studiens syfte uppfylldes. 

Relevans för socialt arbete  

Verksamheter riktade mot ungdomar är ett viktigt led i samhällets socialtjänst och kan ses 

som ett viktigt förebyggande och uppfångande arbete. Därför är det av stor vikt att 

undersöka ensamhet bland ungdomar för att få en bättre förståelse för ungdomarnas 

situation i samhället. Studiens resultat kan vara betydelsefull för både socialtjänsten och 

kommunala verksamheter. Studien kan ses som ett exempel som andra kommuner kan ta 

del av för att utveckla samverkan mellan de olika aktörerna. 

Förslag till framtida forskning  

Eftersom denna studie utgår från professionellas upplevelser av ensamhet bland 

ungdomar, skulle en intressant uppföljning på denna studie vara att undersöka ungdomars 

själva upplevelser av ensamhet. Det skulle också vara intressant att undersöka hur 

ungdomar upplever sociala medier med koppling till deras sociala kontakter, eftersom 

studien visar att unga har en annan syn på sociala medier än vuxna.  

Vidare skulle det också vara intressant att jämföra professionellas och ungdomars syn på 

ensamhet, där likheter och skillnader mellan de två perspektiven undersöks och diskuteras. 

En annan studie som kan vara intressant att genomföra är att närmare undersöka hur det 

arbetas förebyggande i Jönköpings län där samverkan mellan socialtjänsten och 

kommunala verksamheter hamnar i fokus.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrevet 

 
Hej! 

Vi är två studenter som går vår 6:e termin på socionomprogrammet vid Jönköping 

University. Under hösten kommer vi att skriva vårt examensarbete och därmed söker vi 

intervjudeltagare till vår studie.  

Syftet med vår studie är att undersöka ensamhet bland ungdomar. Vårt intresse är lagt vid 

att lyfta fram professionellas perspektiv, deras tankar och erfarenheter om de 

bakomliggande faktorer som bidrar till ensamhet bland ungdomar samt vilka effekter har 

ensamhet på ungdomarnas hälsa. Vi vill också undersöka vilka insatser och samhällsprojekt 

som görs för att förebygga ensamhet bland unga i Jönköpings län. Vi kommer att intervjua 

ungdomsbehandlare som arbetar med barn och unga samt fritidsledare som arbetar på 

kommunala verksamheter som vänder sig till unga.   

Intervjun beräknas ta cirka 40–60 minuter. Vi båda kommer att närvara vid intervjun och 

ställa frågor kring hur du ser på ensamhet bland ungdomar utifrån dina erfarenheter. Vi 

kommer att, om du samtycker till detta, att spela in intervjun. Det är dock endast vi som 

kommer att lyssna på ljudfilen och vi kommer att radera ljudfilerna efter transkriberingen.  

Vi vill informera att deltagandet är frivilligt och när som helst kan du avbryta din 

medverkan. Vi kommer att behandla all inlämnade uppgifter konfidentiell vilket betyder 

att personliga uppgifter och arbetsplatser kommer att avidentifieras i studien. Inlämnade 

uppgifter kommer endast att användas för studiens syfte. 

Vi tackar på förhand för din medverkan.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 1  

 
Intervjufrågor till vuxna ledare i kommunala verksamheter 

• Presentation av oss. 

• Förklaring av syftet med studien. 

• Genomgång av de etiska principerna.  

Bakgrundsfrågor 

Ålder, kön, utbildning, anställningstid inom verksamheten.  

Tematiska frågor  

• Kan du berätta om verksamheten du jobbar i? (Hur länge har verksamheten varit 

öppen? Hur många är ni som arbetar i verksamheten? Hur många ungdomar 

kommer till verksamheten? Hur ser könsfördelning ut?) 

• Hur når verksamheten ut till ungdomar?  

• Vad är det som gör att er verksamhet är viktig för ungdomar? 

• Vad är det för typ av aktivitet ni erbjuder ungdomar?  

• Vilken typ av vuxenstöd erbjuder ni ungdomar? Inkluderas det samtal? 

• Av vilken anledning kommer ungdomarna till er verksamhet?  

• Hur definierar du ensamhet bland ungdomar? 

• Har ungdomarna någon gång uttryckt att de mår dåligt av att vara ensamma? 

• Finns det några faktorer som du anser vara viktiga för att ungdomar inte ska känna 

sig ensamma? 

• Utifrån dina erfarenheter vad är det som orsakar ensamhet bland ungdomar idag?  

• Vilka konsekvenser tycker du att du kan se att ensamhet har på ungdomar?  

• Hur upplever du att internetanvändning påverkar ungas sociala nätverk? 

• På vilket sätt tycker du att psykisk ohälsa kan kopplas till ensamhet?  

• Upplever du att verksamheten jobbar förebyggande för ensamhet bland 

ungdomar? I så fall hur?  

• Om du hade fått möjlighet att utveckla någonting inom verksamheten, vad skulle 

det vara? 

• Finns det något du vill föra fram som du tycker är viktigt?  
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Bilaga 3: Intervjuguide 2  

 
Intervjufrågor till ungdomsbehandlare  

• Presentation av oss 

• Förklaring av syftet med studien 

• Gå igenom de etiska principerna.  

Bakgrundsfrågor 

Ålder, kön, utbildning, antal år jobb som ungdomsbehandlare.  

 

Tematiska frågor 

• Hur definierar du ensamhet bland ungdomar? 

• Hur möter du ensamma ungdomar i ditt arbete? 

• Utifrån dina möten med ungdomar kan du berätta hur ungdomar beskriver 

ensamhet dvs. finns det ungdomar som mår dåligt av ensamhet men andra som 

söker sig till ensamhet?  

• Vill du berätta om något möte med en ung person som upplevt sig ensam, hur kan 

det se ut? 

• Finns det några faktorer som du anser vara viktiga för att ungdomar inte ska känna 

sig ensamma? 

• Utifrån dina erfarenheter vad är det som orsakar ensamhet bland ungdomar idag?  

• Vilka konsekvenser tycker du att du kan se att ensamhet har på ungdomar?  

• Hur upplever du att internetanvändning påverkar ungdomars sociala nätverk? 

• På vilket sätt tycker du att psykisk ohälsa kan kopplas till ensamhet?  

• Som ungdomsbehandlare hur tar du reda på att ungdomar är ensamma? 

• Finns det något speciellt ämne (problem) som brukar dyka upp när du pratar med 

ungdomar som känner sig ensamma? 

• Vilka insatser som socialtjänsten erbjuder till ungdomar som känner sig ensamma?  

• Hur jobbar socialtjänsten i syfte att utöka ungas sociala nätverk? 

• På vilket sätt tycker du att kommunen bör jobba för att förebygga ensamhet bland 

ungdomar? 

• Finns det något du vill föra fram som du tycker är viktigt?  
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Bilaga 4: Tematisk analys  

 

 

 

Tabell 2: Kartläggning av studiens teman 

 

Bakomliggande 
faktorer  

Ungdomars sociala 
nätverk 

Sociala medier som 
sociala nätverk 

Ungdomars 
socioekonomiska 

bakgrund 

 Arbetssätt 

Helhetstänk 

Samverkan 


