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Abstract
Gustav Jonson's theory of the social heritage characterized social work in Sweden
during the 1960s and onwards. The social policy issues debated then were about class
society, labelling and alienation. After thirty years of professional work as a social
worker, I find it interesting that the work still focuses on the theory of the social heritage
and methods for breaking it. The aim of this study is to examine possible explanations to
why this is so. The empirical material is taken from interviews with senior social
workers. Issues examined are how they perceive social work and the theory of the social
heritage. The results of the interviews have been processed based upon narrative
analysis and reported in the form of meta-narratives. The stories provide a historical
view of social work, encounters, situations and contexts. The final discussion is about
how the social heritage is created, identified and carried forward. The conclusions show
that the social heritage is a social construction created by the society and its inhabitants.
The issue then, is to understand and to relate to this context, creating security control
and balance in it. As a phenomenon, the social heritage can come to act as conservation
and thus become a counterforce to change. Based on discussion and conclusions, it
appears that efforts to break the social heritage are questionable. The study is a social
psychological qualitative study worked with from a social constructionist perspective.

Key words: Social heritage, labelling, stigmatization, social interaction, encounter, and
role
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Sammanfattning
Det som till stor del präglade det sociala arbetet i Sverige under 1960-talet och framåt,
var Gustav Jonssons teori om det sociala arvet. Socialpolitiska frågor som debatterades
handlade om klassamhälle, stämpling och utanförskap. Efter trettio yrkesverksamma år
som socialarbetare upplever jag det intressant att arbetet fortfarande fokuserar på teorin
om det sociala arvet med kopplade metoder för att bryta det sociala arvet. Syftet med
den här studien är, att undersöka eventuella förklaringar till det. Empiriskt material är
inhämtat från intervjuer med äldre socialarbetare. Frågeställningar som undersökts är
hur de uppfattar socialt arbete och teorin om det sociala arvet. Resultatet från
intervjuerna har bearbetats utifrån narrativ analys och redovisas i form av
metaberättelser. Berättelserna ger en historisk bild av socialt arbete, möten, situationer
och sammanhang. Slutdiskussionen handlar om hur socialt arv skapas, identifieras och
bärs vidare. Slutsatserna visar upp det sociala arvet som ett fenomen, en social
konstruktion skapad av samhället och dess medborgare. Syftet är att förstå och förhålla
sig till ett sammanhang, skapa kontroll, trygghet och balans. Som fenomen kan socialt
arv komma att fungera som en konserv och på så sätt bli en motkraft till förändring.
Utifrån diskussion och slutsatser förefaller det som att arbetet med att bryta det sociala
arvet kan ifrågasättas. Studien är en socialpsykologisk, kvalitativ undersökning som
arbetats med utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.

Nyckelbegrepp; Socialt arv, stämpling, stigmatisering, social interaktion, mötet, roll
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Förord
Jag vill först rikta ett stort och varmt tack till de personer som jag fått intervjua för det här
arbetet. De möten och samtal vi hade blev personligt värdefulla för mig och givetvis även
ett viktigt underlag till den här studien. Det ni berättade för mig har jag försökt förvalta
med respekt och ansvar. Jag vill också tacka min vän Ann och hennes man Ulf, som
hjälpt mig med läsning och korrektur av materialet.
Där vi sociala arbetare dagligdags finns och verkar, använder vi ett annat språk än
det akademiska språk, det som används vid högskolor, i forskningsarbete och rapporter.
Olikheter i språket kan skapa murar mellan forskaren och den sociala arbetaren och på så
sätt bli en motkraft till utveckling och förändring. Jag vill vara en motkraft till dessa
murar och jag tror att språk är en nyckel till det, därför har jag försökt använda ett mer
allmänt och tillgängligt språk i studien.
Maria Andersson
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1. Introduktion
Uppsatsen kommer i följande text kallas för studien. Gustav Jonsson, nyckelperson
kring teorin om det sociala arvet, kommer att benämnas: Gustav Skå Jonsson, Gustav
Jonsson och Gustav, beroende på sammanhang. Socialarbetare kommer genomgående
att kallas sociala arbetare, jag har valt den beteckningen i studien för att ge olika
professioner som är verksamma inom socialt arbete en förenande beteckning. I delen för
studiens resultatredovisning kommer, personer som intervjuats, kallas för informanter.

1.1. Inledning
Bakgrund, val av ämne och frågeställning, härrör sig från mitt drygt 30- åriga yrkesliv
som social arbetare. Samhället har under den här tiden blivit annorlunda och
socialpolitiska förändringar har skapat andra och nya förutsättningar för att arbeta med
socialt arbete. Den här studien utgår från en epok där Skå Gustav Jonssons teori om det
sociala arvet hade ett stort inflytande på socialt arbete. Studien vill undersöka hur
sociologiska, socialpsykologiska teorier och forskning tillsammans med informanternas
kunskaper och erfarenheter kan vävas samman till olika bilder. Min utgångspunkt för
studien är att ett socialt arv finns, och jag vill med den utgångspunkten undersöka den
hypotes jag har, att det sociala arvet har två bärare: den sociala arbetaren och klienten.
Mötet mellan dessa, utifrån medvetet eller omedvetet tagna roller, skapar en form av
rollspel, och en stigmatisering sker, in mot båda bärarna. Jag prövar min hypotes inom
ramarna för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.

1.2. Syfte, forskningsfrågor och problemformulering
Syfte:
-

att utforska fenomenet och teorin om det sociala arvet

-

att undersöka äldre socialarbetares erfarenheter av möten med det sociala arvet

-

att undersöka mötets betydelse relaterat till ett socialt arv

De frågeställningar studien arbetar med är det klassburna samhällets makt, individens
maktlöshet, utanförskap, språk och kommunikation. Studien vill föra flera perspektiv
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samman, skapa nya frågeställningar och fortsatta diskussioner om det sociala arvet i
socialt arbete.
Forskningsfrågor:
1.

Hur skapas ett socialt arv?

2.

Går det att bryta ett socialt arv?

3.

Kan mötet bära det sociala arvet vidare?

4.

Hur ser framtiden med ut med socialt arv i socialt arbete?

Problemformulering:
Under mer än 30 år har jag sett hur Gustav Jonssons forskning och teori om det sociala
arvet influerat och styrt socialpolitik och det praktiska sociala arbetet i Sverige. Teorin
blev en förklaringsmodell till hur sociala avvikelser i det etablerade samhället,
uppkommer. Den förklaringsmodellen ligger fortfarande idag som ett fundament för
socialt metodiskt förändrande och normaliserande arbete, med syfte att anpassa
individen till samhället och på så sätt bryta det sociala arvet. Problemet är dock, att det
fortfarande knackar på min dörr på socialkontoret, där det står en ny kull barn,
ungdomar, vuxna och familjer, som upplever och beskriver sig ha generationsburna
sociala problem. Min studie vill undersöka hur detta kan vara möjligt, då generationer
av sociala arbetare under så många år arbetat med syftet att bryta det sociala arvet.

1.3. Disposition
Studien är indelad i åtta (8) kapitel. Kapitel ett (1) innehåller inledning, syfte,
frågeställning, problemformulering och disposition. Kapitel två (2) redogör för den
vetenskaplig ansats och teoretiska ram jag valt för studien. Dessa redovisas med
rubriker för olika teorier och perspektiv. Kapitlet innehåller även en kortare historisk
tillbakablick och beskrivning av Gustav Skå Jonssons arbete och forskning på Barnbyn
Skå. Kapitel tre (3) redogör för tidigare forskning. Där berörs områden som socialt arv,
socialt arbete och mötet mellan socialarbetaren och klienten. Kapitel fyra (4) handlar om
studiens avgränsningar och kapitel fem (5) beskriver huvuddragen i studiens
genomförande gällande metod och metodologiska utgångspunkter, datainsamling, urval
av informanter, etiska överväganden samt hanteringen av validitet och reliabilitet.
Kapitlet beskriver också angreppssätt och metod för analys, samt aspekter gällande
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vikten av förförståelse. Kapitel sex (6) innehåller en resultatredovisning av det
empiriska materialet i former av sju livsberättelser. Kapitel sju (7) redovisar analys av
resultat och kapitel åtta (8) slutsatser och slutdiskussion. Efterföljande är referenslista
och bilagor i form av intervjumall och informationsbrev till informanterna.

2. Teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter
Under det att jag samlade in det empiriska materialet kom vissa teman i informanternas
berättelser att tona fram starkare än andra. Det var politikens makt i det sociala arbetet,
möten med det sociala arvet, mötet med sig själv, samt möten med maktlöshet och
utanförskap. Berättelserna kom också att handla om informanternas iakttagelser och
erfarenheter av att vara stämplad och sedd som en avvikare, svårigheterna att ta sig ur
den rollen. I följande kapitel presenteras de vetenskapliga utgångspunkter och teorier
jag uppfattat som relevanta för studien. De utgör också referensramen för studiens
analys och slutdiskussion.

2.1. Vetenskapliga perspektiv och den tysta kunskapen
Studien är uppbyggd utifrån ett socialkonstruktivistiskt, socialpsykologiskt perspektiv,
med fokus på den så kallade tysta kunskapen.
Søren Barlebo Wenneberg beskriver i sin bok Socialkonstruktivism: - positioner,
problem och perspektiv (2000), den vetenskapliga socialkonstruktivistiska forskningen.
Han

anser

att

socialkonstruktivistiskt

forskningsarbete

ska

ses

satt

i

ett

motsatsförhållande till den traditionella forskningen och att forskaren ska uppmuntras
till att anta andra perspektiv, som inriktar sig till att studera interaktiva processer och
samspel. Detta, beskriver han, bygger fram sammanhang, och presenterar olika bilder,
som sedan definieras och presenteras som en konstruktion, en social konstruktion. Han
beskriver vidare hur dessa konstruktioner av olika fenomen och ideal, som den tidigare
forskningen producerat och presenterat, ska väcka den socialkonstruktivistiska
forskarens lust och önskan till opposition och att öppna upp till ett kritiskt
förhållningssätt inför det som studeras.
Utifrån socialpsykologiskt perspektiv menar man att forskningen och forskarens
position är, att anta ett problematiserande förhållningssätt till det som ska studeras. I
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boken, Det socialpsykologiska perspektivet (2011), beskriver Lindblom & Stier, det
socialpsykologiska förhållningssättet på följande sätt:

”Socialpsykologin är även en samhällskritisk vetenskap. Teoretikerna nöjer
sig inte med att bara skildra, utan intar också en problematiserande
hållning. De framställer relationen mellan individ och samhälle som något
avsevärt oroande och diskutabelt och använder uttryck som förtryck,
utbrändhet, alienation, identitetsdiffusion och objektifiering för att fånga upp
de hotbilder de ser torna upp sig. Det finns en vilja att förändra samhället
och förbättra de mänskliga livsvillkoren.” (Lindblom & Stier, s. 251).

Thomas Kuhn, vetenskapsteoretiker och professor i fysik, behandlar i sin bok, De
vetenskapliga revolutionernas struktur (1997), den underförstådda och intuitiva
kunskapen, den så kallade tysta kunskapen och han menar, att den till trots den inte är
mätbar, har en stor inverkan på forskningsarbetet. Han beskriver den som en viktig del
av det vetenskapliga arbetet, framförallt allt för att forskning och utveckling inte ska
stanna av och bli, konserverad i sin vetenskap.
En annan forskare, Kerstin Vinterhed, filosofie doktor, präst och journalist, har
också fört fram den tysta kunskapen som viktig. I sin bok Gustav Jonsson på Skå… En
epok av svensk barnavård (1977) har hon samlat ihop material ur en epok inom socialt
arbete. Inom de områden, som handlar om forskning, forskaren och perspektiv, hänvisar
hon till Thomas Kuhn och betonar det viktiga i att forskaren beaktar och arbetar med
den tysta kunskapen. Hon poängterar också vikten av att forskaren har insikt om hur de
icke uttalade, halvt medvetna och omedvetna föreställningarna om människan och dess
historia, natur och samhälle påverkar och präglar hans eller hennes forskning. Vinterhed
menar även att det är viktigt att beakta och uppmärksamma forskarens egen position, att
fånga in den ur både ett socialt och historiskt hänseende.

2.2. Den socialpolitiska forskningsstationen
Huvudman för Skå var Stockholms stad och barn som kom dit var omhändertagna av
stadens barnavårdsnämnd. Under perioden 1947-72 var chefsöverläkare Gustav Jonsson
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föreståndare på Skå. Innan barnbyn startade författar Gustav Jonsson en
programskrivelse till barnavårdsnämnden, där han redogör för sina visioner och
ambitioner gällande barnavården och arbetet på barnbyn Skå:
”Vill man nå bestående resultat med sin behandling räcker det inte att
behandla bara barnet utan även personmiljön kring barnet. Eftersom barnet
reagerar som medlem ur en social gruppbildning, vanligen familjen måste
behandlingen av barnet och barnets miljö dirigeras från samma håll och ske
parallellt. Ett sådant behandlingsprogram kan näppeligen realiseras om
man inte låter samma befattningshavare sköta både barnet inom
barnhemmet och dess personmiljö utanför” (Jonsson, 1973 s.18).

