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I. STRATEGr FÖR GEMENSKAP 

1 

Den teori som tidigare presenterats om orsaker till en bristfällig gemen

skap i dagens samhälle mynnade ut i vissa handlingslinjer. Arbetarklassen 

måste på nytt organisera sig i ett motstånd mot kapitalismen. Detta för 

att ge förutsättningar för en verklig gemenskap kring uppbyggnad och sköt

sel av gemensamma angelägenheter. Poängen låg i att själva detta motstånds

arbete på ett aktivitetsmässigt och ideologiskt plan i sig utgör en mot

vikt mot alla "onda förhållanden" som sprider sig i relationen mellan män

niskor. Klassmedvetande och klassolidaritet utgör motvikt mot individualism, 

splittring och konkurrens.'1' 

Problemet med en sådan analys har sagts vara att den inte ger någon väg

ledning för människor som försörjer sig på socialt arbete i statlig eller 

kommunal regi. Detta påpekades av flera läsare som just befann sig i en 

sådan situation. Så föddes tanken på att skriva denna rapport, riktad 

främst till myndighetspersoner (t ex socialarbetare) som letar efter en 

strategi för gemenskap. Syftet är dock inte att peka ut en sådan strategi, 

utan mer att ge ett perspektiv på dessa myndighetspersoners handlingsmöj

ligheter . 

Det finns ingen opolitisk strategi för gemenskap som kan tillämpas av alla 

välvilliga filantroper. Ett sådant stråtegitänkande bottnar i föreställ

ningen att vetenskapliga rön, inom exempelvis sociologi och socialantropo-

logi» skulle kunna ligga till grund för utformandet av ett åtgärdspaket 
2) 

att användas av vilka som helst. 

Alla som är anställda inom statsapparaten befinner sig i en särställning 
3 ) 

på grund av sin position i samhällsstrukturen. De kan inte fritt till-

lämpa strategier för lösandet av sociala problem, byggande på någon slags 

1) Se vidare Eriksson, Ingalill, Sociala relationer. Något är fel. Vad och 
varför?, Research report nr 25, Sociologiska institutionen, Umeå univer
sitet, 1975 . 

2) Om detta stråtegitänkande se vidare Daun, Å, Strategi för gemenskap, 
Kristianstad 1976. 

3) Det är sedan en annan sak att många fler (enskilda personer och hela 
organisationer) ikläder sig samma roll som anställda inom statsapparaten. 



2 

analys över problemens orsaker. För att undvika brustna illusioner, frus

tration och deppighet bland socialarbetare m fl måste sådana och liknande 

myter kring det egna arbetet tas bort. Med utgångspunkt från frågeställ

ningen vad myndigheter (främst socialvården) gör, kan göra och inte kan 

göra åt social isolering, skall vi här försöka bidra till mytavslöjandet, 

vilket också är av vetenskapligt och politiskt intresse. Det handlar om 

mer an enskilda tjänstemäns välbefinnande. 

Vi skall börja med att se på myndighetsåtgärden grannskapsarbete och då 

granska bakomliggande idéer och teorier. Utifrån begreppet social förank

ring diskuteras sedan den kommunala socialvårdens möjligheter och begräns

ningar till åtgärder mot social isolering. 

Utkastet till denna rapport skrevs under våren 1976 då jag hade mitt ar

betsrum förlagt till socialförvaltningens lokaler i Örebro. Jag deltog 

även i grannskapsarbetet som startades i liten skala av några socialarbe

tare i bostadsområdet Brickebacken där jag var bosatt. Jag har personalen 

att tacka för tillmötesgående och många viktiga synpunkter, men de från

tas allt ansvar för vad som skrivs i denna rapport. 
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II- GRANNSKAPSARBETE - EN KRITISK GRANSKNING AV BAKOMLIGGANDE TEORIER 

OCH IDEER 

II.1. Den svalnade entusiasmen 

I början av 70-talet introducerades grannskapsarbete i Sverige av progres

siva tjänstemän, anställda av socialvårdande myndigheter. Idéerna importe

rades från främst England, Holland och USA. Grannskapsarbete är en metod 

med målsättning att stimulera människor i ett grannskap till relationer 
4) ___ . 

och aktivitet. Aktiviteterna det brukar handla om är gårdsfester, gårds

föreningar, poängpromenader, fotbollsmatcher, gemensamma städdagar, bak-

ning, kladdgrupper, fotoklubbar, tidningar, musik. En viktig bit har varit 

att försöka få till stånd fungerande gemensamhetslokaler där alla dessa 

aktiviteter kan äga rum. 

I försöken att introducera metoden i Sverige möttes man till en början av 
o 5 ) 

motstånd. Exempelvis fick socialarbetarna i Aspudden lägga ner mer arbete 
O o 6 i pa att slåss mot myndigheterna än att ägna sig åt sitt sociala arbete. 

Men det fanns en pionjärernas entusiasm, som också spred sig till landets 

socialhögskolor. 

Men entusiasmen har svalnat och det har flera orsaker. Inom statsapparaten 

förhöll man sig från början avvisande, men satsade sedan på att suga upp 

idén, stöpa om tankegångarna i egna formar och knyta verksamheten närmare 

myndigheterna. Några av dem som varit med om att introducera grannskaps

arbetet svarar nu med att säga nej till socialvårdens satsningar. 

"Det bästa som kan hända oss är att vi slipper ett grannskapsarbete 
som bygger på socialutredningens skrivningar."^ 

En annan anledning till det avsvalnade intresset är att det saknades eller 

låg felaktiga teorier bakom verksamheten. Vi skall här lägga fram några 

teorier och idéer bakom grannskapsarbete för att sedan ta upp dem till kri

tisk granskning. 

4) Blomdahl, Ulf, Grannskapsarbete - framväxt, utveckling, begränsningar. 
Fritidsforum nr 2, RSFH Täby 1975 sid. 22 . 

5) Blomdahl, U, o a a, sid 6 

6) Frihet, jämlikhet, socialbidrag, Pockettidningen R, sid 70. 

6a) Blomdahl, U, o a a, sid 62. 
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II.2. Teorier och idéer 

11.2*1* Antibyråkrati 

Det förekommer idag en slags sentimental samhällskritik, som går ut på 

att experterna måste bort eller i alla fall inte bli så många fler och 

människorna ta hand om varandra i större utsträckning. Denna sentimentala 

samhällskritik hörs högt upp i hierarkin. Så här skriver två män på soci-
7 ) 

alstyrelsen, vilka är satta att kartlägga sociala metoder: 

"Det måste vara ett väl fungerande samhälles yttersta mål att se till 
att stora delar av socialvården kan avskaffas. Detta till trots blir 
det nu allt fler människor, som i framtiden kommer att arbeta inom 
socialvårdssektorn. Risken är uppenbar att socialvården utvecklas till 
en koloss på lerfötter om man inte ser över dess organisationsstruktur 
och vad tillförandet av resurser har för betydelse för det konkreta 
sociala arbetet. Normalt sett brukar resursförstärkning vara något 
som de allra flesta ser som någonting önskvärt och positivt. Detta är 
definitivt inte en självklarhet". 

"Vad man bör slå fast är att sociala problem inte enbart kan eller 
bör lösas av socialarbetarna. Det är allas angelägenhet". 

Socialarbetarna skulle nu kunna "ställa hårdare krav på hyresvärdar, 
arbetsgivare och anhöriga m.fl. att ta sitt ansvar", (min understryk
ning) 

Det intressanta är att dessa tongångar träder fram i huvudsak efter den 

svalnade entusiasmen för grannskapsarbete. Karl-Erik Lundgren är en av 

dem som själv prövat på att vara grannskapsarbetare och då fått uppleva 

bakslagen. 

Vad vi velat peka på här är att en av idéerna bakom grannskapsarbetet var 

antibyråkrati, ett nej till för många experter som skulle "lösa" de soci

ala problemen med traditionella metoder. 

7. Mattsson, Hans, Lundgren, Karl-Erik: Snart vårdar alla varandra? 
Sociala metoder kartläggs. Socialnytt 2/76. 

Som en av tre huvudståndpunkter i den aktuella socialvårdsdebatten 
tar May Halla och Willy Karlsson upp "socialvården bör läggas ner". 
Se Socialnytt 7/76 . 
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"Inom socialarbetarkåren finns en stark önskan om att få arbeta an
norlunda. Man känner otillfredsställelse med det stelbenta och byrå
kratiska sätt på vilket socialvården alltför ofta fungerar. Medvetan
det om att man inte genom det traditionella socialbyråarbetet når 
problemens kärna har gjort att krav rests på en mer offensiv social
vård. ) 

Många av dessa progressiva socialarbetare satte som mål att avskaffa sig 

själva så småningom och trappade redan från början ner sin roll till ett 

minimum. Man hoppades på att få till stånd en aktivitet och ett hjälpsam

arbete mellan grannarna innan det var dags att i det närmaste avveckla 

socialvårdens insatser. 

Med den från början optimistiska synen på grannskapsarbetet så fanns idén 

om att verksamheten borde spridas över olika delar av landet. Många grann

skapsarbetare borde utbildas och få arbete inom socialvården. Så länge som 

man använde sig av antibyråkratiska arbetsformer gjorde det ingenting att 

experterna blev fler. 

II.2.2. Att förhindra vårdapparatens kris 

Enligt Blomberg blev grannskapsarbetet ett av de behandlingsmässiga svaren 

på ökande sociala problem. 

"Objektiva förändringar i samhällsbasen medförde att de sociala pro
blemen ökade snabbt. Detta förde med sig att många anställda och för
troendevalda kom till insikt om att arbetsmetoder måste användas som 
stimulerar människor till att själva ge sig i kast med orsakerna till 
de sociala problemen." 9) 

Problemen blev kända både direkt och indirekt. Fältassistenter och andra 

som arbetade på ungdomsgårdarna såg att problemen ökade bland ungdomarna. 

Arbetsbördan steg för de anställda inom socialvården, trots att man fick 

fler tjänster. Socialvårdskostnaderna steg oavbrutet. Samtidigt blev man 

mer medveten om alla de problem som fanns via exempelvis låginkomstutred-

ningen och den allmänna politiseringen. 

8) Flemström, Carin, Rönnby, Alf, Socialt fältarbete, Lund 1975, sid 7. 

9) Blomdahl, U; o a a, sid 6. 
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En viktig anledning till att socialutredningen valt att satsa på grannskaps

arbete som metod är erkännandet att man inte rår på alla nya och gamla pro

blem med traditionella metoder. Nya grepp måste utvecklas för att den kom

munala socialvården i framtiden Inte skall svämmas över av "ärenden". 

II.2.3. Bort från individtänkandet 

En kritisk strömning inom socialarbetarkåren riktade sina angrepp mot det 

individ- och symtomorienterade socialarbetet. Det var orsakerna till det 

växande antalet sociala problem som måste angripas. 

Steget upp på miljönivå i "orsaksletandet" resulterade i grannskapsarbete 

som ny arbetsmetod. Bostadsområdena kritiserades för sin dåliga miljö och 

människorna som bodde där skulle stimuleras för att försöka förändra sin 

livsmiljö. 

II.2.Sociala nätverk som buffert 

Skulle inte grannarna kunna ta hand om varandra lite bättre så att alla 

problem inte kom till myndigheternas kännedom? Om man lyckas bryta isole

ringen mellan hushållen i ett bostadsområde kunde man få till stånd ett 

närverk kring varje individ, som gör att de sociala problemen tas omhand 

av den närmaste omgivningen i stället för att hamna hos myndigheterna så 

småningom. 

Grunden för ett sådant resonemang är föreställningen om det sociala nätver

ket som en buffert mellan problemens uppkomst och myndigheterna. Kärnhypo-
] 0 ̂ 

tesen i en artikel av Karin Tengvald " ' är att problemlösningarna har för

ändrats och att detta kan förklara att myndighet2rna får många "problem

fall". Enligt Tengvalds resonemang behöver det inte vara så att problemen 

har ökat. Det informella kontaktnätet har vittrat sönder, varför nu relativt 

fler problem kommer till myndigheternas kännedom. Dels kontrollerar man inte 

varandra längre så att problemens uppkomst förhindras, dels hjälper man inte 

varandra när problem ändå dyker upp. Genom att kontaktnätet vittrat sönder 

får befolkningen dessutom låga kunskaper om hur man behandlar sjukdomar etc, 

varför man inte törs lita till egna krafter och låta bli att anlita vårdap

paraten . 

10) Tengvald, Karin, Vårdapparaten och den informella strukturen, Sociolo
gisk forskning 3/73. 



Det här är en teori som legitimerar grannskapsarbete som myndighetsåtgärd. 

Teorin harmonierar väl med de idéer som nämnts ovan. Att vilja ersätta den 

formella myndighetskontrollen med den informella sociala kontrollen blir 

önskvärt för alla som ogillar inblandning av expertis från byråkratiska 

myndigheter. Det är dessutom ett sätt att undvika vårdapparatens kris. 

En teori som förklarar denna kris just med att den informella strukturen 

inte är tillräckligt stark kommer då väl till pass. 

".. för att den typ av medicinska hjälporgan som byggts upp i vårt 
samhälle skall kunna fortsätta arbeta som de gör idag, och för att 
deras arbetsområde inte skall utökas mycket kraftigt, krävs att det 
finns och ständigt sprids någorlunda goda medicinska kunskaper i be
folkningen och att kunskaperna utnyttjas till informellt omhänderta
gande av vissa sjukdomstillstånd." 

För det tredje är teorin ett sätt att komma bort från individorienterat 

tänkande om orsaker till sociala problem. Det är inte Jeppes fel att Jeppe 

super. Felet är att grannarna inte utövar tillräcklig press på honom att 

inte supa och inte hjälper honom när han väl fått alkoholproblem. 

II.2.5. Isolering som det stora problemet 

Människor umgås inte med sina grannar i någon högre utsträckning nu för 

tiden. Isoleringen mellan människor och mellan familjer kan ses som ett 

stort problem i sig. Grannskapsarbetarna har framför allt pekat på bristan

de grannkontakter som ett problem. Följande rader finner vi exempelvis i 

Rosengårdsprojektets probleminventering: 

"Isolering p g a brist på aktivitet i området (sovstaden) p g a osäker
het om sociala normer i området (människor kommer från olika miljöer, 
20 000 människor trängs snabbt samman på ett nytt bostadsområde), p g a 
få möjligheter till naturlig kontakt, brist på träffpunkter etc. Detta 
bidrar till att skapa isolering." 

Långa resor till och från arbetet plus för stor arbetsbörda tas också 
fram som orsaker till isoleringen. 2̂) 

En tanke bakom grannskapsarbete är att först och främst hjälpa mctniskor 

att själva aktivera sig för förändringar. Som biprodukt minskar man ensam

hetsproblemen. 

11) Tengvald, K, o a a. 
12) Flemström, Rönnby, o a a, sid 15-16. 
13) Flemström, Rönnby, o a a, sid 23. 
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Förutom att se isoleringen som ett problem i sig har man velat trycka på 

att isoleringen leder till andra sociala problem. Häri ligger alltså ytter

ligare en teori som kan tänkas legitimera grannskapsarbete som metod. 

Jeppe kanske super för att han känner sig ensam? 

I Fagersjöprojektet var man uppseendeväckande teorilösa. Beskrivningen av 

projektet på drygt 170 sidor innehåller endast 2 sidor under rubriken 

"Projektets antaganden och teorier". Förutom en teori om ombudsterapeuter 

och en annan teori om utstötning (med utgångspunkt från symbolisk inter-

akt ionism) nämner man teorier om sociala nätverk. 

"Vi utgick här från olika sociologers beskrivningar om hur det sociala 
nätverk som existerade i gamla, stabila kommuner slagits sönder på 
grund av urbaniseringen i Sverige och den snabba inflyttningen till 
städerna. Behovet skulle då vara en "retribalization",.. dvs ett åter
skapande av den stamkänsla som utmärkte det gamla närsamhället.^ 

Orsakshypotesen är den att den svaga kärnfamiljen och särskilt då enföräl-

dersfamiljen är utsatt för starka stressfaktorer. Föräldrarna orkar inte 

vara stabila och konsekventa i sin uppfostran av barnen. Barnen har små 

möjligheter att identifiera sig med flera vuxna. 

Om vi knyter an till vad som sades under punkt 2 ovan, så skulle ett soci

alt nätverk inte bara stå för en social kontroll och en buffertfunktion 

utan också mer allmänt skapa positiva betingelser för uppfostran av barn. 

Enligt Fagersjöprojektets effekthypotes skulle resultatet av samhörighets

känslan och det delade ansvaret bli mindre av "beteendeproblem, familje

problem, alkoholism, narkotikaberoende och kriminalitet hos vuxna och barn 
15> i området". 

II.2.6. Politisk aktivitet 

"Många fritids- och socialarbetare blev under den här tiden politiskt 
medvetna. Arbete direkt ute i bostadsområdena sågs som en möjlighet 
att stimulera andra människor till ökad politisk aktivitet." 

14-) Cederblad, Marianne och Wedel, Peter (red), Förortsfamiljer. Om kon
takt, samarbete, delaktighet mellan människor i förortsområdet Fager
sjö, Lund 1975, sid 168-169. 

15) Cederblad, Wedel, o a a, sid 169. 

16) Blomdahl, o a a, sid 21. 
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De radikala socialarbetarna som först kom ut till bostadsområdena ville fö

ra in moment av politisk aktivering i fältarbetet. Genom sin egen ideologi 

och sättet att arbeta kom man i konflikt med etablerade organisationer som 

kände sin verksamhet hotad. Inom Aspuddenprojektet bråkade man med den 

socialdemokratiska lokalföreningen. 