Gustav Jonssons avsikter med Skå var att skapa ett litet arbetande samhälle, och att där
lägga grunder, till ett nytt och moderniserat socialt arbete. Barnbyn, skulle visa och
arbeta med alternativ till den tidigare svenska barnavårdens idéer, om auktoritära
lydnadskrav och strafftänkande. På barnbyn Skå skulle det vara möjligt att förena
ideologi och teori med ett praktiskt förändringsarbete. Barnbyn skulle även vara ett
socialpolitiskt uttryck, för synsätt på barn och familj:
”Skå-placeringen av ett antal pojkar är inte bara ett uttryck för egenskaper
hos dem och deras miljöer. De har också något att säga om vad vårt
samhälle inte anser sig kunna tolerera ifråga om barns beteende och
föräldrars förhållanden” (Jonsson, 1969 s. 270).

Barnbyn Skå hade även i uppgift att fungera som en forskningsstation och ett

utvecklingscenter. Det socialpolitiska samhällets inflytande och ansvar, betraktades
där som centralt, och Jonsson menade att; ”Social urspårning kan ses som brister i
samhället i stort” (Jonsson, 1969 s. 306). Förutom Gustav Jonsson själv bedrevs
forskningsarbetet på Skå av personer, som då ansågs som visionära och socialpolitiskt
radikala. Några av dem var; Gunnar Inge, Joachim och Miriam Israel, John Takman,
Ester Lamm, Elise Ottesen-Jensen samt makarna Myrdal. Dessa var även flitiga och
ivriga debattörer och betraktades som banbrytande i sina idéer, gällande utveckling- och
förändringsarbete, inom den svenska barnavården (Vinterhed, 1977).
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Britt Jonsson, forskare i Socialt arbete på Socialhögskolan i Stockholm, skrev
forskningsrapporten, En gång Skå pojke… Rapport i Socialt arbete (1990), med syfte
att utvärdera det arbete som utförts på Skå. Rapporten bygger på intervjuer med vuxna
män, som under 60-talet var placerade på Skå. Britt Jonsson, beskriver framförallt den
politiska profil som arbetet och forskningen på Skå hade, vilket hon ansåg medförde att
”psykodynamiskt och politiskt radikala personer”, sökte sig dit med syftet att verka för
en socialpolitisk förändring i den sociala barnavården. Inom ramen för resultatet i
rapporten reflekterar hon över hur det inflytandet påverkat resultaten i den svenska
barnavården.
Senare, under 1960-talet, efterträddes Gustav Jonson som chef för barnbyn Skå av
Bengt Börjesson. I samband med det tonade barnbyns politiska profil ner och Skå, som
varit en institution endast för barn, utvecklades mot ett koncept, där hela familjer kom
till barnbyn för att arbeta med sina sociala problem (Vinterhed 1977).

2.3. Det sociala arvet
Skå var även ämnad till att vara en forskningsstation och Gustav Jonssons
doktorsavhandling “Delinquent boys, their parents and grandparents” (1967), är ett
resultat av forskningen där. Det empiriska materialet till doktorsavhandlingen
inhämtade Jonsson ur två forskningsstudier, 222 Stockholmspojkar (1964) samt Skå100 (1966). Den första studien, 222 Stockholmspojkar, genomfördes av Jonsson
tillsammans med psykolog Anna-Lisa Kälvesten, och där inhämtades underlaget, från
222 slumpmässigt utvalda skolpojkar och deras föräldrar, från Stockholms stad. Den
studien kom att utgöra det så kallade ”normalmaterialet” och ett jämförande underlag i
det fortsatta forskningsarbetet. I slutsatserna av den studien noterade Kälvesten och
Jonsson att:
”Det tycks föreligga ett sammanhang mellan fostran i två generationer,
som snarast ter sig som ”social ärftlighet” och som resulterar i att strängt
uppfostrade föräldrar oftare får söner med beteendestörningar än andra
föräldrar” (Jonsson, 1967 s. 402).

Den andra studien, kallad Skå-100, omfattade 100 slumpmässigt utvalda pojkar och
deras föräldrar, som under åren 1955 till 1960 varit inskrivna på Barnbyn Skå.
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Jämförelsen, mellan ”normalmaterialet” 222 Stockholmspojkar och ”problemmaterialet”
Skå-100, redovisas i Jonssons doktorsavhandling. Slutsatserna visade på den
”generationsburna sociala ärftligheten” och ur det etablerades teorin om det sociala
arvet. Den sociala ärftligheten definierades utifrån faktorer som: generationers arv av
fattigdom, brist på utbildning, psykisk ohälsa, sprit och kriminalitet. Jonsson menade
att dessa faktorer, skulle hänföras till individen position i samhället och ett
klassamhälle. I slutorden till sin doktorsavhandling skriver han följande:
”It is said in England that it takes at least three generations to	
   make a
gentleman; perhaps the saying can be applied to delinquent boys, too.”
(Jonsson 1967, s 226).

Utifrån teorin om det sociala arvet, byggdes stora delar av det sociala arbetets struktur
och innehåll fram och som en efterföljare till boken ”Det sociala arvet”(1969) skrev
Jonsson boken Att bryta det sociala arvet (1973). Den kan i huvudsak ses en metodbok
för de insatser och det arbete som skulle utföras, med syftet att bryta det sociala arvet.
Jonsson pekade på vikten av att se de sociala miljöfaktorernas betydelse i det
förändrande sociala arbetet. ”Hemma-hos-arbete”, lanserades som en metod, där en
intensiv närvaro av sociala arbetare i problemfamiljernas hem och vardag, skulle
påverka familjerna, till en förändring och en normalisering till samhället, på så sätt
skulle det sociala arvet brytas.

2.4. Politik och relationer
Diskussionerna om det sociala arvet bar tidigt ett perspektiv som handlade om samhället
och klassförhållanden. Gustav Jonsson och flera av hans närmaste medarbetare
placerade sig på den politiska kartan, som kommunister och vänsterradikaler. De menade
det sociala arvet skulle ses som en produkt skapad av politik och samhälle:
”Pojken vill jag se som en samhällsprodukt, arvtagare till tidigare
generationers livsöden.” (Jonsson, 1969 s. 243).

I boken, Alienation. En genomgående linje i Karl Marx tänkande, (1997), behandlar
författaren Lars Andersson det politiska, marxistiska perspektivet på samhälle, klass-
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och klassförhållanden. Där beskriver han klassförhållandet som en självständigt
utövande makt, som tar kontroll över människan. Han anser att tillhörigheten till en
klass formar och förenar, men tar samtidigt ifrån individen möjligheterna till en
självständighet satt i relation till andra än sin egen grupp och klass. Detta anser han
vidare, skapar en ofrihet och oförmåga hos individen att se den egna verkligheten som
den ser ut med andras ögon. Han menar, att dessa olika, upplevda verkligheter, tar sig
uttryck i form av olika ideologier, som verkar med en självständighet och genomsyrar,
olika och centrala system i samhället. Som exempel på det nämner han den
kapitalistiska produktionen, religion och byråkrati samt klassförhållandet. Som en följd
av detta skapas den alienerade människan.
Utifrån en relationistisk ståndpunkt i det marxistiska tänkandet, beskriver
Andersson oss människor som invävda i relationer till varandra, i olika system. Dessa
system av relationer skapas av individerna och systemen skapar i sin tur individerna.
Han menar även att människan ses och betraktas som en människa, först när hon ingår i
detta system och nät av relationer, hon blir synlig och får ett medvetande om sig själv
först när hon träder i kontakt med och relationer till andra. Han menar vidare, att
samhället inte består av bara individer, utan ska ses som ett samlat uttryck, för de
relationer och förhållanden som individerna har till varandra. Genom ett samspel med
andra människor lär hon känna sig själv och han pekar på vikten av att se sambandet
mellan människan som en social varelse, språket och dess självmedvetande.

2.5. Utanför och avvikande
Under slutet av 1960-talet och fram till mitten på 1980-talet producerade den svenske
dokumentärfilmaren Stefan Jarl, en filmtrilogi för Sveriges Television, Dom kallar oss
mods (1969), Ett anständigt liv (1978) och Det sociala arvet (1983). Filmerna skildrar
hur social avvikelse, ett avvikande beteende, skapar en roll som ger en tillhörighet i det
avvikande. Filmerna skildrar också personens konflikt satt i relation, till det etablerade
samhället. Där visas tillhörigheten i den avvikande individens språk, utseende och
kläder och andra signifikanta symboler, som en trygghet. Den sista filmen i trilogin, Det
sociala arvet, (1983) skildrar en svårighet i att bryta upp från en ”trygg roll som
avvikare”, för att kunna ges tillhörighet i en annan roll, att vara ”en vanlig Svensson”.
Filmen skildrar rädslan för det totala utanförskapet, utan tillhörighet i varken den
”gamla” eller ”den nya” gruppen, men även en slags stolthet och ansvar hos personen,
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att födas in i ett utanförskap och att vara bärare av ett, socialt arv.
Sociolog Erving Goffman behandlar i sin bok Stigma, Den avvikandes roll och
identitet (1972) begreppet normativ avvikelse. Han beskriver hur ett avvikande skapas
utifrån samhället och dess behov av balans. Han menar att en normalisering av
avvikelsen, i form av stigmatisering och stämplingsprocesser, skapar dessa
förutsättningar för balansen i samhället. En avvikelse, menar han vidare, ger individen
en roll och en funktion, som permanenteras och ”man blir som man ses”. Han beskriver
hur det vid tillfället för ett möte, i första ögonblicket och omgående signalerar något,
som utifrån samhällets normativa tänkande, värderas som normalt eller avvikande:
”När en främling dyker upp i vår närvaro, då är vanligen redan den första
åsynen av honom tillräcklig för att vi ska kunna kategorisera honom och
fastställa vissa egenskaper hos honom, hans sociala identitet – för att nu
använda en term som är bättre än ´social status´, eftersom personliga
egenskaper som ´hederlighet´ ingår däri lika väl som strukturella sådana
som ´yrke´. Vi utgår från dessa första intryck och formar om dem till
normativa förväntningar, till i rättfärdig nit framförda krav” (Goffman,
1971 s. 10).

Goffman beskriver även den avvikandes konflikt i att lämna en trygg roll som
avvikande, för att istället, utifrån samhället normativa förväntningar, arbeta för att få en
social medborgares tillhörighet. Han beskriver konflikten som en motsättning mellan
tillhörighet i roll och förväntad roll.
I boken Utanför: Avvikandets sociologi (2006), presenterar sociologen Howard S.
Becker sin teori om avvikelse och det avvikande. Becker menar att, det som är
avvikande i ena gruppen eller samhället, skapar en grund för och ger individen
möjlighet att få tillhörighet i en annan grupp, i ett annat sammanhang och samhälle, med
liknande strukturer för norm. Han beskriver också det avvikande, som synligt, endast i
betraktarens öga och menar då att det som uppfattas som en avvikande handling, och
utanför gruppnorm, bestäms som en avvikelse och ett avvikande av den som är
betraktare. För att få tillträde och tillhörighet i en annan grupp krävs interaktion med
individer ur ett annat system och en grupp, som bär andra perspektiv och normer.
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Becker använder jazzmusikern och dennes yrke som ett exempel på ett normativt
avvikande och beskriver där en avvikandekarriär, som sker i form av stigmatisering och
stämplingsprocesser. Han beskriver det bland annat på följande sätt:

”Den antagonistiska relationen mellan musiker och utomstående formar
musikerns kultur och skapar de viktiga beroenden och krispunkterna i hans
karriär.” (Becker, 2006 s. 93).

Becker menar vidare att de karriärvägar, som kännetecknar ett yrke, formas utifrån
yrkesspecifika problem. Som en följd av yrkets ställning tilldelas individen, i förhållande
till andra grupper i samhället, en roll. Om rollen ligger innanför eller utanför
gruppnorm, bestäms också ur perspektivet av en betraktares öga. När avvikaren
identifieras i sin avvikelse, behandlas han av andra, i problematiserande och
analyserande diskussioner, vilka startar upp processer kring normalisering och det
normaliserande. Dessa skapar en växande avvikelse, en stigmatisering och stämpling,
vilket förstärker utanförskapet.
Gustav Jonsson utgår från likande perspektiv som Goffman och Becker, när det
gäller det avvikande, avvikelsekarriär och stigmatisering. I sin bok Det sociala arvet,
(1969) beskriver han hur barn formas till ”en avvikare” genom att, sett ur det etablerade
samhällets perspektiv, befinna sig i avvikande miljöer, ”du blir som du ses”, är de ord
som han använder i en beskrivning av det.

2.6. Språket och dess betydelse
Samtida med Gustav Jonsson var Joacim Israel, professor i sociologi. I sin bok, Om
relationistisk socialpsykologi (1979) arbetar han med att sammanföra Marx, G. H. Mead
och Piagets teorier om samhället och människan. Israel menar att människan relaterar på
ett obegränsat sätt till omvärlden och sina medmänniskor och utifrån det formas hon och
blir, vad hennes sociala relationer är. Han betonar vikten och betydelsen av ett språk
och menar att vi föds in i ett språksystem, vars grundläggande regler utgörs av det som
han kallar, ”vardagsspråkets grundläggande logik”. Kommunikation sker där, via olika
signaler och koder, vilka har som syfte att ge individen både tillträde och tillhörighet, till
en grupp och ett sammanhang:
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”Individerna samspelar med varandra med hjälp av språket, med hjälp av
det sätt de klär sig, den mat de väljer att äta och på vilket sätt de lagar den,
hur de väljer att bo och hur de möblerar sina lägenheter.” (Israel, 1979 s.
96).

Israel förklarar vidare att även samhälles spelregler överförs med hjälp av språk och
kommunikation. Han menar att om språket stämmer överens inom ett avgränsat socialt
sammanhang, påverkar det samhällets processer och dess förändringar och kan då ses
som en livsform. Språket och dess struktur i en livsform utvecklar sedan olika livsstilar.
En livsstil, beskriver han, ska ses utifrån en bestämd position, vilken ger upphov till
klasskillnader mellan människor. Med dessa positionsbestämningar, i form av olika
livsstilar, identifierar och definierar vi olika klasser och skillnader i samhället.
Goffman (1971) presenterar människan och dess sammanhang, utifrån ett
dramaturgiskt perspektiv, som en teater där människorna i sitt vardagsliv, befinner sig i
olika roller. Han beskriver vardagslivets olika möten, som centrala och avgörande, för
på vilket sätt en föreställning ur livets teater kan ta sig i uttryck:
”I vårt dagliga liv umgås vi med andra människor i en rad olika situationer
– på arbetet, i hemmet, i affären, osv. Alla dessa situationer måste definieras
för att vi ska veta hur vi ska agera. När du och jag möts måste vi därför se
till att vi gör klart för varandra – vanligen med gester eller andra ickeverbala uttrycksmedel – vilka vi är eller vill vara i den aktuella situationen:
vi presenterar oss. På denna grundval söker vi en definition av situationen
som vi kan enas kring. Och spelet kan fortsätta.” (Goffman, 1971 s.1).

Goffman menar att vi bygger upp våra olika roller i form av processer. Dessa
uppbyggda roller blir sedan befästa i våra jag och skapar vår identitet. Han menar även
att om den rollbyggande processen blir en medveten process, kommer individen själv, i
samspel med andra, kunna urskilja sina olika skapade och burna roller.

2.7. Symbolisk interaktion och kommunikation
Medvetandet Jaget och Samhället (Mead, 1976) beskriver Meads teorier om symbolisk
interaktion. Kommunikation presenteras som en grund och förutsättning för människans
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möjligheter att skapa sociala relationer, vilket teorin menar, är en förutsättning för
människans sociala utveckling. Interaktion sker då vi kommunicerar med varandra och
kommunikation sker med olika signifikanta symboler, så som gester, ansiktsuttryck och
verbalt språk. Autonomi, är det begrep som teorin använder för att beskriva individens
förmåga att se sig som en person, styra sig själv och finna sig själv, att se sig som
oberoende. Autonomi, menar man, uppnås som en följd av interaktion och en
internalisering av de sociala regler och normer, som kommuniceras i mötet. Individens
tillgängliga bas av kommunikativa signaler, utgör dennes förmåga och möjligheter till
identifikation, och en möjlighet att utveckla det, som Mead kallar ”självet”, vilket han
menar är individens eget upplevda jag.

2.8. Mötets makt och mystik
Läkaren och psykiatern J. L. Moreno, var verksam under 1930-talet. I boken Who shall
survive (1953) beskriver Moreno individens behov av och förmåga till spontanitet, som
han menar är en förutsättning för ett möte. Morenos filosofi utgår ifrån individens
spontanitet och handlande i mötet, och att spontaniteten är det centrala i ögonblicket för
ett möte och interaktion. Han menar även att, om man kan sätta sig själv i relation till
någon och agerar i ett system, det vill säga interagerar, så blir man någon, i ett
sammanhang. Han poängterar också nödvändigheten av en ömsesidighet för att kunna
mötas. I ett förord, till en av sina böcker Psychodrama, first volume (1977), beskriver
han hur han ser mötet med den andre:

”A meeting of two: eye to eye, face to face.
And when you are near I will tear your eyes out
and place them instead of mine, and you will tear my eyes out
and will place them instead of yours, then I will look at you with your eyes.
And you will look at me with mine.” ( Moreno J.L, 1977 ).

Joacim Israel (1999) menar att man redan vid situationen och sammanhanget för
mötet, har en förutbestämd uppfattning om vem personen är och i det sker det han
kallar för en objektifiering av personen. Dessa förutbestämda uppfattningar, anser han,

17	
  

	
  

utformar situationen och på så sätt skapas förutsättningen för mötet. I citatet nedan
beskriver han konstruktionen av ett sådant möte:

”Som konsekvens struktureras subjekt-objekt-relationen vanligtvis på ett
hierarkiskt sätt. Terapeuten har makten över patienten. Risken är att
patienten

finaliseras,

det

vill

säga

hon

tillskrivs

en

bestämd

personlighetsstruktur. Terapeuten ser hennes problem som ett uttryck för
denna. Han ställer diagnos som i sin tur befäster finaliseringen, ty patienten
anpassar vanligtvis sitt beteende till diagnosen och övertar terapeutens
värderingar av henne”. (Israel, 1999 s. 81).

3. Tidigare forskning
Gustav Jonsson bar själv en viss tveksamhet och ambivalens till termen och begreppet,
det sociala arvet och uttryckte det på följande sätt; ”Termen är dunkel, mångtydig och
kanske suggestiv i fel riktning.” (Jonsson, 1969 s.10). Han ville se teorin om det sociala
arvet som ett ”retord” vars syfte var ”att sätta igång associationer, tankegångar och
känslor”. Senare forskare och forskning har också ifrågasatt och kritiserat, teorin om det
sociala arvet.
Morten Ejrnæs, verksam vid Aalborg Universitet i Danmark, kritiserar tillkomsten
och befästelsen av teorin om det sociala arvet. I sin debattartikel, Pedagoger, forskare
og diskursen om socialt arv (2008), menar han att den etablering som råder, gällande
teorin om det sociala arvet, ger upphov till stigmatisering- och stämplingsprocesser och
därför kan ses som medskapande till att sociala problem uppstår och ett socialt arv
skapas. Begreppet det sociala arvet anser han förgörande, både för forskningen och det
praktiska sociala arbetet. Dess legitimitet inom forskningen utgör, som han ser det, ett
hinder för förändring och utveckling av nya arbetsmetoder inom olika områden, för
socialt arbete. I sin artikel levererar han frågeställningen om huruvida barn och
ungdomar, som växer upp i miljöer med sociala riskfaktorer, upplever och identifierar
sig som bärare av sociala problem och ett socialt arv, och om det då utgör en risk för en
självuppfyllande profetia? Ejrnæs anser att begreppet det sociala arvet ofta används
oprecist och med flera olika betydelser. Han ställer frågan om det är psykiska eller
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sociala egenskaper som ska anses överföras och om det ska förklaras utifrån
sociologiska eller psykologiska teorier?
Niels Ploug, forskningsledare vid forskningsprogrammet om socialt arv vid
Socialforskningsinstitutet i Köpenhamn, skriver i en artikel Social arv og social ulighed
(2007), om de socialpolitiska och socioekonomiska hänsyn, som han anser är faktorer
att beakta, när olika samhällsinstitutioner ska hantera begreppet, socialt arv. Plough
menar att sociala olikheter alltid har funnits och ett arbete med ambitioner för att
utjämna dessa olikheter också har funnits och finns. Han presenterar fenomenet, det
sociala arvet, som en starkt bidragande faktor till hur man lyckas i livet, och menar att
det är något individerna själva inte kan påverka eller göra något åt. Han hänvisar till
resultat och analyser från flera utredningar, vilka visar att socialt arv handlar om andra
faktorer än bra eller dåliga ekonomiska resurser under uppväxten. Han betonar vikten av
att synliggöra den fara, som begreppet i sig medför i former av stigmatisering och
stämplingsprocesser och nämner den växande gruppen unga, med dålig eller ingen
utbildning, som en av de stora utmaningarna vårt samhälle står inför. För att kunna
verka mot en utveckling och förändring pekar Ploug på nödvändigheten i att anta nya
perspektiv på det sociala arvet.
Margaretha Järvinen, Pol dr., och professor vid Sociologiska Institutet,
Köpenhamn, presenterar i en artikel ”Mötet mellan klient och system – forskning i
socialt arbete” (2002), tankar och perspektiv om socialt arbete som ett system. Hon
beskriver mötet mellan socialarbetaren och klienten, som en situation av interaktion
mellan individen och systemet, där hon i sin diskussion menar att socialarbetaren
representerar systemet. Hon anser att dessa möten bär med sig ett problem då, som hon
beskriver det, många socialarbetare bär en föreställning om att de har en roll av
försvarare av klienten mot systemet. På så sätt menar hon att socialarbetaren försätter sig
i en position mot det system som de representerar. Hon beskriver vidare relationen
mellan socialarbetaren och klienten som en hjälprelation och i det en symbolisk
maktrelation, vilket bär med sig, bestämda förutsättningar för mötet. Maktrelationen
menar hon, bekräftar den sociala olikheten i mötet. Den objektifierar och vill omskapa
individen för att den ska passa in i sammanhanget för mötet;
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”Klientens problem stöps om så att de passar in i organisationens regler och
rutiner. Det är på förhand den givna organisatoriska inramningen som
avgör vem som överhuvudtaget blir definierad som klient och i så fall vilken
typ av klient, vilken del av personens liv som skall åtgärdas.” (Järvinen,
2002 s.75 ).

Järvinen menar vidare att det finns ett stort behov av att skapa klarhet om vad som är
det sociala arbetet:

”Det som efterlyses både i forskningen och på politisk nivå är ett
synliggörande av målsättningar och metoder inom socialt arbete, en
kartläggning (så gott det nu går) av de implicita, intuitiva, ideologiska
aspekter i den samhällssektor som vi kallar socialt arbete. Om både politiker
och forskare och klienter efterlyser en större klarhet och insikt i vad socialt
arbete egentligen handlar om så finns det ingen annan möjlighet än att
försöka skapa en sådan klarhet.” (Järvinen, 2002 s. 83).

I bloggen, Social Vetenskap, din väg till forskning om socialt arbete, gör Marek
Perlinski, universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för socialt arbete i Umeå,
ett inlägg, ”Att känna in klient” (2002). Där beskriver han avståndet, mellan den
praktiska kunskapen och forskningens vetenskap, inom området för socialt arbete. Som
stöd för sitt resonemang hänvisar han till en enkätundersökning, som undersöker
socialarbetarens inställning och relation till de erkänt evidensbaserade metoderna inom
socialt arbete, och vilken betydelse de anser dessa har i socialt arbete. Majoriteten av de
tillfrågade svarar att det dagliga arbetet sker utan någon specifik metod eller arbetssätt,
och de menar att arbetet styrs mer av praktiska erfarenheter, än av metodval.
Socialarbetarna beskriver sig blanda olika metoder så att de passar in i situationen och
ser det som mer centralt ”att känna in klienten”, och utifrån det skapa relationer för
arbetsallianser. Perlinski ser ”vissa resultat blir briljanta, andra inte” och hänvisar där
till det han uppfattar som socialarbetarens skicklighet, istället för ett resultat av en
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metod. Han betonar hantverkets betydelse inom det sociala arbetet och menar att ett gott
hantverk ska hänföras till socialarbetarens skicklighet i mötet med klienten. Saknas den
skickligheten, anser han att resultatet och utfallet av en metod, är att se som
”strömlinjeformade produkter utan särdrag”. Hantverkarens skicklighet är svårt att
mäta, och Perlinski, menar att det innebär svårigheter i att få utfallet av dessa resultat,
att betraktas som evidensbaserad kunskap.
Sofia Linderots licentiatavhandling i Socialt arbete ”Att placera eller inte placera i
släktinghem, det är frågan?” (2006) för perspektivet tillbaka till det sociala arvet.
Hennes avhandling fokuserar på det sociala arvet, utifrån de barn som under sin uppväxt
varit familjehemsplacerade hos sina släktingar, det som kallas ”släktingplaceringar”.
Avhandlingen för ett resonemang om fördelar och nackdelar gällande det sociala arvet.
Linderot beskriver det sociala arvet som en ständigt närvarande faktor och ett fenomen,
som det sociala arbetet ska se och ta hänsyn till. Hon beskriver det som viktigt, att det
sociala arbetet strävar efter att möta det sociala arvet, istället för att bryta det. Linderot
påpekar också vikten av att se, och lyfta fram det positiva i det sociala arvet, vilket hon
anser lätt kommer i skymundan. I avhandlingens slutsatser diskuterar hon de
möjligheter som finns att påverka det sociala arvet. Hon menar att sådana möjligheter
finns, och ska användas, utifrån positiv bemärkelse dock utan att negligera det negativa
i socialt arv.

4. Avgränsningar
Det empiriska materialet består av sju intervjuer och omfattar endast äldre sociala
arbetare, vilka varit yrkesverksamma i Sverige från 1970-talet och fram till idag.
Personerna är medvetet valda ur olika yrkesprofessioner, inom det sociala arbetet. Då
mitt syfte inte är att göra en jämförande studie, har inget empiriskt jämförelsematerial
inhämtats från en yngre grupp av sociala arbetare. Resultat, analys och slutsatser
redovisas endast utifrån ett perspektiv av narrativ metod, analys och tolkning.