Genom en aktivering i "trycka-på-politiker-verksamhet" var tanken den att 

demokratisera kapitalismen eller tom omdana hela samhället. Utifrån en 

suddig klassanalys (folket kontra monopolkapitalet, icke-priviligierade 

kontra priviligierade) antog man att en allmän aktivering kunde leda till 

en politisk aktivering. Grannarna skulle sammansvetsa sig och till slut 

protestera mot alla missförhållanden. 

Socialarbetaren tänktes ha en pådrivande roll i detta sammanhang. Genom 
17 ) 

grannskapsarbetet sökte man en bas för att "göra revolution på tjänstetid". 

Bråken föranledde följande uttalande av sekreteraren i Socialutredningen: 

"Erfarenheterna (från grannskapsarbete) har inte bara utlöst besvikel
ser utan också farhågor. Därmed har de aktualiserat krav på garantier 
för att verksamheten inordnas under den lokala representativa demokra
tins kontroll." ^ 

Skrivningarna i Socialutredningen visar också på att man från statsappara

tens sida (fullt förklarligt) ämnar sätta lock på "omstörtande verksamhet" 

i socialvårdens regi. 

"Ärendet som aktualiseras i grannskapsarbete skall handläggas enligt 
samma principer för kompetensfördelningen i beslutsprocessen som gäl
ler för andra ärenden." 19) 

Om vi får grannskapsarbete i statsapparatens regi kan en tanke vara att få 

till stånd en statskontrollerad proteströrelse inriktad på lokala förhållan

den . Utvecklingen på den här punkten är ingenting nytt och unikt för Sverige. 

17) Ahlberg, L. m.fl., "Revolution på tjänstetid" - om ett samhällsarbete 
i Aspudden. Vasa 1975. 

18) Jan Nasenius i Socialmedicinsk tidskrift 5/74. 

19) SOU 1974:39, sid 247 . 
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"I de engelska CPD-projekten har statsapparaten försökt stimulera invå
narna till att arbeta med lokala problem... Genom att satsa på denna 
form av grannskapsarbete försöker man alltså styra invånarnas aktivitet 
och ork mot lokala förhållanden." 20) 

I USA stillades under 60-talet det s.k. kriget mot fattigdomen genom att 

pengar inte längre anslogs till de svartas egna organisationer utan till 

grannskapsarbete i kommunal regi. Liknande grannskapsarbete kan man finna 

i Sydafrika i de svarta stadsdelarna, där det är de vita herrarna som har 

kontrollen över verksamheten. 

II.2.7. Komplement till terapi 

I den ursprungliga formen av grannskapsarbete var tanken att minimera social

vårdens insatser för att grannarna själva skulle få ta hand om och försöka 

lösa sina problem. Ur ett traditionellt socialvårdsperspektiv visade sig 

då grannskapsarbetet ineffektivt. Det var mycket svårt att nå personer och 

familjer med större sociala problem. 

"Det har visat sig vara mycket svårt att stimulera de helt socialt ut
slagna till aktivitet. Om de socialt utslagna dessutom har samlats till 
samma område är det svårt att stimulera grannskapet som helhet till ak
tivitet." 21) 

"Samhällsarbete gäller alla, kan man svara, javisst är detta målet. Men 
hur blir det i praktiken: Vem ställer upp på möten, vem ansluter sig 
till de kollektiva aktionerna, vem kan bäst tala för sina behov och 
argumentera inför myndigheterna." 22) 

"Meningen är att aktivera folk, som sitter och trycker i sina hålor, 
men i stället är det sådana som redan är aktiva som kommer." 

"Vi har märkt en Överrepresentation av människor med utbildning över 
vad som är vanligt för "vanliga jobbare", samhällskritiska med "en in
tellektuell förståelse av problemen". Men det har också kommit med många 
som inte har någon högre utbildning, människor med erfarenheter av hur 
det är att leva knapert, att ha hårda, trista arbeten, människor som är 
heligt förbannade över sakernas tillstånd." 2lO 

20) Blomdahl, o a a, sid 55. 

21) Blomdahl, Ulf, o a a , sid 40. 

22) Jonsson, Gustav. Att bryta det sociala arvet, Stockholm 1973, sid 209. 

23) Replik från en av de 
1974, sid 45. 

boende i Vårberg. Daun, Åke. Förortsliv, Lund 

24) Flemström, Rönnby, o a a, sid 39. 
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Är grannskapsarbete ett sätt för socialarbetaren att få ta i pincetten i 

stället för att arbeta med dynggrepen?, frågar sig Gustav Jonsson, Man kan 

visserligen nå personer med relativt låga inkomster och låg utbildning, per

soner som är på bettet för att förändra saker och ting. Men de taggiga fa

miljerna och de fattiga och alkoholiserade nås inte av några aktivitetsbud

skap, i alla fall inte i blandade bostadsområden. 

När nu socialutredningen föreslår att grannskapsarbete kan få vidgad använd

ning i framtiden, så tänker man sig en helt annan variant än den ursprung

liga. Nya tankar och idéer kommer då att ligga bakom metoden grannskapsarbete. 

Det står ännu inte klart exakt hur grannskapsarbetet i statsapparatens regi 

kommer att utformas. Det handlar om att "i nära kontakt med invånarna själva 
25 ) 

bearbeta problem i närmiljön". 

I socialutredningen antyds att Fagersjöprojektet kan bli vägledande för 

framtida verksamhet. Fagersjöprojektet ligger helt i linje med socialutred

ningens olika förslag och harmonierar dessutom med en rad andra aktuella 
26 ) 

statliga utredningar. Vi skall därför ta oss en titt på hur grannskaps

arbetet fungerade där. 

I projektets mål- och medelpresentation betonades effektiviteten starkt i 
. . 27 ) 

arbetet med problembarn och problemfamiljer. Effektiviteten blev stor 

genom att ett samarbete hela tiden skedde mellan tjänsten,än från olika myn-
28 ) 

digheter (barnavårdscentral, daghem, skola, PBU , nykterhetsnämnd, barna

vårdsnämnd, socialnämnd, m.m.). Vidare effektiviserades hjälpen genom att 

man bedrev uppspårande verksamhet och fick tag i problemen på ett tidigt 

stadium. Grannsamarbetet var en annan viktig del av projektet. Vilken bety

delse hade då grannsamarbetet? 

Projektledarna ville åstadkomma en förändring på sikt genom grannsamarbetet 

så att grannarna fick "större öppenhet för att hämta hjälp från människor 
o 29 ) 

som finns i ens närhet i stället för från teoretiskt utbildad expertis. 

25) SOU 1974:140, sid 56-

26) Cederblad, Wedel, o a a, sid 162 och följande. 

27) Cederblad, Wedel, o a a, sid 17. 

28) PBU=Psykisk barn- och ungdomsvård. Projektledningen kom från PBU med 
Fagersjö som del av upptagningsområdet , 

29) Cederblad, Wedel, o a a, sid 105. 
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Genom att grannar lärde känna varandra så skulle dessa grannar kunna hjälpa 

varandra mer än tidigare. Men samtidigt var grannsamarbetet ett medel för 

projektledarna, experterna, att få in en fot bland befolkningen. Grannsam

arbetet blev en kanal som man använde sig av för att få veta mer om befolk

ningen. 

I projektets metodredovisning heter det: "...att utnyttja vår ökade känne

dom om Fagersjöbornas livsvillkor, familjernas inbördes relationer etc for _ _ , ___ _ _ 
att göra hjälpen mer effektiv." Samtidigt med detta förekom alltså ett 

livligt samarbete med personer från olika myndigheter i området, vilket 

gjorde att (med överdrift) alla tjänstemän visste allt om alla grannar i 

Fagersjö. Det var effektivt. 

"Diskussioner har också hela tiden förts om hur man skall undvika att 
detta samarbete, avsett att effektivisera arbetet och hjälpa familjen, 
leder till ökad social kontroll. Vi har upplevt att familjer med många 
problem känt sig övervakade. Familjer har sagt att de aldrig känt sig 
så kontrollerade och registrerade som i Fagersjö. Men vi har också upp
levt att familjer känt att de fått en mycket effektivare hjälp än tidi
gare och att deras hemterapeut från projektgruppen genom att "ha en fot 
inne överallt" verkligen kunnat hjälpa dem till det stöd, både ekono
miskt och känslomässigt, som de haft behov av och varit berättigade 
till." 31> 

I grannskapsarbetet lades stora ansträngningar ned på att bygga upp ett för

troende mellan experter och befolkningen. Projektledningen ville ta ned myn

digheterna på jorden och leva sida v'd sida med alla grannar. När förtroen

det byggts upp kunde detta utnyttjas i behandlingsarbetet. Genom grannar 

kunde man få den första kontakt med personer som var i behov av familjete

rapi. Ett annat exempel är när en kvinna i undergruppen av multiprobiemfa-

miljer fungerat som "PR-kvinna för rådgivningscentralen". De andra personer

na var mycket negativa till myndigheternas inblandning. Många kände sig över

vakade. Men den här kvinnan hade en stark ställning i gruppen och kunde på-
32 ) 

verka de andra att bli mer positiva till behandling. 

30) Cederblad, Wedel, o a a, sid 19-

31) Cederblad, Wedel, o a a, sid 143. 

32) Cederblad, Wedel, o a a, sid 94-95, 102, 107, 108« 
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Sammanfattningsvis har vi velat peka på en idé bakom grannskapsarbete, inne

bärande att kontakter mellan grannar blir ett komplement till terapi. Genom 

grannsamarbetet effektiviserar man myndigheternas anpassningsåtgärder bland 

annat via experternas bättre insyn i de boendes liv. 

11 • 3 • Kritisk granskning av teorier och idéer 

11.3.1. Omsvängn ingen 

Alla tjänstemän som vill lära sig grannskapsarbete för att eventuellt börja 

praktisera metoden måste vara medvetna om den omsvängning som skett från 

det att grannskapsarbetet först introducerades i Sverige. 

Från början fanns det idéer om att minska myndigheternas sociala kontroll. 

Grannskapsarbetet skulle leda till att ett informellt kontaktnät byggdes 

upp, som mer eller mindre tänktes ersätta den formella kontrollen. Om grann

skapsarbete nu utformas i enlighet med socialutredningens skrivningar och 

praktiseras som i Fagersjöprojektet, då kommer resultatet i stället att bli 

en ökad social kontroll från myndigheternas sida. Terapi i kombination med 

grannsamarbete kan göra kontrollen mer dold, positiv, informell och "demo-
33 ) 

kratisk" men kraftigare. 

Den andra omsvängningen, som likaså är en följd av att statsapparaten sökt 

stöpa om den oppositionella verksamheten i egna formar, gäller möjligheten 

till politisk verksamhet. Man har från myndigheternas sida lagt lock för 

en eventuell utomparlamentarisk upproriskhet från grannars och grannskaps

arbetares sida. 

Kvar finns emellertid vissa teorier och uppfattningar som är gemensamma för 

den mer ursprungliga varianten och den statskontrollerade tappningen av 

grannskapsarbete. Det gäller bland annat teorier om sociala nätverk. I andra 

fall föreligger gemensam brist på teorier. 

33) Se vidare Sjöström, Kurt, Socialpolitiken i det kapitalistiska sam
hället. Göteborg 1974, sid 130 . 
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II.3.2. Orsaker till vårdapparatens utväxt måste klargöras 

Små lokalsamhällen kännetecknas av täta sociala nätverk. Grannar är arbets

kamrater och släktingar och en liten omflyttning i samhällena gör att samma 

människor följs genom åren och lär känna varandra. Lokalsamhällets karaktär 

finner vi bl.a. i brukssamhällena och i arbetarstadsdelar kring fabrikerna 

under seklets början. Det rådde en mycket stark social kontroll i dessa om

råden. Hela Jante-kulturen med dess rigiditet hör till bilden. Förutom den 

starka sociala kontrollen finner vi att man i viss mån hjälpte varandra och 

förmedlade erfarenheter mellan generationerna. Kvinnorna arbetade dagarna 

i ända och pratade med varandra om vardagens bekymmer vid klappbryggor el

ler vedbodar. 

Dagens förorter har inte alls samma sociala karaktär. Både den informella 

sociala kontrollen och hjälpen förekommer mycket mer sparsamt. Samtidigt 

med uppsplittringen av lokalsamhällena har vårdapparaten vuxit ut. En tidi

gare refererad hypotes knyter samman dessa förhållanden och vill förklara 

vårdapparatens utväxt med en försvagad informell struktur. (Se avsnitt 

II.2.4) I föregående rapport beskrevs det omvända sambandet: En utbyggd 

vårdapparat hjälper till att försämra de sociala relationerna, eftersom 

människor inte fostras till att stötta och hjälpa varandra, när det finns 
34- ) 

en myndighet för varje typ av problem. 

Att beskriva dessa förhållanden ger emellertid en mycket ofullständig bild 

av verkligheten. En rad andra faktorer måste tas med för att vi skall nå 

en förklaring till såväl vårdapparatens utväxt som till försämrade sociala 

relationer, en försvagad informell struktur. Frånvaron av hjälp och kon

troll hör inte alls bara samman med urbaniseringen och den därmed fram

kallade uppsplittringen av lokalsamhällena utan fastmer med den ekonomiska, 
35 ) 

politiska och ideologiska utvecklingen i stort. 

Låt oss då se på orsakerna bakom vårdapparatens utväxt och börja med ekono

miska orsaker. En huvudhypotes är här att produktivitetsökningen och den 

därmed sammanhängande arbetsdelningen i samhället är av största betydelse. 

Dels ger ökade krav på prestationer upphov till problem som kommer till 

34) Eriksson, I, o a a (se not 1), sid 92. 

35) Se vidare Eriksson, I, o a a . 
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myndigheternas kännedom» dels är vårdapparatens utväxt en förutsättning för 

att kraven hela tiden skall kunna höjas på arbetarna som finns kvar i pro-

! du ktioneii. De måste kunna lämna ifrån sig både arbete och ansvar kring sina 

egna och andras sjukdom och problem för att orka med en höjd prestation un

der arbetstid. 

Nästa fråga blir: Varför denna produktivitetsökning? Här skall vi lägga 

fram den marxistiska teorin om kapitalismens inneboende drivkrafter mot en 

ständigt stigande produktivitet. 

I konkurrensen mellan kapitalisterna använder dessa en alltmer välutvecklad 

maskinteknik för att höja produktiviteten. Men genom den ökade maskinanvänd

ningen tar kapitalisten bort en del av grunden för sin egen existens, efter

som det endast är ur arbetskraften som kapitalisten får sitt mervärde. Meka

niseringen innebär att profitkvoten tenderar att sjunka. 

Kapitalisten försöker hela tiden att motverka detta på olika sätt, bl a 

genom att höja arbetarnas fysiska och i sykiska prestationer. Ett av de me

del som används för att öka produktiviteten är arbetsdelningen. Arbetsdel

ningen innebär att arbetsprocessen delas upp i mindre bitar, och att det 

görs en uppdelning på personer som har hand om den ena eller den andra upp-

i giften. 

Dessa tendenser förstärks då allt mer av produktionen dras in i marknadseko

nomin. På vägen från självhushållet till penningekonomin berövas arbetaren 

sin ekonomiska autonomi och blir i ökad utsträckning beroende enbart av sin 

arbetsinkomst. Ett exempel är när odlandet av grönsaker och potatis, fisket, 

jakten, m.m. försvinner som komplement till löneinkomsten. 

Arbetsdelningen i hela samhället hör samman med arbetsdelningen inom indu

strin. Processen startade redan med manufakturerna. 

"Då varuproduktionen och varucirkulationen är det kapitalistiska produk
tionssättets allmänna förutsättning, kräver den manufakturmässiga arbets
delningen en redan i viss grad mognad arbetsdelning inom samhället. 
Omvänt utvecklar och mångfaldigar den manufakturmässiga arbetsdelningen 
genom återverkan denna samhälleliga arbetsdelning." 

36) Marx, Karl, Kapitalet I, kap. 12. 
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Arbetsdelningen i stort i ett samhälle tillhös* de mest olikartade ekonomiska 

samhällsformationer och behöver inte heller vara förmedlat genom varuutbyte. 

Det specifika för kapitalismen är att "den samhälleliga arbetsdelningens 

anarki och den manufakturmässiga arbetsdelningens despoti betingar varand-
h 36) 

ra . 

Den fortgående arbetsdelningen i samhället har beskrivits av många socio

loger. Marx skiljer sig från de andra när det gäller beskrivningen av ar

betsdelningen och dess verkningar på t.ex. alienationen. Skillnaden gäller 

särskiljandet av arbetsdelningen i allmänhet från den som sker i det kapi

talistiska samhället. 

Det privata ägandet av produktionsmedlen gör att produktivitetsutvecklingen 

och arbetsdelningen drivs fram av jakten på mervärde. Arbetsdelningen i 

samhället är inte resultatet av försök till en förnuftig och rationell pla

nering utan kännetecknas mer av anarki. Arbetsdelningen kan inte på samma 
37 ) 

sätt bekämpas och motverkas som i en planerad ekonomi. Marx förklarar 

alienationen inte bara utifrån en arbetsdelning i samhället, utan från ar

betsdelningen i kombination av privata produktionsmedel, klassförhållanden, 

utsugning, att arbetskraften förvandlas till en vara. 