5. Metod
Studien är kvalitativ och det empiriska materialet är inhämtat och bearbetat utifrån
narrativ metod, det som ibland även kallas berättarforskning.
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5.1. Metodval
Narrativ metod formades under 1970-talet och kan betraktas som samtida med Gustav
Jonsson och hans arbete med fenomenet och teorin om det sociala arvet. Den narrativa
metoden beskrivs framväxt ur ett tvärvetenskapligt forskningsfält och betraktas idag
som vedertagen och tillhörande området för kvalitativ forskning (Bryman, 2008).
Metoden lägger vikt vid samtalet och mötet och ser analys och tolkning av
forskningsmaterialet som en central del i forskningsarbetet. Mitt val av metod för
studien är sammanlänkat med mitt val av ett socialkonstruktivistiskt vetenskapligt
perspektiv. I studien väljer jag att se det empiriska mötet mellan informant och
intervjuare som en konstruktion, där berättelsen blir resultatet av den konstruktionen.
Det empiriska mötets konstruktion bestämmer även positioner, problem och perspektiv
för mötet och den som har makten över perspektivet, den narrativa arenan, sätter också
”scenen för mötet”. Utifrån intervjuerna och mötet på den arenan låter jag bilder och
berättelser växa fram, och bli då resultatet av den konstruktionen.

5.2. Urval
Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval. De personer som valts ut har samtliga ett
långt yrkesverksamt liv och består av både män och kvinnor i åldersspannet 50- till 75
år. Fyra av informanterna är personer, som jag tidigare arbetat tillsammans med. De
övriga har tillfrågats efter förslag från andra och alla utom tre är fortfarande
yrkesverksamma. Samtliga tillfrågades via mejl och telefon och ett bortfall har skett
från ett familjehem med motiveringen, att de var aktiva som uppdragstagare åt olika
kommuner och kände sig rädda för att bli ifrågasatta och inte erhålla ytterligare uppdrag
om de deltog i studien.

5.3. Etiska övervägande
Den överenskommelse jag gjort med informanterna är, att all information, som på något
sätt kan identifiera personerna avkodas, så som namn, ort för mötet, informantens
arbetsplats och deras reella ålder. Det är viktigt att beakta, då det finns en risk för att de
personer, vilka samtalen berörde, på ett oönskat sätt skulle påverkas genom sin
medverkan. Av de som tackar ja till intervjuerna framför alla som ett skäl, att de vill
delta för att förmedla sina erfarenheter, tankar och åsikter från ett långt yrkesliv med
socialt arv i socialt arbete. Vid genomförandet av studien har övriga hänsyn och
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beaktande skett gällande vetenskapsrådets punkter, etiska principer och föreskrifter.

5.4. Instrument/Frågeguide
För att skapa optimala förutsättningar för ett personligt möte och berättande har
intervjuguiden en öppen struktur. Den är tänkt att skapa, ge utrymme och möjligheter
till, ett möte mellan två den som intervjuar och den som blir intervjuad.

5.5. Tillvägagångssätt
När de utvalda personerna kontaktas, berättar jag om studien och mitt tänkta arbete. Jag
frågar om de kan tänka sig att ingå som informanter och ber dem fundera över det. Jag
skickar också ett informationsbrev och en frågeguide till dem att fundera över. Några
veckor senare kontaktar jag dem igen, med frågan om de är intresserade av att
medverka. Tid för ett möte och intervju bokas med dem som tackat ja och
informanterna bestämmer själva platsen för intervjun. Intervjuerna bandas och avslutas
med en överenskommelse om på vilket sätt och i vilken form jag återkommer med
resultatet av intervjumaterialet. Ingen ekonomisk ersättning har utbetalats.
Vid den narrativa intervjun och dess förlopp anser Anna Johansson (2005) att det
är mycket viktigt, att intervjuaren klart kan urskilja sin egen narrativitet, för att inte
styra samtalet och forma berättelserna till sina egna. Vid genomförandet av intervjuerna
sker samtalet i en form av interaktion, och utifrån frågeguiden leder informanterna
berättandet och den som intervjuar återför och reflekterar själva berättelsen. Hon
beskriver det narrativa berättandet som en berättelse med en egen motor, vilken ska
locka läsaren till en nyfikenhet, att läsa vidare för att få veta fortsättningen.
Det jag kan urskilja som centralt och som ett tema i berättandet, presenteras i
resultatredovisningen i form av livsberättelser. Informanterna delges, tillsammans med
det fullständiga transkriptionsmaterialet, sina egna livsberättelser för korrektur och
godkännande, innan de används som det empiriska materialet i studien.

5.6. Förstudie
För att pröva arbetsmodellen gör jag en förstudie. Till förstudien väljs en informant ut,
vilken kan bedömas som representativ för de övriga som är tänkta att tillfrågas. Jag
följer den struktur jag utarbetat och förberett, och den visar sig fungera väl. Intervjuerna
tar dock längre tid i anspråk än den timme som jag avsatt. I syfte att öka utrymmet för
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ett personligt berättande ändrar jag konceptet och avsätter mera tid för intervjuerna.

5.7. Transkriberingsprocess
Intervjuerna, som spelas in, varierar i tidsomfattning från en timme till drygt tre. Det
färdiga, utskrivna transkriptionsmaterialet ger som helhet ett mycket omfattande
material. Boken Den kvalitativa forskningsintervjun, (Kvale & Brinkman 2009)
beskriver transkriberingsprocessen i fyra faser och jag inleder med att lyssna på det
inspelade materialet upprepade gånger. Den första papperstranskriberingen är en
ordagrant nedskriven text av intervjuerna. Nästa fas innebär att separera ut information
ur pappersmaterialet till textmässig kärninformation och i den tredje fasen arbetar jag
med att sammanfatta innehållet för varje intervju och av det tillskapa livsberättelser. I
den fjärde och sista fasen avkodas livsberättelserna på uppgifter, som på något sätt kan
identifiera informanten. Dessa berättelser används sedan vid redovisningen av det
empiriska resultatet. Ljudfilerna från intervjuerna raderades då transkriptionsprocessen
är klar.

	
  

5.8. Validitet och reabilitet

Sociolog och genusforskare Anna Johansson (2005) menar att om en undersökning, ska
ha hög validitet, reabilitet, och giltighet, så ska det undersökas, som var avsett att
undersöka. För att skapa möjlighet och förutsättningar till det, genomförs alla
intervjuerna i samma former för struktur. Intervjuguiden med ett informationsbrev
skickas ut i förväg och insamlandet av det empiriska materialet sker under en avgränsad
och samlad tidsperiod av en månad. Intervjuerna utförs med samma ram, där
informanterna bestämmer tid, dag och plats för intervjun. Intervjuerna genomförs med
samma intervjuguide och intervjuare, frågorna är öppna och inom ramen för det som
ska undersökas. För ett bra genomförande ska gott om tid avsättas för intervjuerna.

	
  

5.9. Metod för analys

Det finns olika vetenskapliga åsikter, kring användandet av narrativ metod och analys,
vid kvalitativa undersökningar. Bryman (2008) anser att kvalitativa undersökningar,
som bygger på analyser och tolkningar av ett insamlat material, generellt sett kan ha
svårt att påvisa solid tillförlitlighet. Han hänvisar där till att analyserna kan ske på ett
sätt som inte överensstämmer med vad intervjupersonen menar. Anna Johansson (2005)
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menar att utgångspunkten för narrativ teori och metod inte är att leta efter en solid
tillförlitlighet eller någon sanning, utan att söka en vidare kunskap om en social
frågeställning, en verklighet eller ett fenomen. I analys och tolkning söker metoden efter
nyanser, som skapar en nyfikenhet och ett intresse hos andra, att söka vidare efter en
ytterligare och ny kunskap. De kriterier hon nämner som viktiga i en narrativ analys är
att analyserna ska vara övertygande, med möjlig överensstämmelse, insiktsfulla och
sträva efter att visa på olika sammanhang. Med övertygande menar hon förmågan att
övertyga utifrån form, kvalité och strategi. Möjlig överensstämmelse är det samarbetet
och den samverkan som sker i produktionen av berättelsen. Insiktsfullhet handlar om
den originalitet och uppfinningsrikedom, som analys och presentation av berättelsen
visar. Inom kriteriet sammanhang betonar hon att de olika delarna av analys och
tolkningen ska ”hänga ihop” och kunna relateras till teori och tidigare forskning. Det
bör även finnas något, som Johansson betecknar som ”en pragmatisk nytta”, att den
genomförda studien ska kunna ligga som en grund och ett tankematerial för fortsatta
studier och forskning.
5.9.1. Angreppsätt
Jag vill undersöka den tidigare kunskap och nuvarande uppfattning, avseende
fenomenet och teorin om det sociala arvet. För att göra det väljer jag ett abduktiv
angreppssättet vilket innebär att jag arbetar med studien ur både en deduktiv och
induktiv ansats. Deduktiv ansats utifrån den teori och tidigare kunskap, som finns inom
området och en induktiv ansats på grund av mitt meningssökande och intresse för ett
fenomen och ett specifikt ämne. Det som väcker min nyfikenhet och mitt intresse i att
angripa och utforska är om ett möte kan påverka och medverka till att ett socialt arv
skapas och bärs vidare.

	
  

	
  

5.9.2. Förförståelse i narrativ metod och analys

Anna Johansson (2005) betonar vikten av en förförståelse när du arbetar med narrativ
metod. Hon menar att förförståelsen är en förutsättning och avgörande, vid
genomförandet av den narrativa intervjun. Hon anser att specifika språkkunskaper inom
ämnesområdet är betydelsefulla och avgörande vid bedömningen gällande studiens
validitet. Hon menar vidare, att intervjuer utan förförståelse blir, utifrån narrativt
analyskrav, inte analyserbara. Johansson anser förförståelsen som viktig, men tar även
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upp ett problem i det att forskaren, vid intervjun inte har eller kan behålla, en klarhet i
sin roll som forskare. Då menar hon att förförståelsen kan bli ett hinder och att intervjun
och samtalet vid mötet glider iväg och antar andra former, så som roll av terapeut och
patient eller behandlare och klient.
Min egen förförståelse kommer ur ett långt yrkesliv inom området för socialt
arbete. Inom ramen för studien har jag valt att se den som en tillgång och förutsättning
för arbetet. Vid tillfället för intervjuerna, presenterar jag mig tydligt i min roll som
forskare, och för att samtalet inte ska få karaktär ”oss gamla kolleger emellan”, är jag
också tydlig med syftet i att vi möts. Det gemensamma språket skapar en god
förutsättning för berättandet och en gemensam produktion. I bearbetning och analys av
det empiriska materialet är jag noga med insikten i att min egen förförståelse ska skapa
något, som inte finns med vid intervjuerna. För att säkerställa det, delges samtliga
informanter den färdigställda livsberättelsen och hela det transkriberade materialet för
ett godkännande, innan materialet används i studien.

6. Resultat
Anna Johansson (2005) beskriver livsberättelser som en symbolisk, och kreativ
sammanfattning av det man hört och sett i fält. Under arbetet med det insamlade
materialet upptäckte jag, att informanternas berättelser inte bara innehöll information,
kunskap och historiska bilder, utifrån själva berättandet skapade bilder av olika
karaktärer. Resultatet redovisas i sju livsberättelser. I redovisningen ger jag
berättelserna stort utrymme då jag ser det som viktigt och värdefullt, att informanterna
ges möjlighet att förmedla sina erfarenheter och kunskaper, att ge den tysta kunskapen
en röst. Berättelserna kan även betraktas som ett arv av kunskap, från den äldre
generationen av sociala arbetare, till den yngre. Berättelserna presenteras under egna
rubriker med en kortare inledning,

	
  

6.1. Historiska vingslag i socialt arbete

Sten är den enda av informanterna som arbetat på Skå. Han berättar om den tiden, om
det viktiga mötet, både med sig själv och med andra och hur vi ser på oss själva, i
relation till samhället. Så här berättar Sten för mig:
”Skå var ett minisamhälle, som byggde på ett kollektivt tänkande och en idé med
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politiska förtecken. Alla hade lika värde och skulle leva i frihet, en frihet utan förtryck. Det
började en sommar och jag jobbade på stuga 11, stugan ovanför det hus som sedan skulle bli
Gustav och Britts hus, jag skulle kunna tro att jag var väl 20 år. När sommaren var slut frågade
jag om det fanns något mera för mig att göra på Skå, för jag trivdes där. Då fick jag rycka in
som husfar, på stuga fem. Husmor och husfar var de som skulle sköta om maten och vardagen
på stugan, så att livet och dagarna där efterliknade, en vanlig familj. Ibland var det ett svårt
jobb, mycket mankemang att få iväg ungarna till skolan och att få stugorna att fungera. Barnbyn
Skå var också politik och där var solidaritet viktigt. Det var inte många moderater som jobbade
där, men däremot, flödade det av vänsterfolk. Gustavs omgivning på Skå, var ett helt
socialspecialistgäng och i stort sett alla var övertygade kommunister. Joacim och Mirjam Israel
var involverad på den tiden och Joacim var en viktig person för Gustav, jag hade en känsla av
att de var nära vänner. Politik på Barnbyn handlade mycket om klasstillhörighet och
klassamhället och det politiska tänkandet var grunden i det sociala arbetet. Det mest fantastiska
med Gustav var att han kunde känna av där han behövdes och inte behövdes. Jag kommer ihåg
en tjej, som bott på Skå, som misslyckats och inte funkat alls i en fosterhemsplacering. Hon
gick en hel natt ifrån Brommaplan ut till Skå. Väl ute på Skå var hon helt förtvivlad och började
slå sönder alla fönsterrutor på en stuga, för att sedan sitta ganska uppriven nere i
husmorsrummet på stuga fem. Gustav hade jouren på kvällen och kom över i sin
folkvagnsbubbla. Han tittade in, satt och hummade ett tag och sa efter en stund ”det där klarar ni
så bra av själva”. Det var en del av hans storhet, att han kunde lämna över mycket ansvar. Jag
kommer ihåg en annan sak, det kom en grabb som kom till storfosterhemmet, som Karin och jag
hade senare, endast hans pappa var i livet, mamman var död. Karin, min sambo, var raka
motsatsen till moderna vinstkrävande företag, hon tog emot barn och ungdomar, med en alldeles
för lite känsla för vad det kostar. Den här grabbens socialsekreterare, var en rundnätt herre från
Falun, som myndigt förklarat för grabben, att han inte fick bo kvar hos oss om han kostade en
krona. Men grabben flöt in hos oss, snäll och rar, trevlig kille, så han fick bo kvar ändå. Han
frågade oss då; varför han fick bo kvar, när vi inte fick några pengar för honom? Jag vet vi
svarade honom; att du ska väll ha någonstans att bo. Vid något tillfälle var han uppe i
Stockholm, hade knarkat, gjort ett inbrott och skjutit ihjäl en polis. När grabben insett vad han
hade gjort, skjutit en polis som var tvåbarnspappa, gick han in ett hus i på Söder och sköt sig
själv. Det tog ett bra tag innan vi fick klart för oss att han var död. Sånt är tufft, familjehemmen
får ta mycket smällar. Man behöver mycket kunskap om sig om sig själv och mycket
handledning, för att klara av sådana händelser. Det fick jag lära mig redan ute på Skå.
Erfarenheterna från Skå gjorde att vi förstod, att det inte gick att behandla och förändra bara
barnen. Går barnen tillbaka till det systemet som är oförändrat, så återfaller de i gammalt
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mönster. Vi började, redan på 60-talet, att arbeta med det som kallades ”hemma hos arbete”.
Det var inte lätt att arbeta med. Jag jobbade med flera familjer, som hemma hos arbetare. Jag
lärde mig jävligt mycket, men jag hade inte några instruktioner. Jag gjorde mig en egen
uppfattning av, vad det var som var problemet. Jag hade ju jobbat på Skå, så jag insåg att vad
dom här barnen behöver det är trygghet, och ganska klara ramar. Man måste få förtroende, man
måste komma in i resonemangen, finnas där. Så plötsligt, så kan man, efter många herrans år,
märka att, ja nu kom förändringen. Själva förändringen kan vara avklarad på ett ögonblick, men
vägen fram till det, är så lång. Uppfartssträckan är så jävla viktig och är förutsättningen till
förändringen. Alla snabbfixarna, som kommer in, tittar på klockan och har det gått 10 min, så
nu ska det väl för fan landat, säger man, nu ska jag till nästa jobb. Helt vansinnigt. Jag minns det
kom ut mammor till Skå för att hälsa på sina barn, mammor som var i så dålig form, satt och
skakade, fyllsjuka. Men alla hade accepterat att skicka tillbaka barnen hem, det var inte bra.
Såren gick upp när du kom tillbaka till ruta ett, då gällde det att hänga kvar. Det är enormt
viktigt att inte ge upp, utan att finnas kvar där. Man såg det, som att, man byggde upp något nytt
i familjerna och det fick ta ett antal år. Tre till fyra år, jobbade jag som hemmahosare i en
familj. Det var en växelverkan mellan hemmet och Skå, ja det var säkert sammanlagt sju år det
måste ha varit något sådant. Diagnoser fanns, men var inte det viktigaste. Det fanns inget snack
om ADHD och sånt på den tiden. Jag kommer ihåg liten kille på 11 år, det var ganska svårt att
nå honom. Man kände att dörren inte var vidöppen precis. Han gick omkring med en trådrulle
och spände upp trådar överallt, så inne på stugan kunde man plötsligt känna, oj det tar emot här.
Mycket märkligt. Folk tänkte, fasiken det här är ju ingenting som vi kan göra någonting åt. Det
är inget behandlingsbart alls, utan det finns inne i grabben, allt det här. Man sa till Gustav,
hörudu, hör han egentligen hemma här? Nej, sa Gustav. Men varför har du honom här då,
frågade vi uppbragt? Tänk dig själv, sa Gustav, om grabben inte skulle vara här var skulle han
vara då? Jo, på Beckomberga och att vara en liten kille på 11 år och komma till Beckomberga,
det är inte roligt. Så om grabben kan få vara här några år innan han kommer till Beckomberga,
så är det väldigt skönt för honom. Det var en fin grej av Gustav, tycker jag. Samtidigt var det
kanske väldigt bra, för de andra barnen, att känna att grabben, han var lite speciell och så
kommer det vara med många barn och människor som vi kommer att stöta på. Jag har tänkt på,
vad vi är beroende av att kunna definiera saker och ting och få in människor i olika mallar och
framförallt klippa bort det som sticker utanför resväskan, när vi försöker få på locket. Det var ett
märkligt radikalt sätt som bröderna Marx hade, får man inte in allting i resväskan så klipper man
bara bort allt runt omkring. Då har man ju fått bort all skit som hänger utanför, inte passar in
och tramsar. Man ifrågasätter inte sig själv tillräckligt, tror jag. Jag tror det är det, som är det
stora problemet. Man är inte tillräckligt kritisk till sina egna slutsatser. Jag berättade ju tidigare

28	
  

	
  

om att vi så småningom märkte, att för att bryta det sociala arvet så måste vi ta med den förra
generationen, det vill säga föräldrarna och sedan fylla på med att arbeta hemma hos familjerna.
Det är ju en arbetsmodell, där medlevarskap är den centrala metoden, att leva tillsammans för
att visa på en annan situation, en annan miljö och en annan omständighet. Jag minns en tjej som
bodde på Skå, som på sitt sätt bröt det sociala arvet. Hennes pappa var kriminalkommissarie tror
jag och hennes mamma var en mycket ordentlig dam, som förläste för personalen på stugan om
hur det skulle vara med tjejens klädsel, vad de skulle se till och vad hon absolut inte fick ha på
sig. Det var mycket bestämda åsikter. Tjejen var lite rolig, hon bröt sitt sociala arv genom att bli
och vara en raggarbrud. Hur pass tidigt, en bärare av ett socialt arv blir till, kan jag förstå utifrån
att jag vet vad mina tidigaste minnen betytt för mig. De har format mig väldigt mycket och
framförallt har de följt med mig hela livet igenom som en bank av erfarenhet. Det kom en dag
när jag plötsligt kände, nej här är det stopp, nu ska jag inte jobba med barn längre, nu ska jag
inte ha HVB hem längre, för det duger jag inte till. För att jobba bra på Skå, som hemmahosare
och som HVB hem, så måste man ju vara ganska öppen och när man är ganska öppen och det
händer jävliga saker runt i kring, då tar man sig illa vid av det. För att kunna mötas, så måste du
öppna upp och öppenheten skapar en sårbarhet. Att vara privat, personlig och professionell, det
är en konst att balansera där. På slutet hade jag svårt att hålla de där gränserna. Det handlade till
sist om att gå undan eller gå under.” (Sten)

	
  

6.2. Den normaliserade medborgaren

Jag träffar Karl, på den plats han arbetar idag. Han har tidigare arbetat på
Hasselakollektivet och säger inledningsvis till mig, vid intervjun; ”Jag vill inte kalla
mig socialarbetare, jag ser mig som en amatör.” Så här berättar Karl för mig:
”Det var 1969 och en politisk tid, där var ungdomarna och narkotikakulturen
omdebatterade. Det var en grön vänstervåg, man skulle ut på landet och den vågen, fångade
många av oss. Det var lätt att starta storfosterhem, och de utvecklade sina olika strukturer efter
förutsättningar och idéer. Det var mer politik än pedagogik i början och jag kom i kontakt med
K A Westerberg och Hasselakollektivet 1974 då folkhögskolan, där jag gick, gästades av
Hasselakollektivet. De var ute på en föreläsnings- och agitationsturné och jag fångades upp av
deras engagemang och av det de sysslade med. Profilen på Hassela, var den kollektiva fostran,
samhällets krav och struktur ifrågasattes, den enskilde skulle ha en plats i samhället, och inte
utanför samhället. Jag var engagerad i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, där det var en
stor politisk strid, om tvång eller frivillighet, som ytterst handlade om; ”ska man säga åt folk
vad dom ska göra”? Hassela var engagerad där, och vi började göra projektteater och turnéer
med ungdomar från Hassela kollektivet, där vi spelade politisk och samhällskritisk teater.
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Ungdomarna hängde med av bara farten och det fanns en styrka i, att känna sig tillhörig i en
grupp, med ledning och stöd av vuxna. I den vevan flyttade jag med min familj upp till
Hasselakollektivet, vi blev en del av kollektivet och bodde där. Jag och min familj blev en del
av vardagen och arbetade med det som kallades medlevarskap. Mycket byggdes upp utifrån det
marxistiska tänkandet och tesen om; att de materiella villkoren styr och om du lämnar din
materiella situation, så blir det lättare att tänka, och inte minst när det gäller att känslomässigt
och rationellt, komma nära någon. Vi bodde och levde där, personalgruppen slet på varandra
och det blev en allmän psykologisk skola, tillsammans med ungdomarna. Jag blev kvar där i 14
år, och när man lever så där får man verkligen utveckla sin förmåga att argumentera, jag har haft
en otrolig nytta av tiden där. Det var ju ingen diskussionsfråga, när man såg på de här
ungdomarna, att den största delen, de kom med en social belastning sedan flera generationer
tillbaka. För ungdomarna blev det en långsam varseblivning, de hade inte tänkt på ordspråket,
man blir ju som man umgås. Jag minns en tjej som sa ”Ja men, va fan sitt inte och tjata på mig,
alla knarkar i Tyresö” och hon var fullkomligt övertygad om det. Det var hennes värld och bild
av Tyresö, hon hade inte levt i så många andra värdar. De upplevda världarna blir som slutna,
bakom en fond eller kuliss. Hasselakultur handlade mycket om att, få den insikten klar för sig.
Varifrån kommer du, hur är läget och vart ska du? Historien är viktig för att förstå sig själv, det
var steg ett. Grunden till hela förändringen, till en medvetenhet, var relationen. Jag minns vid ett
tillfälle när jag var i Bryssel. Jag tänkte då att här är byggnaderna är väldigt fina och det
signalerar något till dig, att du är en viktig person. På samma sätt fungerar det med ruffiga
lokaler, de signalerar att du är en oviktig person. Stil och ton var viktiga saker att flytta in i
ungarnas vetande. Vi tränade upp stil och ton genom vara ute och dansa varje helg, vi reste
mycket och besökte städer. Lär du dig stil och ton och sköta dig, uppträda på ett annat sätt, så
påverkar det andras beteende och bemötande. Du behöver, träna på att hitta en social
kompetens, att inte känna sig som en nolla, en loser, det är viktigt. Det svåra var att flytta ut från
kollektivet, många blev väldigt ensamma. Man hade ännu inte etablerat några nya vänner eller
bekantskaper och, var inte heller inne i några nya sociala sammanhang. Du kan inte ta kontakt
med det gamla, du har inget nytt och du känner dig som en nolla i det vanliga livet. Du söker
dig dit, där du är någon och vet vad som gäller. Det handlar om språk och vilka signaler du
möter. I utanförskapet, det är där du har din tillhörighet. Jag minns när jag var ute som
frivilligarbetare och kom in på stora AA möten. Det var säkert flera hundra människor där. Man
fick se hur folk slappnade av när de kom dit till mötena, helt plötsligt började dom gå som
knarkare igen, snacket och tugget var som förr. Kom in från det normala samhället, där det
gällde att hålla färgen, till andningspauserna, som var AA möten. Man såg dem gå ut ur rummet
och samtidigt ”face upp”. AA är oerhört begåvat, enkelt, men djupt. Där blir mötet, ”livet
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bakom ridån” och när ”ridån gick upp” började föreställningen ”det vanliga livet”. Du behövde
livet ”bakom ridån” för att orka spela på den stora scenen, som är ”livets teater”. Teatern har
alltid varit som en experimentell verkstad och perfekt för rollträning till det verkliga livet, om
det nu finns något sådant? Politiken sätter en struktur på samhället, som påverkar våra
beteenden och vårt sätt att se på saker och ting. Socialt arv är till stor del politik, därför att,
samhällsstrukturen är det som skapar tillhörigheten och utanförskapet, eftersom den förmedlar
förutsättningar till grupptillhörighet. Det finns ett ansvar för socialt arv i de politiska
korridorerna. Men vi är inte trädda på ett snöre, folk utvecklar egna strategier, räkna alltid med
det mänskliga fingerspelet, och alla, har ett eget ansvar.” (Karl)

	
  