Staten får ökad betydelse i det kapitalistiska systemets utveckling. Staten 

griper in för att effektivisera och bibehålla systemet med dess mervärdes

produktion. Kapitalisterna stöttas i det långsiktiga intresset att bibe

hålla mervärdesproduktionen, vilket bl.a. innebär krav på ständigt ökad 

produktivitet. 

Produktivitetshöjningarna inom industrin möjliggörs genom att staten aktivt 

griper in för att avlasta arbetarna från arbetsuppgifter utanför den direkta 

produktionen. För att arbetarna skall orka med en psykiskt och fysiskt krä

vande arbetsdag, måste de friställas från tidigare utförda sysslor. 

Ett exempel på detta är när statliga hjälporgan, den statliga vårdapparaten, 

byggs ut. Arbetaren avlastas från arbetet att 1) ta hand om sig själv, sin 

hälsa, sina sjukdomar, sina personliga problem och 2) ta hand om andra i 

37) Se t.ex. Kampen mot arbetsdelningen i Kina, HfKrs, 4/1975. 
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den närmaste omgivningen som blivit sjuka eller hamnat i trångmål på annat 

sätt. 

Kapitalisten får i samma veva fungerande arbetskraft, fungerande potenti

ell arbetskraft (arbetskraftsreserv) och fungerande konsumenter. Alla män

niskor som inte efterfrågas som arbetskraft får pengar från stat och kom

mun och blir konsumenter. De hjälper till att köpa alla varor som spottas 

ut på marknaden och som måste säljas. 

När arbetaren avlastas dessa vårdande uppgifter av sig själv och sina anhö

riga så innebär det bara att han/hon slipper att utföra uppgifterna på ett 

direkt sätt. Skattevägen for man vara med om att bära den ekonomiska bör

dan fcr utbyggnaden av statsapparaten. Arbetarna själva får bära huvudan-
o 38 ) 

svaret för reproduktion av arbetskraft på det ekonomiska planet. 

Många har pekat på det negativa i denna arbetsdelningsprocess. När allt 

fler förmågor hos människan inte får användas så förtvinar de. Människan 

blir mer och mer av ensidig specialist genom att fråntas en allmän yrkes-
39) o  skicklighet på arbetet och genom att tvingas inrikta hela sitt liv på 

denna ensidiga arbetsuppgift. André Gorz framhåller det negativa i att 

experter tar hand om människors hälsa och ohälsa. 

"Kapitalism leder på så sätt till att individerna fråntas si~a sjukdo
mar och sin hälsa, liksom de tidigare har berövats sitt arbete." 40 ' 

"...vårdindustrin har drabbats av hypertrofi - abnorm tillväxt: dess 
fabriker, dess byråkrati, dess chefer, ingenjörer och förmän har från
tagit individerna allt som rör deras hälsa och sjukdomar; människorna 
hänvisas till att överlämna sig till dem som "vet bättre"; tillfrisk
nandet, den kroppsliga och själsliga balansen, nås inte längre genom 
ett "sunt livssätt" och iakttagande av enkel hygien...utan genom stän
diga tekniska ingrepp." 1+0) 

38) Sjöström, Kurt, o a a, sid 62, 108, 152. 

39) Det finns teorier om att den automatiserade produktionen delvis bryter 
arbetsdelningsprocessen. Se vidare Håkansson, Per Arne, industriarbe
tets karaktär och arbetarklassens struktur, Sociologisk forskning 3/76 , 

40) Gorz, Andre, Sjukvård, hälsa och samhälle, Ord & Bild, 6/75. Artikeln 
är en anmälan och en politisk utveckling av Ivan Illichs bok "Den far
lige sjukvården". 
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Efter denna långa utläggning återvänder vi till övriga faktorer bakom vård

apparatens utväxt. Att endast tala om ekonomi leder till en reduktionis-

tisk kapitallogik. Politiska förhållanden såsom klassmotsättningarna be

tingar statens och därmed vårdapparatens utväxt. 

"För staten som organisation för den politiska strukturen och därmed 
för den klass vars "överordning" garanteras därigenom, blir det då av 
största betydelse att dels förhindra och avleda politisk klasskamp, 
och dels att hålla den ekonomiska klasskampen inom tolerabla grän-
ser." "U> 

"Den främsta drivkraften till utvecklingen av socialpolitiken var räd
slan för att de utsugna arbetarna skulle göra revolution." 42) 

Ur statlig politisk synpunkt är det av största vikt att förhindra överrask

ningar. Vårdapparaten har en kontrollfunktion, innebärande att överrask

ningarna minskar i takt med vårdapparatens utväxt. 

"För att kunna upprätta en effektiv kontroll blir det allt mer nödvän
digt att känna till när, var och hur avvikelser uppträder. Datacentra
ler med detaljerade uppgifter om medborgarna blir ett nödvändigt kom
plement till själva behandlingen. Det gäller att så tidigt som möjligt 
spåra upp eventuella normavvikelser och underkasta dem preventiv be
handling." 1+3 ) 

Dessa ekonomiska och politiska drivkrafter åtföljs av en ideologipradukticn* 

I och med vårdapparatens utväxt kan myter spridas om det goda hjälpande 

samhället. Ernst Michaneks karaktäristik av socialpolitik får stå som ex

empel på ideologiproduktionen. 

"Måhända kan man säga, att socialpolitik är namnet på en rad samhälle
liga åtgärder, som präglas av kamratlighet - med allt vad detta inne
bär av hjälpsamhet, solidaritet, rättvisa och humanitet." 

41) Sunesson, Sune, Politik och organisation, Kristianstad 1974, sid 87« 

42) Citatet är hämtat från Sjöström, K, o a a, sid 14, där denne refererar 
vad Äke Elmer skriver i Svensk socialpolitik. 

43) Edling, Stig, Avvikarna och samhällets utveckling, i Kontroll av indi
viden, Det nya samhället nr 1. Red. Nordal Åkerman, sid 218. Se vidare 
Socialutredningens (SOU 1974:40) förslag om uppspårande verksamhet. 

44) Michanek, Ernst, Socialboken, Stockholm 1966, sid 11-12. 
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Men arbetarrörelsen då? Har den inte haft någon betydelse för alla social

politiska satsningar? Jo att vårdapparaten har blivit så stor som den bli

vit har sin delförklaring i att det funnits politiska ambitioner att undan

röja en misär, vilken uppkommit i och med den ekonomiska utvecklingen. 

Som exempel kan nämnas att utvecklingen från självhushåll till marknadseko

nomi medfört allt större sårbarhet mot penninginkomstbortfall. Egendoms-

lösa har inget att falla tillbaka på vid arbetslöshet etc. Ett annat exem

pel är kraven på "arbetskraftens rörlighet'' och större prestationskrav 

inom industrin. I och med dessa krav kan t ex inte gamla människor tas om-

hand av sina anhöriga. De politiska reformistiska ambitionerna resulterade 
45 ) 

i försäkringssystem, socialhjälp, åldringsvård m m. 

De socialpolitiska åtgärderna har inte bara en s k städgummeuppgift utan 

spelar också en pådrivande roll. Produktiviteten kan stegras i snabbare 

takt och s k strukturrationaliseringar ske smidigare om myndigheternas 

stödåtgärder är satta i system. 

Men en utbyggd sjukvård och socialvård följer inte automatiskt av krav från 

det ekonomiska systemets sätt att fungera. Vårdapparaten kunde ha varit 

mindre (och misären större) om det inte funnits politiska ambitioner främst 

inom socialdemokratin att försöka råda bot på negativa konsekvenser för 

enskilda individer som utsatts för kraven. 

Utifrån denna mer utvidgade orsaksanalys ter det sig inte lika lätt att 

hamna i fällan med slutsatser om social nedrustning eller överoptimistiska 

tankar kring återupprättandet av sociala mätverk. Om man enbart tar fasta 

på politiska och ideologiska orsaksfaktorer bakom utväxten av t ex social

vård kan det tyckas "radikalt" att vilja lägga ner socialvården. Man skulle 

då slippa den sociala kontrollen och mytbildningen, vilka motverkar sam

hällsförändringar. Men med en betoning av den ekonomiska bakgrunden så blir 

myndigheternas sociala nedrustning endast ett sätt att överlasta vårdansva

ret på redan hårt pressade människor. Den sentimentala samhällskritiken 

blir ur detta perspektiv närmast cynisk. 

45) När nu anhöriga får svårt att ta hand om åldringarna och dessa bara 
blir allt fler, så ökar naturligtvis trycket på sjukvård och social
vård i myndigheternas regi. 
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Det går att peka på negativa konsekvenser av en långt driven arbetsdelning, 

där myndigheter har hand om alla vårduppgifter. Men det som då skall angri

pas är inte en för stor vårdapparat, utan den alltför högt uppdrivna pro

duktiviteten och dess bakgrund. 

Teorin om den informella sociala strukturens betydelse för vårdapparatens 

utväxt är ofullständig och kan därför leda in på felaktiga tankebanor. 

Ekonomiska förändringar, däribland den ständigt ökade produktiviteten, har 

konsekvenser dels för kontaktnätet mellan grannar i ett bostadsområde, dels 

för utväxten av en statlig vårdapparat. 

II.3.3. Problemens orsaker 

Tanken på att man genom grannskapsarbetet skulle komma åt problemens orsa

ker visade sig vara orealistisk. Orsakerna till de sociala problemen är 

inte att finna i närmiljön, i bostadsområdena, utan ytterligare ett steg 

högre upp, nämligen i samhällsstrukturen. 

Genom socialt arbete, och det gäller alltså också grannskapsarbete, föränd

ras inte sådana företeelser som på ett avgörande sätt bestämmer människor

nas livsvillkor: naturresursernas användning, arbetsplatsernas lokalisering 

och utformning, arbetslöshet, prestationskraven på arbetsplatsen och i sko

lorna, teknologins utveckling, fördelningen mellan löner och vinster, re-
46) 

klam m.m. 

Genom att grannar försöker att förändra sin bostadsmiljö, vilket kan vara 

något positivt i sig (bättre lekplatser för barnen, trevligare gårdar etc), 

så tar man inte bort orsakerna till de sociala probJem som alstras ur sam

hällsförhållandena. Endast en genomgripande samhällsförändring kan lösa de 
47 ) 

djupgående sociala problemen. För att ställa en konkret fråga: 

Om nu Jeppe inte super därför att han bor tråkigt utan för att han är ar

betslös, vad skall grannskapsarbetaren göra åt det?.' 

46) Blomdahl, U, o a a, sid 22. 

47) Se Ahlberg, L m fl, o a a . 
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II.3.4. Kontaktnät på konstlad grund 

Talet om stamkänsla är närmast skrattretande. Det antyder att samma beting

elser skulle föreligga för kontakt mellan grannar i städernas förorter på 

70-talet som var och när som helst annars. Man undersöker inte tillräck

ligt varför grannar inte umgås med varandra idag. 

När det gäller historiska jämförelser och tanken på att återskapa stam

känslan, är det en fråga som måste ställas. Har man någonsin tagit hand 

om de avvikande i lokalsamhället? Var inte utstötningen snarare krafti

gare och mer definitiv då än nu? Frågetecknen visar på att jag inte har 

några definitiva svar. Det lilla stabila lokalsamhället utan större om

flyttningar gav emellertid grunden för en informell social kontroll som 

förhindrade många avvikelsers uppkomst. Hela Jante-kulturen med dess rigi-

ditet hör till bilden inom arbetarklassen. 

Som en grov generalisering kan sägas att grannskapsarbetarna överbetonat 

betydelsen av själva bostadsområdets utformning. Först trodde man sig ha 

orsakerna till de sociala problemen i närmiljön. Vidare framgår att man 

vill ha isoleringen till att handla om fel i bostadsområdet. "Stadsdelens 
48) 

tristess gör också att människorna sluter sig inom sina lägenheter." 

Det råder brist på träffpunkter osv. 

I dagens stressade samhälle med hög produktionstakt, långa reseavstånd m m 

fattas tid och ork hos många människor att umgås med grannar eller andra 

på fritiden. En riktig tanke bakom grannskapsarbetet i det här sammanhanget 

är att grannkontakter kräver mindre energi än andra kontakter. Ökade grann

kontakter har sin givna plats i det överstressade samhället. 

A andra sidan gör den ständiga omflyttningen i bostadsområdena, en omflytt

ning som har att göra med krav på "arbetskraftens rörlighet" och på den 

successiva segregeringen genom utflyttning till småhus, att eventuella so

ciala nätverk blir instabila och kortlivade. 

Det ställs idag krav på människor att ständigt knyta kontakter med nya män

niskor. Det är ett krav som blir betungande när självförtroendet är lågt. 

Varför har så många människor dåligt självförtroende? 

*+8) Flemström, Rönnby, o a a, sid 37 . 
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Dagens samhälle är ett hårt samhälle med tävlan och konkurrens. Många av 

de utslagna får så dåligt självförtroende att de inte orkar med kontakter 

med andra människor. Man orkar inte heller med grannskapsarbetare och deras 

glättiga budskap om aktivitet. 

Men konkurrensen får även betydelse för hur och om icke-utslagna umgås med 

varandra. Den allmänna öppenheten saknas och i stället utvecklas en social 

förställningskonst. Många umgås med några få utvalda vänner och med släk

tingar. De är alltså inte så isolerade som det kan tyckas efter en genom

vandring i ett modernt bostadsområde. Förställningskonsten innebär att man 

döljer ekonomiska problem, samlevnadsproblem etc. Umgänget som är begrän

sat i tid och rum ger möjlighet att hålla skenet uppe och inte avslöja 

sina skavanker. Mat, prylar och heminredning blir skådebröd som markerar 
49) 

den egna ställningen. 

"..man underskattar alltför lätt, hur djupt de individualistiska före
ställningarna sitter rotade och att det är därför som så många försök 
att förverkliga solidaritet och kontakt misslyckas." 0̂) 

Individualismen, konkurrensen, den sociala förställningskonsten ger upp

hov till tomhet i relationerna. Kontakterna blir dessutom mycket jobbiga 

för den enskilde individen som inte hör till de starka. Har grannskaps

arbetare tänkt på dessa förhållanden? 

Bakom grannskapsarbete ligger en tanke på öppenhet och möten mellan många 

människor, snarare än umgänge i snävare bemärkelse. Det är en fin tanke 

att försöka bryta familismens murar. Men det gäller att vara medveten om 

hindren som ligger i hela samhällets sätt att fungera, vilket vi något 
51) 

berört ovan, för att sedan utifrån dagens förutsättningar formulera 

ett positivt alternativ. Att baka, gå på tipspromenader, idrotta, ha foto

klubb osv är en lite konstlad ersättning för tidigare förekommande kontakt

nät mellan grannar. I mindre lokalsamhällen träffades förr människor via 

andra naturliga och nödvändiga sysselsättningar. 

49) Se vidare Daun, Åke, Förortsliv, Lund 1974. 

50) Richter, Horst, Solidaritet. Ett alternativ till prestation - konkur
rens - utslagning, Sthlm 1975, sid 57. 

51) Se vidare Eriksson, I, o a a. 
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"När karlarna gav sig ut på fiske var det ofta tillsammans med en god 
vän. När de på lördagen högg veckans ved, gjorde de det tillsammans 
med grannarna. Man stod i var sin bod och tävlade om att hugga snabbt, 
och några nubbar brännvin förhöjde stämningen. Arbetet i trädgårds
landet resulterade i samspråk, både med närmaste granne och förbipas
serande. Och man badade ihop. Kvinnorna tvättade ibland tillsammans, 
< e de ständiga ärendena utomhus att man stötte 

Går det att undvika grannskapsarbetets karaktär av "att träffas för att 

träffas", "aktivitet för aktivitetens egen skull"? 

En tanke har varit att låta innevånarna i ett bostadsområde få förvalta 

en summa pengar, vilken man tillsammans skulle besluta om användningen av. 

Det skulle vara en meningsfull uppgift samtidigt som en skola i demokra-
53 ) 

ti. Men även detta är att skapa grannkontakter pa lite konstlad väg, 

eftersom ingen reell demokrati föreligger kring de stora boendefrågorna. 

Man kan endast åstadkomma en politisk lekstuga där besluten handlar om 

marginella frågor. 

Slutligen skall nämnas ytterligare en sida av den konstlade grunden för 

grannkontakterna genom grannskapsarbete. Socialarbetarna som introducerade 

grannskapsarbetet på 70-talet i Sverige var påfallande klasslösa i teori 

och ideologi, trots att man i flera fall kallade sig marxister. De bäddade 

därigenom för en kontinuerlig fortsättning på klasslöshetsideologin bakom 

grannskapsarbetet i myndigheternas regi. Talet om att grannar i såväl ho

mogena som heterogena bostadsområden skulle ha så mycket gemensamt verkar 

fördunklande. Det är att försöka skapa gemenskap på falska grunder. 

"På samma sätt som religionen används för att skyla det världsliga 
eländet skall en av staten påtvungen och därför imaginär gemenskap 
dölja människors brist på samhörighet och alienation i deras sociala 
relationer." ) 

52) Daun, Â, o a a (1974), sid 220-21. 

53) Denna demokratitanke fanns redan på 40-talet i dåtidens grannskaps
idéer. Se vidare Franzén, Mats och Sandstedt, Eva, Grannskapsplane
ringens förutsättningar i det svenska 40-talet, Sociologiska institu
tionen, Uppsala universitet, (stencil) 1976. 