6.3. Bemötas och mötas

Lilian och hennes man Per arbetar inom kyrkans verksamhet, som präst och diakonissa.
Deras berättelse handlar om rädslan för att mötas och hur den blir ett hinder i mötet, hur
den gör en människa ensam och lämnad i ett utanförskap. Så här berättar Lilian och Per
för mig:
”Varje dag ger oss olika möten med människor och att bara att få sitta ner en stund och
höra andras röster, kan få en människa att känna gemenskap. Det är viktigt att alla har samma
värde och alla är lika inför Gud, och så ska vi även vara, inför varandra. Grunden i all samvaro
är känslan av tillhörighet och gemenskap i att, ”här vill jag vara, jag kan vara mig själv och jag
behöver inte bli pådyvlad någonting”. Stillheten är en också en viktig livskraft och där
handlingen är den bästa predikan, att vår goda känsla för människor ska visas, istället för att
sägas. Utanförskap och rädsla hänger ihop och vi människor skapar så mycket konstigt mellan
oss, rädslan blir där som ringar på vattnet. Jag kommer ihåg när jag arbetade på Stadsmissionen,
där hade personalen blivit mordhotade och därför fanns där vakter, missbrukare som var där
låstes in och låstes ut. Men tuffingarna blev påverkade av hur vi bemötte dem. Värme och
kärleksfullhet gav oss oftast samma bemötande tillbaka, bemötande med rädsla, skapar
misstänksamhet och motstånd. Ondskan lockas fram ur kärlekslöshet och rädslan blir en
motkraft och en motsats till kärlek, mycket av ondskan kommer ur rädslan. I generationers arv, i
möten med ondskan, där är kärleken är vårt bästa vapen. Kärleken är villkorslös och livets
mening är just detta, att vi villkorslöst finns för varandra och hjälper varandra. Men du blir
också sårbar när du tar emot kärlek och vissa människor står utanför kärlekens kraft, att stå
utanför handlar just om rädslan att ta emot, rädslan ger dig då ett utanförskap. När vi blir rädda
blir vi knepiga på olika sätt, vi kan inte ta emot eller ge kärlek, när vi är rädda och vi stänger till
om oss själva. Men alla längtar efter kärlek och kärleken är också som ringar på vattnet. Möten
kan bli så influerade av rädsla att människor inte blir mottagliga för att mötas. Att tränga sig på
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en människa i problem går inte det skapar bara mer rädsla och motstånd. Du måste vänta till det
att den vågar söka upp dig, men det kan ta tid och du behöver finnas kvar där och inte glömma
bort att; så som du vill bli behandlad ska du också behandla andra.” (Lilian och Per)

	
  

6.4. Var dags teater

Jag träffar Karin i hennes rum, där hon arbetar. I sitt berättande återkommer hon till
medvetenheten, om sig själv, om våra roller och masker, men också om trygghet och
tillhörighet. Hon beskriver ett socialt arv, som en bild av problem, speglad i barnet. Så
här berättar Karin för mig:
”Språket är jätteviktigt för att och förstå nyanserna i en situation, ett ord kan betyda flera
olika saker och vi vuxna pratar ofta ett vuxet språk som är, hårt och onyanserat i barnets värld.
Man ser att språket kan blir ett motstånd, en kulturkrock, ett främlingskap i mötet mellan barn
och vuxna. Folk från olika länder och kulturer, och som har samma språk, söker sig till varandra
för att känna gemenskap, de förstår varandra, i sitt ursprungsspråk, som är det känslomässiga
språket. Elever som inte klarat grundskolan, de söker sig också till varandra, för de vågar oftast
inte söka sig till de andra ungdomarna, framförallt på grund av språksvårigheterna och för att de
inte förstår de sociala koderna i olika sammanhang. De håller sig till en korridor, de söker
trygghet i varandra, de vill inte gärna gå och sätta sig ensamma tillsammans med andra i
matsalen, oftast då på grund av osäkerhet, i språk och kulturburna olikheter. Med kulturburna
olikheter, menar jag till största delen, de sociokulturella, burna olikheterna. Vad ska man prata
med en främling om och på vilket språk? Du känner dig osäker, utanför och rädd, i det du inte
förstår. I min roll som lärare, kan jag, inte ställa kraven på ungdomarna att ”nu är ni en klass
och nu ska ni hålla ihop i tre år och vara bästa vänner”. Om vi är fria att välja, väljer vi dem
som vi tycker om att vara med, men det är inget konstigt att man går till dem som man känner
sig trygg med, för att bilda grupper. Barnen blir aldrig föräldrarnas spegelbild, men föräldrarnas
problem kan bli som spegelbilder hos barnen och det är svårt, att säga; så här ska du göra när du
ska bryta ett socialt arv, för ett socialt arv kan också vara hopplöshet och attityder. Det går oftast
bara att möta, bekräfta och förstå, visa att det finns något annat som du kan välja och ge stöd i
andra val. Att som vuxen i skolan hålla isär olika roller, handlar om att ge eleverna trygghet. De
ska veta när de kommer in i det här rummet, där vi sitter nu, då är jag inte läraren och
pedagogen längre, då är jag skolsköterska och då lyssnar jag på vad de har att berätta. Jag tror
att några blir lite oroliga i början. De måste se och lita på att jag delar på rollen och gör jag det
tydligt och bra, då ser jag dem växa i tillit. De kan då också förstå att en och samma person, kan
vara i olika roller, byta mask och kostym, det handlar då också om att lära ut social kompetens.
Kläder är också viktiga masker och identitetsbärare. Klädmasken kan vara bra att använda då du
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vill skapa avstånd, och avpersonifiera ett möte, jag tänker på polis, sjuksköterska och många
andra yrken med arbetskläder, skapade för funktion och roll. En mask kan vara också vara
påtvingad, och bär du den alltid, eller oftast, och gömmer dig bakom masken, då finns en risk
för, att du ”blir ett med masken”. Väljer du att se livet som en teater, måste du, använda din
personlighet, i kombination med rollen och masken, för att spela bra. Du måste ha erfarenhet av
att möta människor, och vara tränad i roll, för att inte missa just mötet med den andre, ”bakom
masken”, för det är ett sådant möte som skapar en ny tanke och ger utrymme för reflektion.”
(Karin)

6.5. Möten med det sociala arvet
Jag besöker Britta i hennes hem. Britta berättar för mig hur hennes intresse för socialt
arbete startade och hur hennes liv gestaltat sig, i det att finnas för andra. De många
möten, situationer och samtal hon haft, har blivit en erfarenhetsbank som idag är hennes
arbetsredskap. Så här berättar Britta för mig:
”Jag jobbade politiskt med ABF och med SSU och var med i Unga Örnar. Vi hade
internationell verksamhet, vi pratade på första maj, och vi tog hand om många ungdomar på
föreningsgården. Den första ungen jag hade fosterhemsplacerad, kom till mig på
föreningsgården och sa ”Britta jag har ingen stans att bo” och på den vägen är det. Det måste ha
varit mellan 1960 och 70- talen. Jag är idag övertygad om, att det beror på människors eget
sociala arv och personlighet, att just den personen söker upp just dig. För mig är det helt klart
och så har det varit under hela min tid att, det sociala arvet finns, absolut, och man stöter på det
gång på gång. Jag hade en pojke placerad, ingenting funkade runt den här ungen, han hade
aldrig gått i skolan ordentligt, han funkade inte ute, det var knark o missbruk. Vi började jobba
och bjöd in hans mamma, då visar det sig att den här mamman hade jag träffat 18 år tidigare, då
vi hade en annan ung pojke placerad i storfosterhemmet. När jag började prata med henne så
visade det sig att, längre tillbaks i flera generationer, hade det varit problem och den här ungen
nu var fjärde generationens problembärare, grabben gick sedan, alla fall i gymnasiet och klarade
sig bra. Så fick han flytta tillbaka hem till sin mamma, vilket man ju gör, oavsett det, att
mamman hade samma situation som tidigare. Grabben träffar en tjej och hon blir med barn, han
flyttar ihop och det höll ett halvår. Den här ungen, han hade ju inte haft någonting annat än
mamma och mormor, som bägge hade de supit, de var viktiga personer, och betydde
jättemycket för honom. Idag är han i precis samma situation som sin mamma och att bryta det
sociala arvet, det är ju oerhört svårt att göra, om man inte kan visa föräldrarna någonting annat,
för dom är kvar i det gamla, det som är tryggt. Förändring tar mycket lång tid, och det är andra
människors syn på andra, som inte kan eller inte orkar bryta sig ur ett mönster och få hjälp, det
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är de, och den synen på andra, som för arvet vidare. Men det går att bryta sig upp, ifrån en
situation där du blir stämplad, jag har själv gjort det. När jag var ung fick jag barn och blev en
ensamstående mamma, var det fult i det lilla samhället där jag bodde och du hade lägsta status,
då var man en hora. Jag började jobba på en stor industri och varenda jävla morgon, när jag satte
i mitt stämpelkort i klockan, då stod det en massa karlar runt i kring och sa” har dom hunnit
kliva av nu på morgonen”. Varenda, jävla morgon och det skulle man jobba och orka med, det
var väldigt tungt. Jag hade turen att jag hade en arbetskamrat som jag jobbade med, hon hjälpte
mig, när jag ramlade ihop, totalt och försökte ta livet av mig, hon såg hur dåligt jag mådde.
Hade jag inte haft min arbetskamrat, så hade risken varit stor att jag ramlat ner, som alla andra.
Det som sedan gjorde att jag klarade mig vidare var, att jag kom in i politiskt och fackligt
arbete. När jag började jobba politiskt och fackligt, då fick jag helt plötsligt, en annan status, då
var jag inte horan längre eller en dum jävla skitbrud, som var korkad och inte hade pluggat. Så
jag ser på de här ungarna som kommer. Det kunde lika gärna varit jag, som haft deras situation.
På det sättet vill jag möta ungarna, att vara den som ser förbi det, som är omständigheter och
situationer, jag vill använda mitt öga till att se, bakom masken. Jag minns, vi fick en gång en
kille från en ungdomsvårdsskola, de hade ringt till mig och jag hade sagt nej fler gånger, han
hade eldat, deltagit i en gruppvåldtäkt, det var hur tungt som helst. Han kommer alla fall till mig
med två socialsekreterare, vi sätter oss i en soffa i rummet. Han sitter precis mitt emot mig på
andra sidan bordet. Socialsekreterarna sitter en på varje sida, för han var ju farlig, och mamman
sitter till vänster om mig. När vi sitter där och pratar, då säger mamman utan vidare, ”tänk om
jag hade tagit abort, som jag tänkte göra när jag väntade han, då hade jag sluppit sitta i den här
skiten idag”. Precis i det ögonblicket så tittar jag och den här killen på varandra, rätt i ögonen,
och där jag ser hans ångest. Jag glömmer aldrig det ögonblicket. Han har senare sagt till mig,
”då såg jag att du förstod”. Det den här ungen hade sett och upplevt, när han växt upp är så
fruktansvärt, så det ville inte någon, höra eller veta om. Ingen hade någon aning om vad han
hade gått igenom, för han berättade inte och mamman berättade inte heller. Det dröjde rätt så
länge innan han kunde berätta och innan han berättade om det för mig, sa han att jag var den
första människan han litar på, för han såg att jag såg, hur han mådde i det hans mamma sa och
vad hon menade; ”du såg vad jag kände, då vart du viktig”, sa han. Jag tror att det är det
mänskliga mötet som skapar förutsättningen för metoden, oavsett vad den kallas. Förr i tiden
bestämde vi inte vad vi hade för metoder, vi bara gjorde det och alla ungar är rädda att komma i
någonting nytt som dom inte förstår sig på. Rädslan för ensamhet och att bli övergiven, gör dem
arga och man kan se det som att de vill opponera sig, mot att bli svikna, lämnade och övergivna,
precis som alla ungar gör. De slåss och brottas fortfarande inom sig och letar efter den enda
trygghet de har, och det är i det gamla, i ditt gamla beteende, där är du trygg. Jag har de sista
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åren, framförallt de sista fem åren, varit med om ett fenomen, som jag inte har varit med om
tidigare. Idag är det många föräldrar som vill ha sina barn utredda på BUP, för att få dem
diagnostiserade, för att visa på att det är något fel på ungarna. Det har jag aldrig varit med om
förut. Det är förändringar i samhället, i stort som gör det här och idag är det någonstans bra med
diagnoser, jag höll på att säga, fint med en diagnos, för då är man ursäktad, då kan man bete sig
hur man vill. Det sociala arvet har bytt ansikte och det skrämmer mig fruktansvärt, och
framtiden är jättestor och svårt, att överblicka. De här avvikande och i samhällets ögon, socialt
missanpassade människorna, har lika låg status idag som på Skå Jonssons tid. Man pratar så
fint, man snackar så fint och man har sådana visioner, men varför gör man ingenting åt dom
fundamentala problemen? Det handlar om synen på människan och om du bara är
socionomutbildad, så har du en gräddfil och en kvalitetsstämpel som säger att; då gör du ett bra
jobb. Vad är det som säger det, om du inte kan konsten och har modet att mötas?” (Britta)