54) Israel, Joachim, Alienation: från Marx till modern sociologi, Sthlm 
1968, sid 30. Avsnittet handlar om Marx och den politiska aliena
tionen . 
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II.3.5. Brist på social förankring snarare än ensamhet 

"Arbetslösa människor som inte ser en chans till att få använda sina 
resurser i samhället genom att arbeta bryts lika snabbt ner som en 
ensam människa som inte valt ensamheten fast hon har ett arbete. Jag 
tycker inte man kan skylla självmorden i Sverige på ensamheten och 
isoleringen. Men det kanske är känsligare att belysa att människor 
tar livet av sig på grund av arbetslöshet?" 

Ensamhet är otvivelaktigt ett mycket stort problem för många människor i 

dagens samhälle. Det är något ont i sig, värt att diskutera vad som kan 

göras för att minska problemet. Men inte sällan sker en överbetoning av 

fenomenet ensamhet när det gäller att förklara andra problems uppkomst. 

Åke Daun påpekar att vi "knappast (har) skäl antaga, att det förhållandet 

att människor har många umgängesvänner i sitt grannskap skulle vara till

räckligt för att skapa en allmänt hänsynsfull inställning till andra män-
50) 

niskor, kända som okända". 

Det är alltså förhastat att tro att dåliga grannrelationer ligger bakom 

uppkomsten av sociala problem och att goda grannrelationer utgör botemed

let mot sociala avvikelser. 

Om huvudproblemet är att leta efter orsaker till sociala problem, så är 

det mer fruktbart att diskutera bristen på social förankring än isolering 

i bemärkelsen avsaknad av vän- och grannkontakter. Att tala om människors 

ensamhet kan vara att göra ett stort problem till ett litet, eftersom 

många ensamma är dåligt socialt förankrade. De saknar inte bara vänner 
57 ) 

utan är också arbetslösa och dåligt politiskt förankrade. Är det då 

ensamheten eller arbetslösheten som resulterar i andra problem? 

Bristen på tillhörighet och förankring gör sig också påmind hos de förvärvs

arbetande. En tanke bakom grannskapsarbete är att föräldrar idag utsätts 

för stora stressmoment. Därför borde de få hjälp av sina grannar med upp-

55) Ally Ahlqvist, insändare i DN 13/2 1977. 

56) Daun, Åke, Solidaritet och social struktur i Daun m fl (red), Sam
hällsförändringar och brottslighet, Sthlm 1974, sid 154 . 

57) Mer om social förankring i nästa avsnitt (III) 
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fostran av barnen. Men vad beror dessa stressmoment på? Jeremy Seabrook 

pekar på ett viktigt förhållande, då han beskriver den kulturella föränd

ringen inom arbetarklassen. Den tidigare dominerade fattigkulturen, som 

gick ut på att nya generationer formades till att klara av och finna sig 

i ett slitigt och fattigt liv i och intill fabriken, skapade inga uppfost-

ringsproblem. Men den nya konsumtionskulturen i det rörliga samhället sät

ter inte gränser på samma sätt som fattigkulturen. 

"Medan de vuxna tidigare i första hand hade utgjort en källa til kul
turell identitet för den följande generationen måste de nu förse in
divider med livets mening. ^8) 

Trycket på föräldrarna blir mycket stort då kulturella band byts mot per

sonliga och emotionella band i uppfostran. I sin förtvivlan över den egna 

förlusten av en mer allmän tillhörighet, klänger sig föräldrarna fast vid 

sina barn och kan därmed komma att krossa dem i försöket att skaffa sig 

kamratskap och tröst. Familjerna präglas stundom av klosterliknande och 

lidelsefull känslointensitet. Till vad skall barnen och ungdomarna fostras? 

Räcker det med att grannar har ett livligare umgänge med varandra så att 

det uppväxande släktet får kontakt med fler vuxenfigurer än de egna för

äldrarna. Är problemet att vuxenmodellerna är för få för varje barn, är 

det inte så att vuxenmodellerna inte är särskilt attraktiva ur barnens 

Ögon? 

När nu livets mening inte är att stå ut med och klara sig i fattigdomen, 

att dag efter dag se till att överleva till nästa dag, vad är det då? 

Att jäkta till bussen som mamma och många andra mammor, att fara iväg med 

bilen som pappa och många andra pappor, att komma hem och vara trött, 

titta på TV... 

Samma frågor ställer sig ungdomar som känner ett behov av att bryta upp, 

dels från det invanda livsmönstret, dels från föräldrarnas personliga band. 

Upproriskheten och uppgivenheten kan ibland resultera i kriminalitet och 

missbruk. 

Ett positivt alternativ till den gamla fattigkulturen och dagens konsum

tionskultur vore en mer allmän arbets- och politisk gemenskap i samhället. 

58) Seabrook, Jeremy, Det ständiga gästabudet,Från fattigkultur till 
konsumtionskultur, Falköping 1975, sid 34-„ 
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Om alla vuxna som ville arbeta också fick arbeta, om alla barn och skol

ungdomar hade att se frani mot ett meningsfullt arbete, om man kunde vara 

delaktig i samhället genom gemensamt ägande och reell politisk medbestäm

manderätt, då skulle tillhörigheten vara naturlig. Föräldrar slapp då det 

betungande kravet att stå som garant för livets mening och kunde åter bli 

kulturöverförare. 

Men nu är detta alternativ en utopi i dagens Sverige, med dess kapitalis

tiska produktionssätt. Det som kan åstadkommas är en slags provisorisk 

social förankring. Ett visst antal personer kan få sålt sin arbetskraft på 

marknaden, människor kan vara politiskt aktiva för att vara med och be

stämma över hur statsapparaten skall förvaltas. Man kan gifta sig och skaf

fa sig vänner, men även inom familj och vänkrets präglas relationerna av 

kapitalismens sätt att fungera. Psykologer och grannar som försöker åstad

komma en stamkänsla i Fagersjö sysslar också med ett provisorium. 

"Erfarenheterna från de flesta områden, där det bedrivits grannskaps
arbete, visar att barnen och hemmafruarna har haft störst nytta och 
glädje av grannsamarbetet." 59) 

Hemmafruarna arbetar (utanför marknaden) men saknar arbetskamrater. Genom 

grannskapsarbete kan de komma i kontakt med andra hemmafruar och få upp

leva ett slags surrogat för arbetsgemenskap. Grannkontakter kan bli till 

vänkontakter för både barn och vuxna. 

Teoretiskt kan man också tänka sig att arbetslösa m fl dåligt förankrade 

grupper kan finna ställföreträdande arbete i grannsamarbetet. Det har emel

lertid visat sig att man med grannskapsarbete inte når de socialt utslagna. 

Orsakerna ligger bl a i innehållet i konkurrenssamhällets sociala relationer 

och i den konstlade grunden för kontakter i grannskapsarbetet. 

Grannskapsarbete är bra för människor som vill ha kontakt med sina grannar. 

Typexempel är nyinflyttade, relativt välanpassade, hemmafruar utan större 

hinder (av psykologisk eller social art) att bryta sin isolering. De har 

alldagliga problem med barnuppfostran o dyl och vill ha kontakt med grannar 

för att tillfredsställa sitt behov av prat om dessa saker. 

59) Blomdahl, U, o a a, sid 47. 
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Med kunskaper om hindren, kan det tänkas att socialarbetare lyckas stimu

lera de socialt utslagna till relationer och aktivitet med sina grannar. 

En slags tillhörighet till granngruppen kan skapas, om än den bygger på 

konstlad grund. Grannkontakterna kan bli surrogat för en arbetsgemenskap 

och en reell politisk gemenskap. Aktiviteterna blir eu parallell till and

ras försäljning av sin arbetskraft på marknaden. 

II.3.6. Ideologiproduktion 

Socialvård och sjukvård kräver stora summor pengar. Utbyggnaden av vård

apparaten konkurrerar med andra användningsområden av skattepengarna. 

I de långt utvecklade kapitalistiska länderna uppstår krav på staten att 

ingripa i industrins förehavanden. För att anknyta till den socialpolitis

ka debatten så måste staten ge enskilda företag socialbidrag då de inves-

teringsstrejkar. Stora summor skattepengar måste användas till olika stöd

åtgärder för att "rädda sysselsättningen". 

Det uppstår något av en statsfinansiell kris i de långt utvecklade kapi-
60 ) 

talistiska ekonomierna. Krisen innebär att prioriteringar måste göras. 

Det faktiska utfallet brukar bli en nedbantning av vårdsektorn i relation 

till vårdbehovens utveckling. 

Den sentimentala samhällskritiken och även de uttalade tankarna bakom 

grannskapsarbetet är en del av ideologiproduktionen som sker i den stats

finansiella krisens spår. Att det är ett sorgligt kapitel det här med så 

många experter, att vi borde ta hand om varandra lite bättre i stället, 

är argument som snabbt sugs upp av bekymrade män och kvinnor som har att 

ta ansvar för vårdapparaten. Den sociala nedrustningen (i förhållande till 

alla gamla och nya behov) kan plötsligt motiveras. 

Det har varit mycket av glamour kring metoden grannskapsarbete. Verksamhe

ten har fått stå för socialvårdens "nya djärva grepp". Man talar inte öppet 

om grannskapsarbete som medlet att fly ett kaos inom en överbelastad tradi

tionell byråverksamhet. Den formella sociala kontrollen har visat sig vara 

mycket ineffektiv. 

60) Se vidare O'Connor, James, The Fiscal Crisis of the State, San 
Fransisco 1975. 
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Om man avkläder grannskapsarbetet den ideologiska dräkten, ter sig inte 

längre denna metod så tjusig. Det blir då svårt att finna entusiastiska 

socialarbetare som är beredda att lägga ner sin själ i att arbeta med och 

propagera för grannskapsarbete. Följden kan bli att hela verksamheten för

kastas . 

Men poängen här är att ideologin och glamouren kring grannskapsarbete kan 

bekämpas utan att själva verksamheten bekämpas. Det kommer att visa sig 

nödvändigt med grannskapsarbete i ett samhälle med en ökad utslagning från 

arbetsmarknaden. Stora skaror av öppet och dolt arbetslösa måste ha något 

att haka upp sitt liv på för att fungera som "icke-vårdkrävande konsumen

ter''. 

Om grannskapsarbete läggs in på socialhögskolornas schema borde det benäm

nas "surrogattillverkning1' snarare än "gemenskapsbyggande". Att kläda av 

grannskapsarbetet den ideologiska dräkten innebär också att peka på ris

kerna för en ökad myndighetskontroll liksom att erkänna att man genom grann

skapsarbete inte råder bot på soc iala problems orsaker. 

II.3.7. Politisk blåögdhet 

Bakom den tidigare entusiasmen bland socialarbetare och på socialhögskolorna 

för grannskapsarbete låg en viss politisk blåögdhet. Det var politiskt blå

ögt att tro att man genom sociala metoder kan råda bot på orsakerna bakom 

sociala avvikelser. Vidare trodde man sig kunna åstadkomma en politisk ak

tivering i bostadsområden som skulle betyda något positivt i ett längre 

politiskt perspektiv för samhällsförändringar. En organisering på klasslös 

grund (grannsolidaritet) och under ledning av tjänstemän inom statsapparaten 

var dömd att misslyckas. Motdragen från centrala delar av statsapparaten, 

med omformningen av verksamheten, kom som ett brev på posten. 

Genom att ha den klasslösa ideologin och genom att bortse från kapitalis

men som tvångströja bäddade man för ideologiproduktionen kring grannskaps

arbetet. En teori om kapitalismen och dess stat måste ligga till grund för 

nya politiska drag bland progressiva socialarbetare. 
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III SOCIAL FÖRANKRING 

Inom såväl borgerlig som marxistisk sociologi finner vi teorier om 

människans sociala natur. När Emile Durkheim utreder det egoistiska 

självmordet beskriver han förhållanden som förhindrar denna typ av 
61) 

självmord. Han talar dels om integrationen i små grupper, dels 

om integrationen i samhället och menar att kollektiva krafter är 
02 ) 

ett av de främsta hindren mot självmord. 

Individen själv räcker inte till för att ge livet en mening. Funde

ringar kring det meningslösa i livet uppkommer inte lika lätt hos en 

människa med fast förankring i en grupp (exempelvis religiös grupp, 

familjegrupp., politisk grupp) och när samhället förmedlat en kollek

tiv uppfattning om det mänskliga livets värde. Anknytningen till 

samhället ger en lust att leva. 

Den sociala förankringen handlar i Dürkheims teori om relationen 

dels till samhället, dels till andra människor på ett mer direkt 

sätt. 

Enligt den marxistiska idétraditionen är arbetet själva livsaktivi

teten» Drömmen handlar inte om Schlaraffenland, en slags ständig 

fritid där människor bara äter, sover och fördriver tiden tillsammans, 

utan om ett meningsfullt arbete. "Arbetet blir en mening, det som gör 
63) 

livet värt att leva, det som ger det en inriktning, ett mål." Arbe

tet formar människorna och relationerna dem emellan. Främlingskapet 

i arbetet hör nära samman med främlingskapet i de sociala relationerna. 

En marxistisk teori om det goda samhället, socialt sett, innebär män

niskors delaktighet i samhället och icke-alienerade kontakter med 

andra människor. Delaktigheten i samhället handlar inte bara om arbete 

utan också om politik. Det gäller att ordna samhället så att människans 

samhälleliga natur kan förverkligas och det sker genom en demokratisk 

61. Durkheim, Emile, Självmordet, Uppsala 1968. 

62. Integrationen kan dock bli för stark, som t ex i vissa militära 
kollektiv, vilket resulterar i en annan (altruistisk) typ av 
självmord. 

63. Ambjörnsson, Ronny, Drömmen om Schlaraffenland, DN 31/12 1976. 
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ordning. Privatpersonen och samhällsmedborgaren blir ett om den poli

tiska alienationen avskaffas. Detta är möjligt först när den grund-
64) 

laggande alienationen, den ekonomiska, upphävs. 

Tillhörigheten i samhället eller den mindre gruppen har en aktivi-

tetsmässig och en ideologisk sida. Det är viktigt att såväl faktiskt 

vara aktivt deltagande och att känna sig delaktig. Erich Fromm hör 

till dem som betonat den ideologiska sidan av tillhörigheten. Han 

talar om en slags' tvingande behov av att undvika andlig isolering, 
65) 

Människor flyr friheten och söker en ideologisk tillhörighet. 

Stein Ringen har tagit Dürkheims teori som utgångspunkt för sina 

empiriska hårddataundersökningar om norska folkets levnadsförhål

landen. Ringen tar fasta på den aktivitetsmässiga dimensionen när 

han försöker mäta graden av social förankring. Har man arbete? 
66 ) 

Deltar man i politiken? Har man några goda vänner? Är man gift? 

Vi återkommer senare till den norska undersökningen. 

För att ge ett perspektiv på myndighetsåtgärder mot social isole

ring har vi valt att utgå från begreppet social förankring. Anled

ningen till att utvidga resonemanget till att gälla social förank

ring och inte bara ï?avsaknad av vännern el dyl är att isolering i 

den mer vida bemärkelsen är mer relevant i en diskussion om orsaker 

till sociala problem. Vidare är det av vikt att visa på hur de olika 

delarna av förankringen hör samman samt att visa på var myndighe

terna sätter in sina åtgärder. 

Social förankring som begrepp innebär alltså dels relationer till 

samhället (arbetet och politiken i sig), dels relationer till andra 

människor på ett mer direkt sätt (arbetskamrater5 politiska kamrater, 

vänner, grannar, familj etc). Förankringen varierar i kvantitet och 

kvalitet (innehåll). 

64. Se Israel, o a a. 

65. Fromm, Erich, Flykten från friheten, Falkenberg 1971. 

66. Ringen, Stein, Den sosiale förankring, Arbiedsnotat nr 82, 
Levekårsunders^kelsen, Bergen 1976. 
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Man kan vara arbetslös, ha ett alienerande arbete eller arbeta med 

något meningsfullt. Man kan helt sakna vänner9 ha "tomma" relationer 

till en rad människor eller ha verkligt goda vänner. Osv. 
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IV KAPITALISMEN SATTER GRÄNSER 

Ringen, liksom Durkheim, skiljer inte mellan förhållanden i det goda 

samhället och existerande verklighet. Ringens mätningar befinner 

sig långt från det goda samhället. I de teoretiska resonemangen 

heter det att social förankring innebär aktivt, likvärdigt delta

gande i samverkan. Ömsesidighet och frånvaro av tvång är två vik

tiga inslag. Det blir ett glapp mellan teori och mätningar, efter

som Ringen hoppar från dessa "goda förhållanden" till en empiriskt 

given verklighet i ett visst samhälle. 

För Marx är en reell social förankring (meningsfullt arbete, reell 

politisk bestämmanderätt och medverkan i samhällets utformning samt 

generellt icke-alienerade kontakter med andra människor) en utopi 

i det kapitalistiska samhället. Man skulle kunna uttrycka det så 

att kapitalismen sätter gränser för, framför allt arbetarklassens, 

sociala förankring. De arbetar och lever i ett samhälle som inte 

är deras. 

Det som på sin höjd kan nås, och det som Ringen mäter graden av, är 

en slags provisorisk social förankring. Om arbetsmarknadsläget är 

gynnsamt och om man äger tillräckligt med fysisk och psykisk styrka 

kan man få sin arbetskraft såld. Dan innehållsliga förankringen i 

arbetet är många gånger dålig, eftersom produkticnen sker efter för

säljning och inte efter behov. Arbetskraft efterfrågas för menings

lösa arbetsuppgifter. 

En förutsättning för reell arbetsförankring med meningsfullt arbete 

åt alla är en produktion efter behov. Denna förutsättning föreligger 

inte i det kapitalistiska samhället. 

En förutsättning för reell politisk förankring i samhället är en pla

nerad ekonomi tillsammans med en utbyggd demokrati där bestämmande

rätten handlar om alla centrala frågor kring människornas levnads

förhållanden. En människa blir politiskt förankrad om han/hon är del

aktig i uppbyggnaden och skötseln av gemensamma angelägenheter i ett 

samhälle som tillhör alla och inte en liten klick. 
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Arbetarklassens medlemmar kan aldrig bli reellt politiskt förankrade 

i ett kapitalistiskt samhälle. De kan på sin höjd få vara med om att 

förvalta ett samhälle som inte är deras. Stora viktiga beslut kan man 

aldrig få något inflytande över genom den uppbyggda politiska "demo

krat iapparat en" . Striden mellan de politiska partierna gäller vem som 

skall få förvalta statsapparaten och gränserna för politiska beslut 

sätts där av kapitalismen. Det är inte likgiltigt vilket parti som 

förvaltar statsapparaten, men någon reell politisk förankring kan 

inte nås genom medlemskap och aktivitet i ett parti som slåss för 

och kanske når denna förvaltningsposition. 

Företagsdemokrati och demokratisering inom andra områden innebär 

likaså möjligheter att vara med och trycka på och vara aktiv inom 

givna ramar. Man får vara med om att förvalta någon annans verksam

het. 

Det föreligger två olika möjligheter till politisk förankring inom 

ramen för det kapitalistiska systemet. Det vi beskrivit ovan handlar 

om den systemanpassade politiska verksamheten. Men politik handlar 

inte bara om förvaltningen av det kapitalistiska systemet. På grund 

av systemets orättvisor och irrationalitet har arbetarklassen bildat 

motståndsrörelser av olika slag. I dag kan en förankring i motstånds

rörelse vara den bästa möjligheten till politisk förankring. Det är 

den typ av provisorisk förankring som har en möjlighet att leda fram 

till en reell politisk förankring. Klassmedvetande är en slags ideo

logisk förankring i opposition till det bestående samhället. 

Familjebildningar och andra, mindre gruppbildningar sker för att till

fredsställa behovet av social förankring. De sociala relationerna 

påverkas emellertid i negativ riktning av det kapitalistiska syste

mets sätt att fungera. Bland annat inverkar just begränsningen i 
67 ) 

förankring inom arbete och politik. 

67. Se vidare Eriksson, Ingalill, o a a9 Om familjerelationerna: 
Holter m fl, Familjen i klassamhället, Malmö 1976. 
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Den provisoriska förankringen varierar över tid och mellan olika 

befolkningsgrupper. När det gäller tidsaspekten så är det intressant 

att se på arbetsförankringens utveckling. 

I och med utvecklingen mot produktionens alltmer församhälleligande 

karaktär skapas förutsättningar för en ny typ och hcgre stående ar-

betsförankring. Var och en ingår idealt sett i ett helt. Alla blir 

beroende av andras arbetsinsatser i stället för att vara bundna till 
68 ) 

självhushållets mer inskränkta tillvaro. 

Men arbetsdelningen inom kapitalismen drivs inte fram av planer på 

en rationell produktion utan av kapitalisternas press på höjd pro

duktivitet. Arbetskraften är en vara som köps och säljs. Under dessa 

förhållanden är vägen bort från självhushållet inte något odelat posi

tivt. Alla efterfrågas inte på arbetsmarknaden och de som står utan

för blir då mycket dåligt förankrade i samhället. Arbetet utanför 

marknaden för att hålla uppe den egna existensen är bortrationali

serat. En växande skara dolt eller öppet arbetslösa personer är in

byggd i den kapitalistiska utvecklingen, 

Det finns tecken på att den innehållsliga arbetsförankringen försäm

rats. Dels har arbetsprocessen ändrats så att kraven på en allmän 

yrkesskicklighet förbytts mot krav på att snabbt kunna utföra enkla 

och ensidiga arbetsmoment. Detta har skett jämsides med att produk

tionen nu ofta sker efter skapade behov av konsumtionsvaror med låg 

kvalitet - slit-och-släng-produkter. 

I Lars Ulvenstams intervjuer med gamla människor i Sverige återfinns 

många målande beskrivningar av förändringen i arbetet och vad det 
69) 

betytt socialt sett. Pensionerade stenhuggare, sömmerskor, chok

ladarbetare, livsmedelsarbetare berättar om hur yrkesstoltheten och 

arbetsglädjen försvann när arbetet blev mer tvångsstyrt, enformigt 

och sönderhackat. Det handlar inte bara om att hantverket försvunnit 

mer och mer och att stressen ökat. Ett professionellt slarv med dåliga 

68. Detta är grunden för vad Durkheim kallar organisk solidaritet, 
vilken han emellertid inte har några övertygande bevis för att 
den existerar. Han bortser även från viktiga hinder i klassam
hället för att en organisk solidaritet skall kunna utvecklas. 
Se vidare Durkheim, E, The devision of Labour in Society, New 
York 1964. 

69. Ulvenstam, Lars, Så blev mitt liv, Lund 1976. 
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70 ) 
produkter som följd utvecklar sig på många arbetsplatser. Det hand

lar alltså om vad som produceras, inte bara om hur. Vidare sätts arbe

tare att tillsammans med maskiner förstöra naturen. Nya alienations-

skapande mekanismer uppkommer. Såhär berättar en pensionerad skogs

huggare i en intervju med Ulvenstam. 

"Om den här mekaniseringen som gjorde en lite rädd och göra 
skada. Så att man känner sig som en medbrottsling. Förut var 
det så viktigt hur man gjorde ett arbete och att det skulle 
vara riktigt. Nu är det huvudsaken, att virket blir mycket. 
Helt och hållet huvudsaken. Timmer är ju av så olika längd, 
visst mått av kvist, grövre kvist i grövre virke. Så vi kunde 
stå, stämplarlaget, och resonera och diskutera vad som ansågs 
mest berättigat te å stå kvar. Det var så viktigt vad vi gjorde 
då. Nu på slutet var det bara och sopa, kalhugga." 

Genom dessa exempel på arbetets utveckling har vi velat visa på att 

den provisoriska förankringen under kapitalismen varierar över tid. 

Vi skall här kort beröra det andra förhållandet, att den provisoriska 

förankringen varierar mellan olika befolkningsgrupper, och att graden 

av förankring får vissa konsekvenser för välbefinnandet. 

Ett intressant fenomen är att ensamhet (avsaknad av vänner) är van

ligare bland män än bland kvinnor, medan kvinnorna är överrepresen-
o 71 ) terade bland de dåligt socialt förankrade. 

Om vi ser till en person som har hög grad av provisorisk förankring, 

så ger det en närmast karikatyrmässig bild av en superaktiv människa. 

Enligt Ringens variabelindelning har han/hon familj, vänner att umgås 

med, ett arbete att sköta och är dessutom engagerad i organisations

livet/politiken. 

Här är vi mer intresserade av den negativa sidan - den dåliga sociala 

förankringen. Det är då intressant att se på det starka samband som 

föreligger mellan psykiskt välbefinnande och provisorisk social för

ankring. Det tycks som om det är bättre att vara provisoriskt socialt 

förankrad, med alla begränsningar det innebär, än att inte vara det. 

70. Göran Palm har beskrivit dessa tendenser i avsnittet om Ruffel 
och båg, Bokslut från LM, Uddevalla 1974, sid 130. 

71. Om vänkontakter se Jaakkola, Magdalena and Koristo, Antti, 
Friendship networks in the Scandinavian countries, Research 
report no 11, 1976, from Research group for comparative sociology, 
university of Helsinki. 
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I nedanstående tabell är de integrerade aktiva inom alla fyra områdena 

(arbete, politik3 vänskapsförhållanden och familj) medan de isolerade 

inte är aktiva inom något område. Som vi ser lider de isolerade oftare 

av trötthet, har sömnproblem3 ångest och oro samt brukar sömnmedel och 
72) 

lugnande medel i större utsträckning än de mer förankrade. 

Tabell 1 Andelen med olika typer av psykiska besvär i kategorier 

med olika grad av provisorisk social förankring (norsk 

befolkning 30-69 år) 

Trötthet 
flera 
veckor 

Sömn
problem 

Ångest, 
oro 

Bruk av: 
Sömn
medel 

Lugnande 
medel ALLA 

Integrerade 10 19 10 4 5 14 

14 26 15 6 11 38 

23 38 29 10 21 36 

28 46 39 15 23 10 

Isolerade 39 61 57 32 39 1 

100 % 

72. Ringen, o a a, sid 10, Den systematiska variationen gäller för 
hälsoindikatorer som inte har något samband med ålder, varför sam
bandet är reellt enligt Ringens slutsatser. 
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V PERSONLIGA RELATIONER SOM KOMPENSATION 

Föliande slutsats dras av Kerstin Vinterhed och Bengt Börjesson, 
73 ) 

efter djupintervjuer med fem familjer i Sverige: 

"Familjen utgör inte längre någon strukturell avbild av sam
hället 3 utan kan i stället ofta ses som en motbild (min under
strykning )9 den demokratiska icke-alienerade motbilden till 
ett gripbart, obegripligt samhälle, präglat av ett demokratiskt 
ytskikt och under ytan kamouflerad makt. 

Våra fem familjer är vanliga familjer med fel och brister och 
motsägelser, men de skapar inom sig var och en det samhället 
inte ger, och det som är så svårt att erövra, jämställdhet
närhet-mening. Ingen av dem vi träffat har varit politiskt 
omedveten. Alla har sett på samhället och sin egen situation 
på ett klart och tydligt sätt. Men det frapperande är hur av
lägset samhället är för dem, hur litet det angår dem. 

I detta vakuum mellan samhälle och individ spelar familjen 
i dag rollen som skapare av självinsikt och självförverkli
gande, av realistisk verklighetsuppfattning och en känsla av 
mening." 

När samhället inte förankrar människorna socialt sett via arbete 

och politik, får familjen och andra personliga relationer kompensera 

för detta. Vi har tidigare varit inne på förändringen och försäm

ringen i arbetsförankringen. Likaså kan man visa på att den poli

tiska förankringen försämrats. Den yngre generationen arbetarklass 

är inte på samma sätt som den äldre ideologiskt förankrad i sin 

egen klass. Man ha inte så stark samhörighet med hela samhället och 

inte heller med den egna klassen. Dessutom är utgångspunkten den 

att endast en provisorisk social förankring kan åstadkommas i ett 

kapitalistiskt samhälle. Framför allt gäller det relationen till 

samhället. 

Vi skall dessutom påminna om det som sades ovan (avsnitt II.3.5.) 

om den kulturella förändringen och dess betydelse för tillhörigheten. 

Även om arbetarklassen aldrig haft en reell social förankring i sam

hället, så föddes man tidigare in i en sammanhållande kultur byggd 

på klassmässig grund. Den nuvarande klasslösa konsumtionskulturen 

ger upphov till vilsenhet, rotlöshet och jakt på identifikation. 

Konsumtionskulturen utgör inte samma grund för tillhörighet som 

fattigkulturen. 

73. Börjesson, Bengt, Vinterhed, Kerstin, Fem familjer i Sverige. 
Stockholm 1972, sid 168-169. 
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Under dessa betingelser kommer familjen och andra personliga rela

tioner att betyda allt mer socialt sett. Dessa relationer får en 

kompensatorisk roll. Men samtidigt som kraven ökar på familjen att 

tillfredsställa sociala behov, så får familjen svårare att uppfylla 
74) 

dessa krav, eftersom den materiella grunden saknas (gemensamt arbete). 

Den positiva bilden i citatet ovan är därför lite överdriven. 

Det har påståtts att föräldrar idag tenderar att bli likgiltiga inför 
75 ) 

sina barn, eftersom de ekonomiskt sett inte har någon nytta av dem. 

Men frågan är om inte den andra sidan av saken - barnens och famil

jens ökade sociala betydelse är den dominerande. Seabrook talar om 

den klosterliknande känslointensiteten, som i tonåren resulterar i 

ett accentuerat behov av att bryta sig loss och slå sig fri. 

Vår hypotes är här att personliga relationer generellt sett inte 

blir bra av att vara så viktiga. Det som skadar är trycket av andras 

osjälvständighet och rädsla för ensamhet. Barn som betyder allt för 

sina föräldrar och mannen som osjälvständigt "hakar sig fast" vid 

sin hustru är bara två exempel. 

När de personliga relationerna betyder så väldigt mycket i förhål

lande till andra delar av den sociala förankringen uppkommer en 

skräck för ensamheten. Denna skräck får i sin tur negativa följd

verkningar . 

Det ingås en rad förhastade äktenskap på grund av rädslan för ensam

het. Vidare finner sig många i de mest otroliga förhållanden för att 

få behålla en partner. Han kastar sig från det ena äktenskapet till 

det andra för att få "betyda något för någon annan". Ensamheten är 

ett större spöke än plågsamma relationer till maka/make 

74. Holter m fl, o a a. 

75. Steiger, Otto, Till kritiken av den reformistiska modellen för 
samhällelig barnuppfostran, Ord & Bild, 1/76, sid 27. 
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En del människor skaffar sig barn för att de känner sig ensamma inom 

äktenskapets ram eller för att rädda ett trasigt äktenskap. Detta kan 

innebära något negativt för barnen som kommer till världen på dessa 

•nu 76) villkor. 

Slutligen skall nämnas ett exempel på hur ungdomar kan fås att gå 

med på att utföra förhastade handlingar bara för att få vara med bland 

de starka i "innegänget". Att mobba sina klasskamrater, att hänga med 

och dricka sprit eller snatta är ett sätt att i alla fall få vara med 

någonstans. 

77 ) 
Personliga relationer som kompensation kan ses utifrån den enskilde 

människans livssituation. Enligt en strävan mot och ett behov av social 

tillhörighet (belagd av många sociologer) kompenseras en dålig förank

ring i samhället med personliga relationer. 

Det intressanta är här att dra paralleller med myndighetsåtgärdernas 

inriktning. Inom socialvården är familjeterapi och grannskapsarbete 

två metoder som väntas få ökad spridning. Båda metoderna är inriktade 

på personliga relationer. När man inte kan skaffa meningsfullt arbete 

åt folk kan man i alla fall få dem att umgås med varandra,, På så sätt 

försöker man få människor att fungera i samhället och bli, lite krasst 

uttryckt, nicke-vårdkrävande konsumenter". 

För det tredje blir personliga relationer viktiga även med tanke på 

arbetarklassens politiska resurser. Att arbetskamrater inte slåss 

inbördes och att man stöttar varandra i stället för att trampa på 

varandra etc blir oändligt viktigt, då arbetsområdet och politikom

rådet i grunden måste förändras. Goda sociala relationer inom klassen 

är förutsättningen för stärkta politiska resurser. Men det handlar då 

inte om ett kompensatoriskt förhållande. Politiken och de personliga 

relationerna är i stället invävda i ett, sammanbundna av ett klassmed

vetande. 

76. Skräcken för ensamhet beskrivs bra i en bok skriven av en kvinna som 
tagit emot mängder av brev och telefonsamtal från hjälpsökande män
niskor. Se Westerlund. A, Eakom fasaden, Falun 1972. 

77. Vi talar här om den sociala förankringens olika delområden och den 
kompensatoriska roll som vissa delar kommit att få. Vad som sker 
inom ett område påverkar också direkt andra områden. Om arbetet i sig 
och politiken i sig fungerar allt sämre färgar det av sig på vänskaps-
och familjerelationerna i negativ riktning. Om man är alienerad från 
sitt arbete blir man alienerad från sina medmänniskor. Avsaknad av 
arbete och politisk förankri?:g medför avsaknad av viktiga källor för 
v ä n s k a p s f ö r h å l l a n d e n .  O s v .  
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VI VAD GÖR SOCIALVÅRDEN ÂT ENSAMHET OCH DÅLIG FÖRANKRING? 

Vi har i en bilaga tagit upp några exempel på verksamheter i socialvår-
78 ) 

dens regi som medvetet eller omedvetet påverkar den sociala förankringen. 

Det handlar om ålderdomshem, fritidshem för vuxna, daghem, familjeterapi 

och betalda medmänniskor. I avsnitt II behandlades tidigare grannskaps

arbete . Exemplen är intressanta, därför att de visar på vilken nivå av 

förankringen myndigheterna arbetar. 

På ålderdomshem, fritidshem för vuxna, daghem och genom grannskapsarbete 

ges möjligheter till vänkontakter. Vidare bjuder man på ställföreträ

dande arbete i hobbyverksamhet och terapi. Det är ett arbete som inte 

skapar förankring i samhället. Möjligen kan man skapa surrogat för arbets

gemenskap. Daghemmen ger en förutsättning för kvinnorna att bli förank

rade på arbetsmarknaden. 

Genom familjeterapi försöker man rädda sista spillran av social förank

ring, en förankring som ter sig så viktig i dagens samhälle. 

Myndighetspersoner kan i bästa fall fungera som betalda medmänniskor. 

De arbetar då ofta på en miniminivå med människor son inte har någon 

annan att prata med. Hemsamariter, jourhavande kurator, övervakare m fl 

hör till denna kategori. 