6.6. Utanför, utsatt och maktlös
Jag träffar Eva och Lasse i deras hem. De är nyblivna pensionärer, och har under nästan
30 år arbetat med uppdrag som familjehem. Så här berättar de för mig:
”Det började lite oskyldigt år 1985 med sommarbarn, vi bodde lite avlägset och ville
att våra egna barn skulle ha kamrater, och andra barn att leka med under sommarlovet. Barnen
fortsatte bara sedan att komma, de stod där utanför dörren med sina resväskor. Sedan blev vi
kontaktfamilj och sedan familjehem, och på den vägen är det. Totte var det enda barn som vi har
fått gett upp, för att vårat eget barn, inte klarade av det. Barnen kan vara hur dumma och bråkiga
som helst, men om kemin stämmer, och det märker jag redan när de kommer innanför dörren,
då funkar det. Vad det är som händer i mötet, när man bara vet att det här barnet älskar jag och
vill hjälpa, det vet jag inte, det bara känns. Det känns som en dunk i hjärtat, det säger bara klick
och jag blir glad av att se just det här barnet. Det går inte att hjälpa något barn, om det inte
känns så där, som jag beskrev. Kalle, till exempel, var fullständigt hopplös, men jag älskade det
där barnet, han var en liten grabb, som inte hade inte mycket reda på sig, men han var underbar.
Att arbeta med barn som föds in ett utanförskap, för att de har en funktionsnedsättning, är
annorlunda. Du måste tänka annorlunda, och ha ett annat perspektiv, på det som vi kallar
normalt och alla kan få ett handikappat barn. De barn som varit hos oss har haft diagnoser som
Autism, Aspberger, Downs syndrom och utvecklingsstörning plus en hel mängd andra
diagnoser, som bara det, i sig, ger olika sociala problem. Alla barn är så olika, men de flesta har
oftast jättesvårt i relationer till andra, både barn och vuxna, och att fungera i en familj och i ett
sammanhang är jättesvårt för dem. De barn som bott hos oss har varit fruktansvärt utsatta som
barn, de har haft föräldrar med svåra psykiska, fysiska och sociala handikapp och med stora
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egna svårigheter. Hela familjen, som barnen kommer ifrån, har ett utanförskap, ett totalt
utanförskap i alla sammanhang, och att vara barn i en familj med psykisk ohälsa och sociala
problem, gör att du många gånger inte fungerar någonstans, någonsin. Barnen är väldigt sorgsna
över det som de kommer ifrån, och sorgsenheten tar sig olika uttryck, beroende av hur de kan
uttrycka sig, de skadar ofta sig själv och andra, river sönder, slåss och förstör. De här barnen är
en bortglömd grupp, med stora trassel både i sig själv och omkring sig, de är ofta mycket rädda
för social samvaro, för att de inte har en aning om hur man gör. De här barnen kan aldrig
anpassa sig till något, som vi skulle vilja kalla normalt utan vi får anpassa oss till dem. Det gör
att det till slut inte finns något onormalt eller normalt. Maktlösheten är något de här ungarna får
brottas med hela sitt liv, de har inte förmåga att ta omsorg om sig själva på grund av att de har
stora svårigheter, funktionsnedsättningar och psykiska skador och i det blir de maktlösa och helt
i händerna på andra, som bestämmer åt dem, vad som är bäst. Den utsattheten är det svåraste, att
se och bära för mig, att se dem fara illa och veta att de kommer att göra det många gånger, för
att de är så maktlösa. Jag har aldrig lyckats förklara för ett barn som far illa hemma, varför det
ska åka hem dit där de inte vill vara. Det har varit det tuffaste och det som är så hemskt, för
både mig och barnet, är att vi båda vet, att om vi inte står ut med att fara illa båda två, så får vi
kanske aldrig mera träffas. Jag har farit fruktansvärt illa i det och jag vill att det blir tydligt för
alla som arbetar med barn. Jag har känt att jag tillsammans med barnet fått ansvara för något,
som inte någon av oss varken ska eller kan ta ansvar för. Men som jag sa tidigare det här är ett
livsvärv, en livsstil och jag är stolt över alla mina barn som bott här. Men att bryta det sociala
arvet, det går inte, det sociala arvet finns där, det har alltid varit så och det handlar om något
annat än ungarna, det handlar om oss alla, hela samhället. Men man kan arbeta med det sociala
arvet, genom att möta det på många och olika sätt, och mötet med barnet och det sociala arvet är
det viktigaste, för att kunna skapa en kontakt och en relation, som sedan kan bära vidare mot en
utveckling och förändring.” (Eva och Lasse)

6.7. Socialt avvikande, en guldkalv för det kapitalistiska samhället
Jag möter Lars i en lokal vi lånat för intervjun. Han är oroad för den tilltagande
diagnosinflationen i dagens samhälle. Så här berättar Lars för mig:
”Under åren för slutet av sextitalet, början av sjuttiotalet, började jag jobba. Diagnos
föregicks då av en sjukdomshistoria och man skulle kunna förklara ett förlopp, om hur något
uppstått, inte bara hur det är nu. Sedan kom LSS lagstiftningen och inträdesbiljetten till stöd
enligt LSS, är diagnos. En ung tjej och socialsekreterare sa till mig ”jag är så jävla trött på
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BBIC1, för varje gång jag sätter mig med det där jävla prick systemet och märker, att om jag
följer BBIC, så börjar jag med en förhoppning och förtröstan som slutar i en förtvivlan”. Jag
menar, det ligger i konceptet, att tänka inom konceptet, inte tänka själv. Men för att se nyanser i
det som är, skapa färg, form och dynamik i ditt tänkande, måste du ha erfarenhet, och ha jobbat
ett bra tag, och var är vi då, menar jag, och var är vår egen livserfarenhet? Problemen har idag
blivit individburna och perspektiven har flyttat sig kolossalt, men jag gillar grundtanken om
evidensbaserat arbete, samtidigt blir det då så, att den tysta och obeprövade kunskapen, åker ut
med badvattnet, den bara försvinner. Jag flyter med i det, men är inte opåverkad. Jag blir
besvärlig för, att jag inte släpper perspektivet, det som jag fortsätter att hålla fast vid, att se
individen i ett sammanhang, som en del av ett kollektiv. Som fackman har jag länge upplevt, att
jag måste vara mycket sträng mot mig själv och inte släppa ifrån mig utan hållbarhet, folk
förstår vad jag säger, men tycker inte om det. Förvaltningskultur har blivit att förvandla problem
till en diagnosvara, då får vi mer tid, lägger ut diagnosbeställningar, och någon annan tar hand
om 20 ärenden. Ibland tar jag inte jobb, utan jag säger nej, meddelar att; vill du beställa en
diagnos, har du knackat på fel dörr, men söker du ett hederligt hantverk, kan du få ett här. För
mig handlar det om yrkesheder, du ska göra ett jävligt bra jobb, för det handlar om den här
människans liv, ansvarar jag inte i det är jag helt förlorad till kapitalet. Jag vill kunna se mig
själv i ögonen, och stå för den jag är. Diagnosvärlden är en påtaglig tidvattenvåg, som ett
självspelande piano och vi är inne i en period, där det växer fram fler och fler diagnostiska
idéer. Så finns läkemedelsindustrin, som säljer ett bra litet preparat till det mesta, så kan man
dynga ut medicin, och till den andra, diagnosfria sidan, kan vi erbjuda en väldigt dyr och
anpassad skolgång. Marknaden driver jättehårt och sitter på vetenskapen, om den nu finns? Jag
vill tro att den finns, men vart sitter den? Risken är att man, blir offside på marknaden, för vissa
jobb. Jag är på min vakt för det handlar om att sälja och vem sponsrar vi? Jobbar vi sociala
arbetare och övriga i skrået, för, individen eller kapitalet? Jag hörde förresten, häromdagen om
en ny diagnos, som på svenska skulle kunna översättas till ”tvångsmässigt undvikande av
vardagskrav”. Jag menar, hur ska man som familjehem kunna jobba med; tvångsmässigt
undvikande av vardagskrav? Begreppet uppfostran, var det tar det vägen i diagnossamhället?
Under 80-talet formade vi en grupp med unga individualister, som nu är aktiva och, allt går att
exploatera, även ett misslyckande. Uteblivet resultat ger utrymme för marknaden att påbörja
och, utarbeta nya former för evidensbaserade verktyg, vilka är anpassade för den marknaden, du
säljer ett nytt koncept och kopplingen blir kristallklar. Jag driver inte fram nya lönsamma idéer,
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  BBIC är ett evidensbaserat material, med olika typer av manualer, som idag används inom
socialt arbete.	
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men tvingas hantera dem. En profet och professor i familjesystemiskt arbete har bråkat om
familjehemsvård,

och

plockat

hit

Texas

modeller,

så

som

Foster

Care

med

rapporteringsskyldighet, där du som familjehem, ska ansluta dig till konceptet, för det får du en
tillhörighet, och en kvalitetsstämpel. Begreppet, evidensbaserat, har blivit ett förenklat
varumärke, och en kvalitetsstämpel, Men i det evidensbaserade modell- och koncepttänkandet,
missar du mötet, jag menar, just det som mötet ger, hur låter det och vad får jag för känsla? Det
där vet vi fortfarande, så väldigt lite om, det som känns i mötet, att ge sig tid att lugnt och stilla
stycka upp, vad som känns i mötet, det som ger mig en möjlighet och en pusselbit, att förstå vad
det handlar om. Språk är viktigt och språkliga fällor ger glapp i mötet. Vi måste backa banden,
framförallt för att fånga tillbaka många av de här människorna, som har kunskap och är bra på
omhändertagande, omvårdnad och relations skapande arbete. Där finns ett stort batteri av tyst
kunskap, men diagnos slår idag, tyvärr, ut alla andra aspekter.” (Lars)

7. Analys av resultat
Det finns en samstämmighet hos informanter, teoretiker och forskare om hur det sociala
arvet skapas. Samtliga beskriver det sociala arvet, som ett resultat av politik, makt och
samhällets behov av struktur och balans. Karl, en av informanterna, har arbetat på
Hasselakollektivet och beskriver det sociala arvet som ett politiskt ansvar:
”Socialt arv är till stor del politik därför att samhällsstrukturen är det som
skapar utanförskapet, och förutsättningar till grupptillhörighet. Det finns ett
ansvar för socialt arv i de politiska korridorerna.” (Karl)

Gustav Jonson (1967) drog slutsatsen av sin forskning, att det finns ett klassburet socialt
arv, som sträcker sig flera generationer tillbaka. Han presenterade det sociala arvet som
en produkt av ett klassburet samhälle, där du föds in i och ärver ett utanförskap. Sten har
arbetat på Skå och menar att:
”Klasstruktur har med makt att göra och i det kommunistiska tänkandet, vill
man lämna över makten till folket. Men då måste den makten organiseras
och det var det som vi kämpade för och diskuterade i arbetet omkring
Barnbyn Skå. Det politiska tänkandet var då grunden i det sociala arbetet.”
(Sten)
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Författaren Lars Andersson (1979) hämtar sitt resonemang om det klassburna samhället
från det politiska och marxistiska tänkandet och han beskriver samhället som en makt,
vilken arbetar för att skapa ett klassamhälle. Han menar, att klassamhället och
klasstillhörigheten formar och förenar, men fråntar samtidigt individen dess möjligheter
till autonomi, en självständighet satt i relation till andra än sin egen grupp och klass.
Andersson menar vidare, att klassförhållandet kan innebära en oförmåga för individen att
se verkligheten så som den ses med andras ögon. Karl, som har varit verksam på
Hasselakollektivet, beskriver det marxistiska tänkandet som något positivt som ger
individen förutsättningar att fungera:
”Mycket byggdes upp utifrån det marxistiska tänkandet och tesen om att de
materiella villkoren styr och om du lämnar din materiella situation, så blir
det lättare att tänka, och inte minst när det gäller att känslomässigt och
rationellt, komma nära någon.”(Karl)

Forskaren Niels Ploug (2007) ser teorin om det sociala arvet som en starkt bidragande
faktor till hur man lyckas i livet. Han hänvisar till forskning, som visar, att socialt arv
idag handlar om fler och andra faktorer än ekonomiska resurser under uppväxten. Karin
beskriver hur dessa faktorer kan bli synliga:
”Barnen blir aldrig föräldrarnas spegelbild, men föräldrarnas problem kan
bli som spegelbilder hos barnen. Det är svårt, att säga, så här ska du göra
när du ska bryta ett socialt arv, ett socialt arv kan också vara hopplöshet
och attityder.”(Karin)

Morten Ejernäs, (2008) forskare inom socialt arbete, ser att barn och ungdomar, som
växer upp i miljöer med riskfaktorer, betraktas av andra som bärare av sociala problem.
Han menar att dessa barn och ungdomar får en egen uppfattning om vad det sociala
arvet är och att det skapar risk för självuppfyllande profetior. Britta, en av
informanterna, beskriver hur barn från miljöer med riskfaktorer, brister i kommunikation
och funktion:
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”Att vara barn i en familj med psykisk ohälsa och sociala problem, gör att du
många gånger inte fungerar någonstans, någonsin. Barnen är väldigt sorgsna
över det, som de kommer ifrån och sorgsenheten tar sig olika uttryck,
beroende av hur de kan uttrycka sig. De skadar ofta sig själv och andra, river
sönder, slåss och förstör. ”(Britta)

Sofia Linderoth (2006) menar att det sociala arvet ska ses som en ständigt närvarande
faktor. Hon pekar på vikten av att se möjligheterna att påverka ett socialt arv utifrån ett
positivt tänkande om vad det sociala arvet kan tillföra. Samtidigt, menar hon, får man
inte negligera den negativa påverkan som ett socialt arv kan ha. Karin, en av
informanterna, berättar om sig själv och sitt sociala arv. Hon beskriver det positiva i vad
det sociala arvet gav henne, även om hon kan se sig uppväxt i en miljö, med flera
riskfaktorer:
”Mina egna föräldrar var lite äldre och min mamma var ganska sjuklig när
jag växte upp så jag fick ta stort ansvar hemma. Pappa hade en affär och
jobbade jämt. Jag fick ta ansvar för mig själv och hemmet. Det har legat
med mig att vara tränad till det, att ta stort ansvar. I ansvar tränar man
fram ett särskilt öga och en känslighet för det man ser. ”(Karin)