Genom grannskapsarbete har man även försökt få till stånd en politisk 

aktivering kring lokala boendefrågor. Det är en typ av provisorisk poli

tisk förankring. 

Dessa åtgärder framstår som marginella och otillräckliga, med tanke på 

att social förankring är ett allmärmänskligt behov och att brist på för

ankring skapar avvikelser och problem. Frågan blir då: Kan myndigheterna 

göra så mycket mer? 

78. Här tar vi bara upp påverkan i positiv riktning. Ekonomisk social-
hjälp är ett sätt att få betalt för att ingenting göra. Efter en 
tid med socialhjälp och utan arbete kan det vara svårt att "komma 
igång" igen, varför socialhjälpen kan få negativa konsekvenser för 
arbetsförankringen. Inte heller tar vi upp eventuella negativa konsek
venser av socialvårdens ingripanden inom barnavård och nykterhetsvård. 
Ingripandena kan vara ett steg på vägen mot en människas definitiva 
utslagning. 
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På vissa håll finns det goda viljor att göra något radikalt. Som exempel 

har vi satsningar inom nykterhetsvården. Det finns verksamheter, ofta 

med enskilda personårs insatser och engagemang som stöttepelare, där 

just arbetsförankringen ses som det viktigaste för människor med alko-
79 ) o » holproblem. Först och främst deltar då alla i det vardagliga arbetet 

med att bygga upp och sköta om ett gemensamt ställe där man bor* Ansvar 

och arbete är nyckelord. 'Nästa steg är att finna en förlängning på denna 

arbetsförankring efter vistelsen i ett sådant här kollektiv» 

"Men just detta att skaffa arbete åt en alkoholproblematiker är 
svårt. Visserligen har man kunnat lösa akuta problem med t ex AMS-
arbete, men det har visat sig vara en dålig lösning. Platser på skyd
dade verkstäder är det ont om och likaså jobb ute på öppna märknaden* 
Och överallt står alkoholister sist i kön. 

- Jag tror att vi i framtiden måste skapa arbeten själva, säger 
Bertil Strandberg, Idag talas det i de här sammanhangen aiLdtfig om 
arbete» bara om aktiviteter. Man kan få en massa petig ar till "lek
saken" i meh när man vill ha resurser till det som hör till verklig-
heten och det samhälle vi alla måste leva i, då finns det inte 
pengar".80) 

Vi går nu vidare med frågan om vad myndigheterna kan göra. 

79. Ett exempel är Sommarlägret på Värhulta ö som får pengar från Örebro 
socialförvaltning. Ett annat exempel är Åkershultskollektivet utanför 
Alingsås. 

80. Intervju med Bertil Strandberg, föreståndare för Åkershultskollek
tivet, Nerikes Allehanda, 16/2 1976. 
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VII OLIKA TEORIER OM STATEN OCH DET SVENSKA SAMHÄLLET 

För att komma fram till vad sociala myndigheter kan göra åt social 

isolering måste vi utgå från en teori om staten och om samhällets 

struktur. Svaren på följande frågor ger två olika teorier om staten 

och det svenska samhället. 

1# Är Sverige ett kapitalistiskt land? 

2. Vad kan åstadkommas genom statliga ingripanden? 

En av teorierna innebär att vi är på väg mot socialismen och att detta 

har skett i och med en ökad grad av statsingripanden. Vägen mot socia

lismen har beträtts genom arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, ekono

misk stabiliseringspolitik mm. Denna teori är typiskt socialdemokra-

tisk.81) 

Det råder oenighet om hur långt man har kommit på vägen mot socialis-
82) 

men. Medan några hävdar att "socialismen står på dagordningen" , 

beskriver andra (exempelvis inom SSU) Sverige som i stort sett kapi

talistiskt, 

Enligt teorin om att vi är på väg mot socialismen finns det inga grän

ser i samhällsstrukturen för genomförandet av betydande reformer och 

allehanda förbättringar. Hindren som möter på vägen är att man inte 

innehar statsmakten (läget för socialdemokraterna 1977) eller att 

pengar saknas i statskassa och/eller att ambitionerna inte är till

räckliga. 

Den andra teorin innebär att Sverige är ett kapitalistiskt land och 

att kapitalismen är en tvångströja, som förhindrar genomförandet av 

många viktiga målsättningar. 

Statsingripandena som gjorts under efterkrigstiden har snarare varit 

ett sätt att rädda kapitalismen än att krossa den. Socialdemokratisk

81. Den s k STAMOKAP-teorin (där STAMOKAP står för statsmonopolistisk 
kapitalism) som har organisatoriskt stöd i flera kommunistiska 
rörelser, har sitt släktskap med den socialdemokratiska. Den so
cialistiska kampen handlar idag om monopolkapitalets kontra den 
antimonopolistiska frontens stat. Man kämpar för en mer socia
listiskt orienterad statspolitik. Se vidare en artikel om marxistisk 
statsteori i Häften för Kritiska Studier, 5/74. 

82. Se ledarna i Tiden, 1 och 7 1974. 
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reformpolitik har haft funktionen att stabilisera och effektivisera 

kapitalismen, även om detta inte varit ett medvetet uppsåt bland en

skilda politiker och medlemmar. 

Många förbättringar kan genomföras även för arbetarklassen via stats

politiken inom kapitalismens ram. I synnerhet gäller det om man med 

förbättringar menar bättre i jämförelse med om ingenting hade gjorts 

under utvecklingens gång, Staten är relativt autonom, alltså inget 

direkt redskap för kapitalistklassen. 

Men poängen är att det finns gränser för vad som är möjligt att för

verkliga inom kapitalismens ram och samma gräns gäller då för politiken 

inom statsapparatent Hindren ligger i själva samhällsstrukturen och 

inte främst i en för liten kassakista eller i bristande ambitioner. 

Det har redan framgått att vi håller den andra teorin för mer sann 
83 ) o 

än den andra. Konsekvenserna för vår diskussion om vårdapparatens 

åtgärder är först och främst att det är utomordentligt ofruktbart att 

börja med formuleringar av fina målsättningar utifrån den goda viljan. 

Startpunkten blir i stället att se till dei: möjligas ram. I vårt fall 

är denna ram en provisorisk social förankring. 

Inser man inte alla begränsningar som finns, uppstår illusionsmakeri, 

där alla fina tankar faller platt till marken vid första konfronta

tion med verkligheten. Förlängningen blir pessimism och frustration. 

Ett exempel är när socialarbetaren kommer ut på fältet efter vilda 

diskussioner om samhällsförändringar på socialhögskolorna. Han/hon 

träffas som av ett knytnävsslag mitt i ansiktet. 

En viktig vetenskaplig liksom politisk uppgift är fitt avslöja allt 

illusionsmakeri (som är en del av ideologiproduktionen) kring vad 

som kan åstadkommas genom statlig politik och då i synnerhet genom 

statlig vårdpolitik. Man bäddar då inte heller för felslut om "var 

knuten sitter" i fråga om alla brister i samhället. Det är oftast inte 

fel på politiker med bristande ambitioner el dyl. 

83. Se nästa sida. 
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83. Statsvetaren Mats Dahlkvist har i "Staten, socialdemokratin och 
socialismen", Lund 1977, visat att statsingripandena under efter
krigstiden inte varit socialistiska till sin karaktär utan att 
Sverige fortfarande är ett kapitalistiskt samhälle. Angående 
definitionen av kapitalism skriver han: "Kapitalförhållandet är 
det specifika förhållandet mellan kapital och arbete - utsugningen -
där både kapitalet och arbetskraften uppträder i varuform. Arbets
kraften som vara, något som kan köpas och säljas. Produktionsmed
len som vara, något som kan köpas och säljas. Kapitalförhållandet 
är grundläggande för definitionen av kapitalismen." (sid 213) 
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VIII FRÄN "SAMHÄLLSFÖRÄNDRING" TILL "NAVELSKÅDNING"? 

Har hela vänstern lämnat den politiska kampen och i stället krupit 

in i gruppterapi där man sitter och knåpar upp själaknutar på va

randra? Det menar Jan Myrdahl, som då sätter klasskamp som alternativ 
. . 84) 

till terapi. 

På socialhögskolorna har det skett en vindkantring. I början av 70-talet, 

som en följd av politiseringen i slutet av 60-talet, diskuterades sam

hällsarbete. Nu är man mest inriktad på familjebehandling och terapi. 
... 85) 

Bengt Borjesson, som beskrivit denna utveckling , satter strukturella 

samhällsförändringar i ett visst motsatsförhållande till terapi. Det 

råder en konflikt därimellan, om inte annat så genom den tid, kraft 

och ekonomiska resurser som läggs ned på det ena eller andra. 

Diskussionen om samhällsförändringar kontra terapi följer i spåren 

efter den gamla käpphästen: Förändra samhället eller individen? 

Politisk kamp kan, rätt utformad, ha en terapeutisk funktion. Vi har 

tidigare beskrivit en motståndsrörelse mot kapitalismen som en form 

av tillhörighet. Michael Schneider talar om att terapin har sitt 

partiella berättigande då en sådan levande rörelse inte fanns. 

"Så länge...den socialistiska rörelsen inte har några nya kom
munikations- och organisationsformer att erbjuda, vilka samti
digt politiskt och terapeutiskt kunde sättas in mot den växande 
psykiska proletarisermgen, sa behåller också den psykoanaly
tiska individ- eller gruppterapin sitt partiella berättigande, 
trots den mystifiering och det förtryck som häftar vid den."86) 

Vidare kan man tänka sig att samhället förändras så att terapin blir 

så gott som obehövlig. Bengt Börjesson menar att ett samhälle utan 

terapi är ett samhälle där alla har en funktion - en faktisk betydelse, 

I våra termer innebär det att alla är fast socialt förankrade. 

84. Expressen 4/12 1975. Fib Aktuellt Kulturfront 17/75 och 21/75« 

85. TV- och radioprogrammet Utmaningen, 27 mars 1977, 

86. Schneider, Michael, Samhället som sjukdom, Sthlm 1975, sid 120. 
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Men, och detta är poängen här, detta samhälle når man inte via beslut 

i riksdag och regering eller genom initiativ från statsförvaltningen 

(t ex arbetsmarknadsstyrelse, socialstyrelse, kommunal socialvårds

byråkrati eller enskilda socialarbetare). Strukturella samhällsföränd

ringar kontra terapi är inget alternativ för tjänstemän. Hur de än 

trycker på och kämpar för att genomföra en verklig förankring (t ex 

arbete åt alla) så går det inte. Kapitalismen utgör en tvångströja. 

Inom ramen för vad som kan åstadkommas (en provisorisk social för

ankring) är det däremot meningsfullt med diskussioner. Prioriteringar 

kan göras på det ena eller andra området. Här står dörrarna öppna för 

fantasifulla idéer, om det nu finns någon fantasifullhet kvar efter 

det att ramarna angivits. 

Får ungdomarna i ett bostadsområde vara med och bygga upp och sköta om 

sin egen ungdomsgård eller finns där en färdig gård att bara umgås i? 

Skall kommunala skattepengar satsas på daghem eller på grannskaps

arbete för att råda bot på hemmafruarnas dåliga förankring? 

Vad är viktigast inom nykterhetsvården, samtalsterapi eller arbete/ 

arbetsgemenskap? 

Skulle man inte på ålderdomshemmen kunna börja med någon typ av arbete 

som är till nytta för andra än åldringarna själva? I arbetsterapin 

(som då inte längre fick samma karaktär av terapi) kunde man tillverka 

produkter att skänka till befrielserörelserna i andra länder. SIDA 

kunde ge anslag till kommunerna för en sådan verksamhet. Om man sam

tidigt fick lära sig lite om befrielserörelserna, deras syfte och de 

kampandes konkreta vardag, skulle resultatet bli arbete, arbetsgemenskap 

och en gnutta politik. 

En sak som myndigheterna inte gjort men klart kan göra är att öppna 

statliga äktenskapsbyråer. 
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"Det är bra, att äktenskapsbyråerna växer upp som hjälpsamma för
medlare mellan kontaktsökande och mindre handlingskraftiga människor. 
Många goda allianser har kommit till stånd på det sättet. 

Och det förvånar mig verkligen, att myndigheterna inte har tänkt på, 
att denna sorts institutioner är utomordentliga när det gäller att 
förebygga neuroser och andra lidanden, och förstatligat dem." 87) 

Det tjänas pengar på ensamma människor. Det vore värt att undersöka om 

det förekommer bedrägeri inom branchen, Skulle ett förstatligande inne

bära några fördelar för de ensamma? 

Om man ser sanningen i vitögat är det denna typ av frågor det är me

ningsfullt att diskutera. Att tala om stora samhällsförändringar genom 

statlig politik är endast en sorts ideologiproduktion. 

Talet om att leta efter orsaker till sociala problem och sedan vidta 

åtgärder mot orsaksförhållandena är att skapa falska föreställningar 

om vad som är möjligt att åstadkomma. Ropet på forskning om orsaker 

till sociala problem är fördjäves, så vida inte forskningen är så 

styrd att man begränsar sig till orsaksfaktorer som ligger inom grän

sen för myndigheternas åtgärdsarsenal« Terapiåtgärder ger relations

störningar som orsaksfaktor etc. 

Det sägs att socialvården skall medverka i samhällsplaneringen, En 

central uppgift i det sociala arbetet skall bli, enligt den s k SOA-
88 ) o 

utredningen , som bygger på socialutredningen, att spåra och beskriva 

orsaker till sociala problem. Socialvårdsarbetet skall bli ett sam-

hällspåverkande arbete genom denna breddning av socialvårdens kompe

tensområde. 

Tanken är att politiker och planerare kommer att kunna vidta före

byggande åtgärder genom den vidgade kunskapen. Men om nu socialar

betarna säger att det är markant många bland klienterna som är ut

slagna eller aldrig insläppta på arbetsmarknaden. Vad gör "samhälls

planeraren" då? Planerar in fler arbeten? 

87. Westerlund, A, o a a3 sid 78. 

88. Socialvården aktiv i samhällsplaneringen, artikel av Willy Karlsson 
och May Halla i Socialnytt 7/76 



48 

Den nuvarande koncentrationen på och engagemanget i terapi är lätt

förståelig. Här hittar socialarbetare, psykologer m fl en arbetsupp

gift att ta itu med inom ramen för vad som är möjligt för myndighe

terna att åstadkomma» Att lappa ihop familjer med problem är ett 

(men därmed inte sagt det enda) arbetsområde för en trogen tjänste

man inom den statliga vårdapparaten. 

Yrkesrollen kräver då att man först terapeutar sig själv. Därför 

sitter man nu och skådar sig själv i naveln med Freuds texter i stäl

let för Maos i handen. 



IX SOCIALARBETARNA I KLASSKAMPEN 

Efter det hittills skrivna kan det tyckas som att sociala myndigheter 

befolkas av personer som vill så väldigt mycket men ändå inte kan. 

Men läsarna jag haft i tankarna är den minoritet som verkligen vill 

göra något progressivt i sitt arbete, de som inte riktigt godtar sin 

roll som kontrollant och förtryckare. 

Socialarbetare tillhör mellanskikten knutna till statsapparaten. 

Många är anpassningar i systemet och strävar inte efter några föränd

ringar, varken i samhället eller i den egna rollen. Men de finns allt

så de som, trots sin klasstillhörighet, tagit subjektiv ställning för 

arbetarklassens (inklusive de utslagnas) intressen. 

Utifrån en motstridande "klassanalys" ser man socialarbetare m fl 

tjänstemän som tillhörande "folket". Deltagande i klasskampen handlar 

då främst om att kämpa för egna intressen - högre lön och bättre ar

betsplatsförhållanden, Om socialarbetarna ser sig själva som stående 

i ett visst motsatsförhållande till arbetarklassen (p g a positionen 

i samhällsstrukturen) ligger tyngdpunkten i kampen på ett annat håll. 

Det gäller då att kämpa mot vissa arbetsuppgifter och för andra under 

en riktlinje - att inte minska arbetarklassens politiska resurser. 

Man kan kämpa mot ingrepp som förstör betingelserna för politisk kamp, 

en politisk kamp som måste komma till stånd långt utanför myndighe

terna. 

Kvasiradikala ståndpunkter kan komma ur en felaktig teori om staten 

och det svenska samhället av idag. Om man tror att "vi är på väg mot 

socialismen" kan det yttra sig i en systembevarande ideologiproduk

tion. "Det här måste vi verkligen göra något åt'" I engagerande orda

lag lägger man fram nya djärva målsättningar. Sådana personer (bland 

forskare, samhällsdebattöi ̂  och tjänstemän) är mycket eftertraktade 

ur systemets synpunkt. De håller optimismen uppe i samhället och ger 

sken av att statsapparaten kan klara av alla problem om det bara finns 

tillräckligt med ambitioner. Karriärvägen är säkert utstakad för dessa 

ideologiproducenter. Många har gjort sig rika på att vilja avskaffa 

fattigdomen. 
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En alternativ slutsats från denna felaktiga teori om staten och sam

hället är den sentimentala samhällskritiken. Logiken i nedanstående 

citat är att man borde begränsa socialvårdens utväxt, eftersom vi är 

på väg mot ett bättre samhälle. 

"Det måste vara ett väl fungerande samhälles yttersta mål att 
se till att stora delar av socialvården kan avskaffas. Detta till 
trots blir det nu allt fler människor, som i framtiden kommer att 
arbeta inom socialvårdssektorn.." (Se vidare sid 4) 

Utifrån teorin om ett kapitalistiskt samhälle är social nedrustning 

ingen lösning. Inte heller är slutsatsen en ohämmad tillväxt av vård

apparaten. Myndigheterna är idag inte "goda myndigheter" utan organ 

bl a med uppgift att kontrollera och tillrättaföra avvikelser av olika 

slag till banor som stämmer med det kapitalistiska systemets krav. 

Men diskussionen handlar inte om resursernas storlek, utan om deras 

användning. 

För att bli kvitt kapitalismen som tvångströja måste arbetarklassens 

politiska resurser stärkas. Hur skall socialarbetarna kunna verka 

för att dessa resurser i alla iraii inte minskar? 

Genom såväl auktoritärt handlande som välvilligt hjälpande riskerar 

socialvården att sänka självförtroendet hos människor som redan har 

låg självkänsla. Självförtroendet har betydelse både för individens 

psykiska välbefinnande och för kollektivets politiska resurser. 

Det är lätt att tänka sig in i hur liten en förälder känner sig inför 

ett uppsökande team av förskollärare, familjeterapeuter och socialar

betare som kommer för att ge hjälp med barnuppfostran. Föräldraträffar 

under ledning av socialarbetare, där föräldrarna själva blir utnämnda 

till experter på sina barns uppfostran kan däremot höja självförtroendet. 

I det dagliga byråarbetet har den enskilde socialarbetarens sätt att 

vara mot "klienterna" en viss betydelse för stärkande eller försvagning 

av självkänslan. 

89. För övrigt är det arbetarklassen som kollektiv som behöver stärkt 
självkänsla. Arbetarklassen är inte politiskt fattig, språkligt 
fattig etc. Det finns där enorma potentiella politiska resurser. 
Vidare bär man hela samhället på sina axlar genom sitt arbete. 
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En del av progressiva socialarbetares uppgift i klasskampen, som vi 

tidigare tryckt på, är avslöjandet av myter kring det egna arbetet. 

Vårdapparaten är nödvändig idag3 men det är där omöjligt att råda 

bot på orsakerna till många sociala problem, I denna ideologiska kamp 

riskerar socialarbetarna mista sina möjligheter till karriär. Över-

byggnaden inom kommunernas socialförvaltningar sysslar just med mål

formuleringar o dyl som ändå aldrig kan genomföras. 
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X SAMMANFATTNING 

Grannskapsarbete är en myndighetsåtgärd rnot social isolering. I bör

jan av 70-talet rådde en entusiasm för denna metod på socialhögsko

lorna och ute bland socialarbetare, men entusiasmen har svalnat. 

Anledningen är dels att statsapparaten har sugit upp idén9 stöpt cm 

tankegångarna kring verksamheten och gjort anknytningen till myndig

heterna starkare. Dels har man efter praktiken kommit under fund med 

att grannskapsarbete varit relativt verkningslöst som medel att lösa 

sociala problem. Anledningen till att man trott något annat är att 

felaktiga eller inga teorier legat som grund för verksamheten. Syftet 

har här varit att granska teorier och idéer bakom grannskapsarbete som 

metod inom socialvården. 

De socialarbetare som var med om införandet av grannskapsarbete i 

Sverige ville arbeta för en antibyråkratisk offensiv socialvård. 

Människorna själva och inte en mängd experter skulle lösa problemen. 

Grannskapsarbetare anställda av socialvården skulle dock verka på

drivande och som initiativtagare i arbetet med att få igång akti

viteter och relationer mellan grannar i olika bostadsområden. 

Grannskapsarbetet blev ett av de behandlingsmässiga svaren på ökande 

sociala problem. Samtidigt ägde en ideologisk omsvängning rum inom 

socialarbetarkåren^ innebärande att man ville bort från det individ-

och symtomorienterade arbetet. Orsakerna till problemen skulle angri

pas och dessa orsaker fann man i människornas närmiljö. 

Det finns en teori som på ett passande sätt legitimerar grannskaps

arbete som metod. Teorin går ut på att vårdapparatens utväxt (och i 

förlängningen - dess kris) kan bero på att den informella strukturen 

vittrat sönder. Människorna i moderna bostadsområden tar inte hand 

om varandra och kontrollerar inte varandra som förr. Konsekvenserna 

av teorin blir att myndigheterna måste återupprätta sociala kontakt

nät för att inte översvämmas av "ärenden" och "fall". Kontaktnätet 

blir en buffert mellan problem och myndigheter. 
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Isoleringen mellan grannar betonas av grannskapsarbetare som ett 

stort problem i sig och något som kan leda till andra problem. Föräld

rar måste få stöd i sin uppfostran från andra föräldrar i deras när

het. Barn måste få träffa många vuxenmodeller etc. 

En annan tanke med grannskapsarbetet var att socialarbetare skulle 

kunna hjälpa grannar att politiskt organisera sig för förändring i och 

omdaning av hela samhället. 

I socialutredningens tappning blir grannskapsarbete ett komplement 

till terapi. Myndigheternas anpassningsåtgärder görs mer effektiva om 

terapeuter och andra experter får mer insyn i de boendes liv via grann-

samarbete. 

En metod som från början varit tänkt att minska den formella sociala 

kontrollen (genom att ersätta den med en informell) kan komma att 

utvecklas till en åtgärd med stärkt och förfinad social kontroll 

från myndigheternås sida. 

Vidare innebär omsvängningen, i och med att soeialu-trodniiigen valir 

att satsa på grannskapsarbete, att det har satts ett lock för en 

eventuell utomparlamentarisk upproriskhet bland grannar och grann

skapsarbetare . 

Orsakerna till vårdapparatens utväxt måste klargöras. Teorin om sönder-

slagning av den informella, sociala strukturen, som så väl harmonierar 

med grannskapsarbete som metod, är en ofullständig teori. Vi har 

velat trycka på produkt ivit et sökningen och den därmed sammanhängande 

arbetsdelningen i samhället som viktiga orsaksfaktorer bakom vård

apparatens utväxt. Dels ger ökade krav på prestationer upphov till 

problem som kommer till myndigheternas kännedom, dels är vårdappa

ratens utväxt en förutsättning för att kraven hela tiden skall kunna 

höjas på dem som finns kvar i produktionen. 
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De måste kunna lämna ifrån sig både arbete och ansvar kring sina 

egna och andras sjukdomar och problem för att orka med en höjd pres

tation under arbetstid. Utvecklingen mot en stegrad produktivitet är 

inbyggd i den kapitalistiska utvecklingen. 

Förutom ekonomiska förhållanden betingar politiska och ideologiska 

faktorer vårdapparatens utväxt. Avvikelser kontrolleras och myter om 

den goda myndigheten sprids. 

Utifrån denna mer utvidgade orsaksanalys ter det sig inte lika lätt 

att hamna i fällan med slutsatser om social nedrustning (den senti

mentala samhällskritiken) och överoptimistiska tankar kring återupp

rättandet av sociala nätverk. 

Genom grannskapsarbete kommer man inte åt många problems orsaker 

(missbruk mm). Orsakerna finns inte i bostadsområdena utan ytterligare 

ett steg högre upp» nämligen i samhällsstrukturen. 

De kontaktnät man försöker skapa genom grannskapsarbete sker på lite 

konstlad grund. Orsakerna till den snciaXa isoleringen finns inte i 

bostadsområdenas utformning. Man har tagit för givet att det är något 

bra att grannar umgås med varandra«, utan att se till de hinder som 

ligger i vägen.Och varför skall man träffas? For att träffas? Varför 

sammansvetsning av just grannar? 

I den aktuella debatten och bland grannskapsarbetare har man velat se 

ensamheten och isoleringen som liggande bakom många problem. Vi har då 

velat poängtera att det är bristen på social förankring snarare än 

ensamhet som skapar problem. Arbetslöshet, brist i politisk förank

ring och kulturell tillhörighet hör hit. 

Grannskapsarbete9 liksom andra åtgärder3 är omgärdade av en ideologi

produktion. I den statsfinansiella krisens spår följer en nödvändig 

nedbantning av resurserna till vårdapparaten i förhållande till nya 

och gamla behov. Tanken på att grannar skall ta hand om varandra lite 

bättre och stå för en informell social kontroll kommer väl till pass 

i denna utveckling. 



55 

Grannskapsarbete är bra for personer som vill ha kontakt med sina 

grannar. Metoden kan dessutom bli nödvändig i ett samhälle med ökad 

utslagning. Människor måste ha något att haka upp sitt liv på för att 

orka fungera. En viss typ av grannskapsarbete (med ökad insyn från 

myndigheternas sida i de boendes liv) måste man säga nej till, men 

främst är det ideologin kring verksamheten som skall bort. 

För att sedan behandla vad myndigheterna mer allmänt sett kan göra 

åt social isolering har vi tagit utgångspunkten i begreppet social 

förankring. Det handlar om relationen till samhället genom arbete och 

politik och relationen till andra människor på ett mer direkt sätt. 

Kapitalismen sätter gränser för främst arbetarklassens sociala för

ankring. De lever och arbetar i ett samhälle som inte är deras. Det 

som på sin höjd kan nås är en slags provisorisk social förankring, 

innebärande att man säljer sin arbetskraft. Innehållsligt kan arbe

tet bli dåligt» eftersom produktionen inte eker efter behov# Poli

tiskt kan man få vara med om att förvalta någon annans verksamhet. 

Mer progressiv är den politiska förankringen i en motståndsrörelse 

mot kapitalismen. 

De sociala relationerna inom familjen och andra mindre gruppbildningar, 

liksam mellan arbetskamrater påverkas negativt genom kapitalismens sätt 

att fungera. 

Den provisoriska förankringen varierar över tid och mellan olika be

folkningsgrupper. Stein Ringen har visat att det råder ett samband, så 

att de socialt (om än provisoriskt) förankrade har mindre av psykiska 

besvär än de dåligt förankrade. 

Personliga relationer får stå som kompensation för en dålig arbets-

och politisk förankring. Familjerelationer och vänrelationer blir 

idag skrämmande viktiga, med negativa konsekvenser som följd. Rela

tioner blir inte bra av att vara så viktiga. 
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Myndighetsåtgärder handlar idag om personliga relationer. När man 

inte kan skaffa meningsfullt arbete åt folk kan man i alla fall 

få dem att umgås bättre med varandra. De måste ha något att haka 

upp sitt liv på för att bli icke-vårdkrävande konsumenter. 

På ålderdomshem, fritidshem for vuxna, daghem och genom grannskaps

arbete ges möjligheter till vänkontakter. Vidare bjuder man på ställ

företrädande arbete i form av hobbyverksamhet och arbetsterapi. Det 

är ett arbete som inte skapar förankring i samhället. Möjligen kan 

man skapa surrogat för arbetsgemenskap. Daghemmen ger en förutsättning 

för kvinnornas förankring på arbetsmarknaden. 

Genom familjeterapi försöker man rädda sista spillran av social för

ankring, en förankring som ter sig så viktig i dagens samhälle. Vi

dare kan myndighetspersoner i bästa fall fungera som betalda medmän

niskor för dem som into har någon annan att tala med. 

Frågan är om myndigheterna kan göra så mycket mer. Vårt svar är att 

man kan göra mer och annorlunda än man nu gör, men bara inom vissa 

mycket bestämda gränser» Kapitalismen utgör en tvångströja, I vårt 

exempel med åtgärder mot social isolering är det möjligas ram en 

provisorisk social förankring. 

I en kritik mot den nuvarande terapivågen har man kommit att sätta 

strukturella samhällsförändringar som kontrast till terapi. Social

arbetare m fl har beskrivits som att ha gått från samhällsföränd

ringar till avpolitiserad navelskådning. Men vi har velat trycka på 

att strukturella samhällsförändringar kontra terapi inte utgör något 

alternativ för tjänsteman enskilt eller i grupp. Den nuvarande kon

centrationen på terapi är lättförståelig. Här hittar dessa tjänste

män en arbetsuppgift att ta itu med inom ramen för vad som är möjligt 

för myndigheterna att åstadkomma.Man är trött på illusionsmakeri och 

vilda planer utan verklighetsgrund. 
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Socialarbetare tillhör mellanskikten knutna till statsapparaten. 

En minoritet har ändå tagit subjektiv ställning för arbetarklassens 

intressen. Det sätt på vilket de kan delta i klasskampen är dels att 

förhindra att betingelserna för politisk kamp försämras genom rnyn-

dighetsåtgärder, Dels har de en viktig uppgift i att rensa bort 

ideologiproduktionen kring det egna arbetet. Vårdapparaten är nöd

vändig idag, men man kan där inte råda bot på sociala problems 

orsaker. 
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Bilaga: Ott, ålderdomshem, fritidshem för vuxna, daghem , familj e terapi 

och betalda medmänniskor 

Ålderdomshem 

"Ensamhet, längtan efter gemenskap och trygghet, ibland en ångest-
full känsla av att inte kunna klara av sin livsföring ligger ofta 
bakom ansökan till ålderdomshem." 90) 

Många gamla med hälsoproblem ser som enda utväg att komma in på ett 

hem. Där kan man få hjälp med den praktiska omvårdnaden och vidare 

komma i kontakt med andra människor. 

Fru G, änka, 81 år; 

"Jag har numera knappast ledsyn. Man kommer ju nästan ingenstans, 
då man inte kan klara sig själv»ute. Och det för med sig, att 
man blir mer och mer isolerad, både vänner och bekanta drar 
sig undan så småningom. Man blir ju till besvärj Jag har vän
tat länge på att komma in på ett blindhem - men det är köer 
överallt," 90) 

Herr N, änkeman, 79 år: 

"Men jag står inte ut med denna ohyggliga ensamhetskänsla, som 
helt behärskar mig. Min dotter och måg bor långt härifrån och 
båda har stor arbetsbörda och kan sällan hälso på, och själv 
vill jag inte gärna lämna min stad, Nästan alla min vänner har 
dött undan, och själv fick jag en sådan chock då min hustru dog, 
att jag aldrig kunnat repa mig. Det är som ett öppet sår inom 
mig, allt blev så ödsligt i livet. Mina nerver stoppar inte för 
detta. Det finns en farlig ensamhetj Kanske kan jag finna en 
slags gemenskap i det nya liv, som väntar mig (på ålderdoms
hemmet, min anm). Men det är egendomligt att tänka, att detta 
är min sista flyttning, nej, inte den sista, då flyttar jag 
ju till kyrkogården..." 90) 

För många är det deprimerande att komma till hemmet, eftersom det 

är slutstationen i livet. Men man ser ibland fram mot någon slags 

gemenskap. Finns den? 

90) Signaturen Corinna: I kön till ålderdomshemmet ur Lundgren, 
Gustaf (red) Att leva med sin ensamhet, Uddevalla 1971, 
sid 62, 63, 65. 



59 

Åldringar, pensionärer, förtidspensionärer, är mycket dåligt för

ankrade i dagens samhälle. De är ställda helt åt sidan av det verk

samma arbetslivet i samhället. Man tillhör de obrukbara, eller sna

rare dem som sätts att vara obrukbara. Man behövs inte som arbets

kraft utan endast som konsument av varor och tjänster. Detta gäller 

både på och utanför ålderdomshemmet. 

På ålderdomshemmet utförs inte någon verksamhet som är till nytta 

för några andra utanför hemmet. Det arbete som utförs är sysselsätt

ning med leksaker för sysselsättningens egen skull - terapi. I 

bästa fall utförs sysslor som är till nytta för alla andra som 

befinner sig på hemmet. Man lagar mat, dukar, diskar och sköter 

om det egna stället. Ett skäl till att inte ens sådan verksamhet 

förekommer i någon större utsträckning är att resurserna till åld

ringsvården är så små J att endast mycket gamla >ch orkeslösa åld

ringar kommer in på hemmet. 

Den gemenskap som några väntar sig av vistelsen på hemmet handlar 

alltså mest om vänkontakter mellan dem scm bor på. hemmet och mellan 

boende och personal. Detta kan betyda väldigt rrycket under givna 

förhållanden - då de övriga bitarna av den sociaXa förankringen 

är lika med noll. Åldringar kan som ett minimum jf å några andra 

personer att prata med. Det blir ofta inte myckett av gemenskap, 

eftersom det inte finns något som gemenskapen kam bygga på. Man 

pratar för pratandes egen skull liksom man r,arbettar" på terapin 

för arbetets egen skull. 

Bristen på förankring leder till att den åldrande människan från 

att ha varit någon blir ingen, vilket verkar nedlbrytande både psy-

kikst och fysiskt. Detta skadar också relatione?m;a till andra 

människor. Vissa blir i denna situation passivt ttoleranta och drar 

sig undan all sinnesrörelse och konflikt. Andra Ib lir försvarsberedda 

eller öppet fientliga och misstänksamma.91) 

91) Se Berg9 Mårtensson, Ewert, Åldrandets psykoHiogi. 



60 

Fritidshem för vuxna 

Socialvården har i olika kommuner satsat på allaktivitetshus o dyl, 

för att människor skall ha någonstans att ta vägen. I Crebro har 

man sedan 1969 ett Fritidshem för vuxna, som fungerar relativt bra, 

varför vi här skall referera lite om dess verksamhet. 

På fritidshemmet kan vilken vuxen som helst komma och dricka kaffe 

och äta bullar och smörgåsar för en billig penning. Olika aktivi

teter ordnas, t ex musik och dans, filmer och föredrag, motions-

och idrottsverksamhet., hobbyarbeten och kurser, utflykter, kort

spel m m. Fritidshemmet är ett ställe där många kommer för att 

träffa andra människor. Man kan också få hjälp med konkreta saker 

som lagning och tvättning av kläder, hjälp att fylla i blanketter 

etc. Bada, tvätta och raka sig kan man göra. Det finns assistenter 

på plats hela tiden vilka kan utnyttjas för personliga samtal om 

olika problem. 

"....man kan^ närhelst man vill., d v s då man verkligen har 
behov av det, få prata igenom sina problem (antingen det är 
alkoholproblem eller något annat) med någon bland personalen. 
Samtalen är ej heller tidsbegränsade (i varje fall inte i prin
cip) och de är fullt frivilliga. Vidare kan man komma tillbaka 
nästa dag, eller nästa o sv, om man vill fortsätta att "prata 
färdigt" om det problem som samtalet gällde. 

Överhuvudtaget förs samtalsverksamheten på fritidshemmet på ett 
informellt och mänskligt plan3 vilket i sin tur möjliggörs av 
den öppenhet 9 flexibilitet och smidighet som kännetecknar fri
tidshemmets organisationsform. Detta tore1 e också vara en förut
sättning för en verksamhet, i vars målsättning ingår och betonas 
just stödjande och kurativ verksamhet. En öppen, informell or
ganisatorisk ram utan inslag av tvångs- och kontrollmedel medför 
sannolikt att samtalens terapeutiska värde ökar mycket kraftigt. 
Det är besökarna själva som frivilligt uppsöker personalen för 
att samtala om problem, hjälpen tvingas aldrig på dem.Och man 
uppsöker i regel endast dem man har förtroende för, om man vill 
prata igenom en mer eller mindre svår personlig problematik, 
och år 1971 respektive 1972 var det alltså drygt 3 000 personer 
som på detta sätt uppsökt personalen för samtal. Inom denna 
grupp finns antagligen många som återkommer ofta för stöjdande 
samtal. 92) 

92) Fritidshemsutredningen 1973 - Analys och utvärdering av verksam
heten vid fritidshemmet för vuxna i Örebro, Sociologiska institu
tionen 9 universitetsfilialen i Örebro, delrapport II, sid 19. 
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Några principer har man försökt hålla på inom fritidshemmet: icke

registrering , frivillighet och nykterhet: Många med alkoholproblem 

har sökt sig till verksamheten. Kravet på nykterhet har gjort att man 

kunnat träffa folk med liknande problem men utan de negativa sidorna 

av suparkompisarnas spritgemenskap. Vidare har i och med nykterhets

kravet andra kategorier sekt sig till fritidshemmet, vilket varit 

en fördel för alla parter. 

Vilka är det då som söker sig till fritidshemmet? Nära 80 procent 

saknar familj (är icke-sammanboende). Ungefär hälften har ett arbete, 

många är arbetslösa (ca 20 %)9 resten ar främst studerande och pen

sionärer. 70 procent tillhör socialgrupp III. 

Många av de besökande har en arbetsförankring även om den är brist

fällig. Innehållet i arbetet vet vi ingenting om. Men 67 procent av 

dem som arbetar har varit arbetslösa någon gång tidigare. Bara 28 

procent av de arbetslösa tror att de skall kunna få arbete i fram-
93 ) 

tiden» Detta enligt en kartläggning som gjordes 1973. 

På fritidshemmet kan man inte göra mycket åt arbetsförankringen. 

Det enda man kan erbjuda är ställföreträdande arbete i form av hobby

verksamhet o dyl för dem som saknar arbete. I fråga om social förank

ring åstadkommer man främst vänkontakter. Ibland är vänkontakterna 

både ställföreträdande arbetsgemenskap och ställföreträdande familje

relationer. Fritidshemmet är en sorts psykisk värmestuga. 

Det är viktigt att man frän sociala myndigheter ger fler människor 

någonstans att ta vägen9 även om det man åstadkommer genom sådana 

åtgärder endast är ett minimum av social förankring. Ofärdiga lo

kaler där människorna själva får ställa iordning och sköta verksam

heten är det bästa3 eftersom man därigenom även skapar möjligheter 

till en viss arbetsförankring. 

93. Se not 92 9 delrapport III. 
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Daghem 

Hemmafruar är en dåligt förankrad grupp i samhället. Familjen är 

den betydelsefulla biten av förankring. Många har dessutom släkt och 

vänner att umgås med på helgerna. Det som fattas är arbetskamrater 

och relationer till samhället. Många är "politiskt ointresserade", 

eftersom de saknar naturliga kanaler till politiken genom fackförening 

och yrkesliv. 

Följden blir ibland att hemmafruarna lever genom sin man som rör sig 

ute bland folk. Mannen får en stor tyngd på sina axlar genom att be

tyda så mycket för sin hustru. Dels utgör han och barnen den centrala 

familjeförankringen;, dels lever hustrun ibland genom sin man, som då 

får stå för kontakterna med livet utanför hemmet. Hon väntar på den 

stund när mannen skall kliva över tröskeln på kvällens men blir ofta 

besviken då han vill koppla av och är helt oengagerad i hustrun och 

hennes (brist på) erfarenheter. Hemmafrutillvaron ger dåligt själv-
914) 

förtroende, vilket också skadar relationerna till andra människor. 

Daghem är en förutsättning för att kvinnorna skall få komma ut och bli 

socialt förankrade i arb ritslivet. Många hemmafruar vill komma ut och 

arbeta för att få "träffa lite folk,; och uppleva arbetsgemenskap. Man 

tar ibland arbeten som är mycket dåliga till innehållet (tunga och 

trista) för att få sta pä egna ben och träffa andra människor än den 

egna familjen om dagarna. 

Daghemmen underlättar för kvinnorna. Vad innebär då daghemsvistelsen 

beträffande den sociala förankringen för barnen i jämförelse med 

hemma-hos-mamma-situationen? För barn med trassliga familjeförhål

landen kan daghemmet till en del kompensera för en dålig familjeför

ankring. Vidare kan barn som blivit alltför ensamma hemma hos mamman 

komma i kontakt med andra barn. Daghemmet är ett ställe där barnen 

kan få jämnåriga vänner. 

94-. Roller brukar belysas bäst via rollbyte. Hemmafrurollen har 
på detta sätt beskrivits av en hemmaman i boken Ralph Olsson, 
hemmaman. Berättelsen om ett arbetsbyte av Jackie Lindeberg. 
Stockholm 197 2. 
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Men i fråga om den övriga förankringen som rör relationen till sam

hället - arbetet och politiken - ar daghemmet bristfälligt. 

''Barnen är där inte bara uteslutna från de vuxnas värld utanför 
utan även innanför denna institution. På daghemmet får de i 
allmänhet inte ens kontakt med vuxna, som utför så "primitiva", 
men viktiga - och därmed intressanta - aktiviteter som att städa, 
laga mat och äta."95) 

Daghemmet kan bli något annat än en fabrik för uppfostran. 

"En första förutsättning för detta vore ? att alla de aktivi
teter som är nödvändiga för att daghemmet överhuvudtaget ska 
kunna fungera, skulle bli en del av barnets dagliga liv: att 
inreda, underhålla och laga, att städa och rengöra, att handla 
mat och material, att laga mat och diska o s v."95) 

Något arbetsliv eller politiskt liv finns sällan på daghemmet. Lik

nande förhållande råder här som på ålderdomshemmet, nämligen att man 

i bästa fall sysselsätter sig med arbete för och i den egna gruppen -

de som befinner sig på hemmet. Men, som citaten ovan anger, så måste 

man vidta särskilda åtgärder för att få denna sorts arbetsförankring 

att fungera på ett sätt som liknar hemma-hos-mamma-situationen. Att 

överskrida denna situation och bryta isoleringen mellan barnen och 

det övriga samhällets arbetsliv är det knappast tal om. Ibland kan 

studiebesök ordnas, men barnen får där bara se på och inte delta i 

de vuxnas aktiviteter. 

Familjeterapi 

Ensamhet förekommer även inom familjer: 

"Maken eller makan är en total främling. Man delar bostad men 
ingenting annat. Hånar varandras intressen och talar pengar när 
man träffas. Ser på TV ett tag. Barnen är vuxna, och lite ont 
gör det kanske, att rnan nästan aldrig träffar dem."96) 

95. Steiger, Otto, Till kritiken av den reformistiska modellen för 
samhällelig småbarnsuppfostran. Ord & Bild, 1/76, sid 35 och 36. 

96. Bergstrand, Göran, Ensam på nöjesfältet i Lundgren, Gustaf, Att 
leva med sin ensamhet. Uddevalla 1971, sid 22. 
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I andra familjer, kanske med mindre barn, är relationerna negativa 

och aggressiva och den kvalitativa familjeförankringen därför dålig. 

Genom familjeterapi försöker man komma till rätta med "relations

störningar". Hur många gånger är familjeterapi ett sätt att rädda 

den sista spillran av en människas sociala förankring? 

Hemma-hos-behandling är samlevnad med familjer i deras eget hem. 

Det förekommer en viss begreppsförvirring, så att hemma-hos-verksamhet 

har kommit att stå för allt från hjälp med praktiska vardagssysslor 

till avancerad psykoterapi. Syftet är bl a att göra den taggiga fa

miljen mindre igelkottlik och öppna kontakterna utåt på ett nytt och 

bättre sätt. 

Gustaf Jonsson menar att det som främst utmärker problemfamiljerna är 

deras isolering från naturliga sociala kontakter. Genom att förbättra 

relationerna inom familjen tänker man sig att även förbättra relatio

nerna utåt. Hemma-hos-arbete innebär dessutom att mer direkt tillsam

mans med olika familjemedlemmar öppna kanaler utåt mot en från början 

främmande omgivning. Terapeuten följer exempelvis med en kvinna till 

•affären och till arbetsförmedlingen. Det är ett sätt att minska den 
97) sociala isoleringen nar aen ar som värst. 

Betalda medmänniskor 

Personer som är anställda och betalda av olika myndigheter kan komma 

att spela en allt större roll för andra människor. De får täcka ett 

behov av prat som alltid finns och har funnits, men som inte har så 

stora möjligheter att tillfredsställas i dagens jäktade och rörliga 

samhälle. Betalda medmänniskor får ersätta en sönderslagen informell 

struktur. 

En stor skara av hemsamariter har en viktig funktion att fylla. 

"I många fall är hemtjänsten mest en täckmantel för psykologisk 
och mänsklig omvårdnad. Det är kontakten med personalen som är 
den avgörande hjälpen, inte den praktiska servicen."98) 

97. Jonsson, Gustav, Att bryta det sociala arvet. Stockholm 1973, 
sid 106. 

98. DN 11/2 1976. 
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Det Mr nog just kombinationen av hjälp med praktiska sysslor och 

mänsklig omvårdnad som är det viktiga. De som arbetar inom hemtjänst 

kommer dessutom ofta frän samma samhällsklass som de som blir omskötta. 

Don stora distansen som följer på helt olika social härstamning mellan 

t ex en psykolog och en pensionerad arbetarhustru är annars ett stort 

hinder för att myndighetspersoner skall kunna bli medmänniskor, 

Jourhavande kurator är ett annat exempel på hur en myndighetsperson, 

ofta socialarbetare, får stå för en viktig och kanske enda prat-kanal 

utåt. Människor ringer dit och vill prata om sina problem. Ibland är 

det just ensamheten som är det största problemet. Men vad gör kuratorn 

mer än pratar? Det är inte mycket han/hon kan göra. Kuratorn arbetar 

i det här fallet på en låg miniminivå. Människor som inte har någon 

i sin närmaste omgivning att prata med får kanske mod att hålla sig 

uppe. 

Övervakaren, kontaktmannen eller socialassistenten på byrån kan i 

bästa fall fungera som en fin kontakt, någon att snacka med: 

"När man förr i världen skulle säga något om schablongestalten 
vanlig hederlig svensk arbetar-e så kom ofta orden valkiga nävar 
med i svepet. 

Skulle man i dag säga något lika schablonmässigt - men mera 
skämtsamt - om den vanliga hederliga svenska socialarbetaren 
så borde man i stället tala om valkiga ytteröron. Valkar efter 
telefonlurens tryck under många och långa telefonsamtal. Det 
finns två varianter på detta tema. Det ena är de akuta nöd
signalerna, under dygnets alla timmar. Det andra är de kro
niskt återkommande påringningarna, om vilka man kan säga att 
de i likhet med droppen som urholkar stenen, inte genom sin 
kraft utan genom att ofta falla, också kan urholka den bästes 
tålamod. 

Ett exempel på den första varianten: Klockan är tre på natten, 
övervakaren sover, telefonen ringer. En sluddrig röst i andra 
ändan av tråden, av sprit eller knark, okänt vilket, kanske 
bådadera: Är det du, Gunnar? - Ja-a, vad gäller det? Jaså, du 
är där, det var bra det, ja, hej då. 

Detta skulle också kunna kallas trygghetsvarianten, känslan av 
att inte vara ensam utan att ha någon att vända sig till när 
det kniper, om dot så bara består i att höra en röst."99) 

99. Jonsson, Gustav, Att bryta det sociala arvet. Stockholm 1973, 
sid 120. 
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Psykologer kan bli nutidens och framtidens pratgummor och -gubbar, 

menar Kerstin Vinterhed: 

« vanliga människor har också problem nu och då, till exempel 
vid skilsmässa, när en unge krånglar, när man är sjuk, när det 
är för mycket på jobbet eller hemma, när någon dör. 

- Förr pratade grannar med varann, det borde vi göra nu också, 
säger man. 

Visst, behovet av prat är outsläckligt. 

Men varje samhälle och varje tid får lösa sina problem på sitt sätt. 
Om man erkänner fcebovet av prat, ömsesidigt sådant, innefattande 
både tal, tystnad och lyssnande, som ett stort mentalhygieniskt 
behov ungefär sig likt nu som då, så måste man också anstränga 
sig att finna lösningar som passar oss här och nu. 

Vad skall vi med psykologer? Jag tycker svaret är ganska enkelt. 
Vi skall ha dem att prata med. Det är vår tids kloka gummor och 
gubbar, kanske inte av födsel men av ohejdad vana, därför att de 
möter fler människor än andra och får en större samlad erfarenhet. 

Blir de sämre därför att de har betalt, bestämd arbetstid och 
kallas psykologer eller terapeuter? Jag tror inte det. Jag tror 
till och med att de många gånger är bättre."100) 

Landstingen eller socialvård har i vissa kommuner startat ungdomsmot

tagningar dit främst tonåringar kan vända sig för rådgivning i olika 

frågor. Ofta kommer ungdomarna för preventivmedelsrådgivning o dyl, 

men ganska snart yppar sig andra problem som inte direkt har med den 

fysiska hälsan att göra. utan mer med den sociala situationen. Perso

nalen består av både sjukvårdspersonal och kuratorer. Man söker ofta 

för det man orkar söka för - det rent kroppsliga. Men i och med att 

det inte förekommer någon registrering av personuppgifter så är ung

domarna inte rädda för att yppa andra problem t ex missbruksproblem. 

Det står klart att det blir nödvändigt med en utökning av verksamheten 

med av myndigheterna betalda medmänniskor. Här skall emellertid nämnas 

två hinder i vägen för att en sådan utökad verksamhet skall ses som 

odelat positivt. Först är det registreringen som måste bort. Den sociala 

kontrollen kan utökas på ett oroväckande sätt om "pratgummeverksamheten" i 

myndigheternas regi kombineras med registrering av personuppgifter till

sammans med problemuppgifter « Dessa uppgifter skulle kunna ligga till 

grund för sökandet efter tidiga tecken på funktionssvikt, som social

utredningen förespråkar. 

100. DN 15/12 1975. Kerstin Vinterhed diskuterar också soc i alarbe tarnas 
roll som betalda medmänniskor i artiklar DN 26/2 och 28/2 1976. 

101. Om ungdomsmottagningen i Borlänge, se Pockettidningen R, 5/74, 
sid 53. 
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Det andra hindret är dc betalda myndighetspersonernas (brist på) livs

erfarenhet samt deras klasstillhörighet• Socialarbetare och psykologer 

anställda av myndigheter tillhör alla mellanskikten knutna till stats

apparaten, men deras erfarenheter och sociala ursprung har betydelse 

för deras insatser som hjälpare och rådgivare. Det är svårt att tänka 

sig att en medelålders människa med tilltrasslad livssituation och kanske 

alkoholproblem skall få så mycket ut av samtal med en ung boklärd "ängel". 

Erfarenhet borde bli en merit vid sidan av teoretiska studier vid till

sättandet av rådgivningstjänster. Bokkunskap är naturligtvis inte något 

i sig föraktfullt » 

Det ställs stora krav på personer som skall vara betalda medmänniskor. 

Dagligen skall de stå ut med att överösas av berättelser om sociala 

problem. Det gäller att själv vara medveten om hur lite man kan åstad

komma och förmedla den vetskapen utåt. Rådgivningsbyråer kan inte bli 

annat än ställen dit rnan kan gå och lufta sina bekymmer. De betalda 

medmänniskorna kan inte göra mer än att lyssna, prata, ge av sig själva 

och eventuellt komma med vissa råd. Med pratverksamhet når man inte 

långt, men det är ett sätt att uppfylla viss minimikrav. 

Ett sätt att göra denna verksamhet uthärdlig för personalen är att 

skapa möjligheter till förmedling av erfarenheter utåt. Registreringen 

som blir nödvändig för att förmedla bilden av aktuella problem utåt, 

kan ske (och måste ske) helt utan sammankoppling med personuppgifter. 