Morten Ejrnæs (2008) uttrycker kritik mot den etablering, som teorin om det sociala
arvet har, både inom forskningen och det praktiska sociala arbetet. Han anser att den
skapar stigmatiseringsprocesser och på så sätt blir medskapare till det sociala arvet. Karl
beskriver, med självklarhet hur han ser på ett möte med det sociala arvet:
”Det var ju ingen diskussionsfråga, när man såg på de här ungdomarna,
som hade många år tillbaka i ryggsäcken, att den största delen, de kom med
en social belastning sedan flera generationer tillbaka.”(Karl)

Britta, en annan av informanterna, ser nya och andra sammanhang, som kan vara
föremål för stigmatiseringsprocesser och självuppfyllande profetior:
”När föräldrar inte klarar av sina barn då skyller man på det ena och det
andra. Idag är det många föräldrar som vill ha sina barn utredda på barn
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psyk för att få dem diagnostiserade för att visa att det är något fel på
ungarna. Det har jag aldrig varit med om förut.” (Britta)

Becker (2006) beskriver det avvikande och avvikelse från norm, som en uppfattning
utifrån andra. Det som uppfattas som en avvikelse är det som är avvikande i
betraktarens öga. En avvikande handling utanför gruppnormen ses och bestäms av andra
som en avvikelse. När avvikaren identifieras i sin avvikelse behandlas han/hon av andra
utifrån problematiserande och analyserande diskussioner, som han menar startar upp
processerna kring en normalisering. Sten berättar om hur han ser sitt och samhällets
arbete för att normalisera och anpassa det som avviker:
”Jag har tänkt på vad vi är beroende av att kunna definiera saker och ting
och få in människor i olika mallar och framförallt klippa bort det som
sticker utanför resväskan när vi försöker få på locket. Det var ett märkligt
radikalt sätt som bröderna Marx på TV hade, får man inte in allting i
resväskan så klipper man bara rent runt omkring. Då har man ju fått bort all
skit som hänger utanför, inte passar in och tramsar.” (Sten)

Goffman (1971) behandlar begreppet normativ avvikelse och beskriver hur ett
avvikande skapas av ett samhälle utifrån dess behov av balans. Han menar att det är
samhällets behov, som startar stigmatiseringsprocesser kring ett avvikande. Detta skapar
en roll med en samhällsfunktion, man blir som man ses. Britta, en av informanterna,
beskriver sin känsla av att vara den som avviker:
”När jag var ung fick jag barn och blev en ensamstående mamma. Det var
fult i det lilla samhället där jag bodde och du hade lägsta status. Då var
man en hora. Jag började jobba på en stor industri och varenda jävla
morgon när jag satte i mitt stämpelkort i klockan, då stod det en massa
karlar runt i kring och sa” har dom hunnit kliva av nu på morgonen”.
Varenda morgon och det skulle man jobba och orka med, det var väldigt
tungt.” (Britta)

Goffman (1959) presenterar vårt sätt att relatera till varandra i olika sammanhang. Dessa
sammanhang ur vårt dagliga liv måste vi definiera för att vi ska veta hur vi ska agera.
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Med gester eller andra icke-verbala uttrycksmedel presenterar vi oss och gör klart för
varandra vilka vi är eller vill vara i den aktuella situationen. Karin berättar om det hon
tycker är viktigt för oss att ha kunskaper om och förstå i våra vardagssituationer:
”Kläder är också viktiga masker och identitetsbärare. Klädmasken
kan vara bra att använda då du vill skapa avstånd, och avpersonifiera
ett möte, jag tänker på polis, sjuksköterska och många andra yrken
med arbetskläder, skapade för funktion och roll.” (Karin)

För att skapa tillhörighet och tillträde till en annan grupp än den egna krävs en kontakt,
en interaktion med individer ur ett annat system, individer med andra perspektiv och
normer, menar Howard S. Becker (2006). Britta berättar hur hon kunde lämna en roll
som avvikare och hitta en tillhörighet i ett annat system och sammanhang:
”När jag började jobba politiskt och fackligt fick jag då helt plötsligt en
annan status, då var jag inte horan längre eller en dum jävla skitbrud som
var korkad och inte hade pluggat.” (Britta)

Goffman (1971) beskriver också en avvikares svårigheter med att lämna en gammal
trygg roll med en bekant kontext och tillhörighet för att, utifrån samhällets normativa
förväntningar, arbeta sig in i en annan roll. Karls såg den kampen och konflikten under
sitt arbete på Hasselakollektivet:
”Det svåra var att flytta ut från kollektivet, många blir väldigt ensamma.
Man hade ännu inte etablerat några nya vänner eller bekantskaper och var
inte heller inne i några nya sociala sammanhang. Du kan inte ta kontakt
med det gamla, du har inget nytt och du känner dig som en nolla i det
vanliga livet. Du söker dig dit där du är någon och vet vad som gäller. Det
handlar om språk och vilka signaler du möter. I utanförskapet, det är där du
har din tillhörighet”. (Karl)

G.H. Mead (1976) menar att det är via kommunikation med andra vi skapar och ges en
tillhörighet i sociala strukturer och sammanhang. Han beskriver betydelsen av
kommunikation via olika signifikanta gester, ansiktsintryck och verbalt språk, där
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förutsättningarna för ett möte skapas av vår förmåga till kommunikation och
interaktion. Karl, en av informanterna, berättar om hur detta blir en förutsättning för att
fungera, i det normaliserade samhället:

”Jag minns när jag var ute som frivilligarbetare och kom in på stora AA
möten. Det var säkert flera hundra människor där. Man fick se hur folk
slappnade av när de kom dit till mötena, helt plötsligt började dom gå som
knarkare igen, snacket och tugget var som förr. Kom in från det normala
samhället och där det gällde att hålla färgen, till andningspauserna, som var
AA möten. Man såg dem gå ut ur rummet och samtidigt ”face upp”. AA är
oerhört begåvat, enkelt men djupt. Där blir mötet, livet bakom ridån och när
ridån gick upp började föreställningen ”det vanliga livet”. Du behövde livet
”bakom ridån” för att orka spela på den stora scenen ”livets teater”. (Karl)

Karin ser på hur olika individer i skolan söker sig till de sammanhang för
kommunikation, som de förstår, och där de blir någon i samspel och interaktion med
andra:
”Elever som inte klarat grundskolan, de söker sig till varandra, för de vågar
oftast inte söka sig till de andra ungdomarna, framförallt på grund av
språksvårigheterna och för att de inte förstår de sociala koderna. De håller
sig till en korridor, de söker trygghet i varandra, de vill inte gärna gå och
sätta sig ensamma med andra i matsalen. Det är då oftast på grund av
osäkerhet, språk och kulturburna olikheter och för att de inte förstår de
sociala koderna. ”(Karin)

J. L. Moreno (1953) menar att förutsättningen för ett möte är att du förmår se dig själv
med den andres ögon och att den andre kan se dig med dina ögon. Mötet skapas ur
individens förmåga att byta roll, att sätta sig in i den andres sammanhang. Flera
informanter försöker beskriva ett sådant möte, som en känsla i ett slags ordlöst språk,
där man känner igen, en del av sig själv. Britta förklarar vad hon menar:
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”Jag tror att det beror på människors eget sociala arv och olika
personlighet att just den personen söker upp just dig. Det är jag övertygad
om, jag har sett det så genom åren. Det är väldigt lätt att folk kommer till
mig och ber om hjälp och det har de alltid gjort. Jag behövde själv hjälp när
jag var ung och i en väldig jobbig situation. ”(Britta)

Eva beskriver mötet som ordlöst och i form av en känsla:
”Vad det är som händer i mötet när man bara vet att det här barnet älskar
jag och vill hjälpa det vet jag inte det bara känns. Det känns som ett dunk,
det säger bara klick och jag blir glad av att se just det här barnet. Det går
inte att hjälpa något barn om det inte känns så där som jag beskrev. ”(Eva)

Det sociala arbetet är mer som ett hantverk än en metod, menar Perlinski. Han
beskriver det som avgörande för en metods utfall hur skicklig hantverkaren är i mötet
med klienten. Det som är svårt med hantverk, menar han, är att det inte kan ses som
evidensbaserat och därför blir resultatet svårt att mäta utifrån validitet. Flera
informanter beskriver situationer där de ser ett problem i, att hantverkets kunskap inte
kan mätas utifrån evidens:
”Begreppet, evidensbaserat, har blivit ett förenklat varumärke, som att sätta
en kvalitetsstämpel. Men du missar mötet mellan två, i det evidensbaserade
modell- och koncepttänkandet. Jag menar, just det som mötet ger, hur det
låter och vad får jag för känsla?” (Lars)

Joacim Israel (1999) resonerar om mötet och att mötas. Han menar att en objektifiering
och förutbestämd uppfattning om vem den andre personen är, sker redan före ett möte.
Britta beskriver hur det på det sättet skapas ett avstånd, en kyla, inför den andres
situation, vilket i sin tur skapar känslor av maktlöshet och utsatthet:
”Maktlösheten är något de här ungarna får brottas med hela sitt liv. De
har inte förmåga att ta omsorg om sig själva på grund av att de har stora
svårigheter, funktionsnedsättningar och psykiska skador. I det blir de
maktlösa och helt i händerna på andra som bestämmer åt dem, vad som är

44	
  

	
  

bäst.”(Britta)

Järvinen (2002) anser att socialt arbete utgör ett system där systemet skapar klienten.
Klientens problem stöps om, menar hon, så att de passar in i den kontext som råder på
olika sociala institutioner. Britta beskriver en känsla av maktlöshet inför ett sådant möte
med systemet:
”Jag har aldrig lyckats förklara för ett barn som far illa hemma, varför det
ska åka hem dit där de inte vill vara. Det har varit det tuffaste. Det som är så
hemskt, för både mig och barnet, är att vi båda vet, att om vi inte står ut med
att fara illa båda två, så får vi kanske aldrig mera träffas.” (Britta)

Järvinen beskriver det avstånd, som hon anser råder mellan praktiskt socialt arbete och
forskning inom området. Hon beskriver avståndet som ett motstånd mot utvecklingen
inom socialt arbete. Flera informanter bekräftar att detta avstånd finns och de beskriver
det på olika sätt som en konflikt inom det sociala arbetet. Britta ger uttryck för detta:
”Om du bara är socionomutbildad så har du någonstans en parentes runt
omkring dig, en gräddfil och en kvalitetsstämpel som säger att, då gör du ett
bra jobb. Vad är det som säger det, om du inte kan konsten att mötas?”
(Britta)

Lars ser och beskriver avståndet mellan det praktiska sociala arbetet och det moderna
forskningsbaserade vetandet:
”Jag hörde häromdagen om en ny diagnos, som på svenska skulle kunna
översättas till ”tvångsmässigt undvikande av vardagskrav”. Hur ska man
som familjehem jobba med; tvångsmässigt undvikande av vardagskrav?”
(Lars)

Järvinen menar att forskaren i sin roll måste våga närma sig och utmana det
förhärskande perspektivet gällande socialt arv. Hon ser nya perspektiv som nödvändiga
för att finna nya kunskaper om socialt arbete:

45	
  

	
  

”Om både politiker och forskare och klienter efterlyser en större klarhet och
insikt i vad socialt arbete egentligen handlar om så finns det ingen annan
möjlighet än att försöka skapa en sådan klarhet.” (Järvinen, 2002 s. 86 ).

För att bringa en klarhet i vad socialt arbete kan vara, lämnar en av informanterna ett
förslag om vad som kan vara en början på ett närmande mellan klient och system.
”Vi måste backa banden, framförallt för att fånga tillbaka många av de här
människorna, som har kunskap om och är bra på omhändertagande,
omvårdnad och relations skapande arbete. Där finns ett stort batteri av tyst
kunskap.” (Lars)

Thomas Kuhn lyfter fram den underförstådda och intuitiva kunskapen som en viktig del
i den vetenskapliga forskningen för att forskning och utveckling inte ska stanna av och
bli konserverad i sin vetenskap. Den tysta kunskapen som inte är mätbar, menar han har
stor inverkan på forskningsarbetet. Britta, en av informanterna, uttrycker en oro för det
hon uppfattar som ett stillastående i samhällets syn på utanförskap och det sociala arvet:
”Det sociala arvet har bytt ansikte och det skrämmer mig fruktansvärt, och
framtiden är jättestort och svårt att överblicka. De här avvikande och i
samhällets ögon socialt missanpassade människorna har lika låg status idag
som på Skå Jonssons tid. Man pratar så fint, man snackar så fint och man
har sådana visioner. Men varför gör man ingenting åt dom fundamentala
problemen? Det handlar om synen på människan.” (Britta)

8. Slutsatser och diskussion
Utifrån mina forskningsfrågor inför studien ville jag undersöka hur sociologiska och
socialpsykologiska teorier kunde kopplas till frågeställningen om hur ett socialt arv
skapas. Genom att intervjua äldre sociala arbetare och ta del av deras erfarenheter, ville
jag undersöka det sociala arvet och på vilket sätt det skulle kunna brytas. En annan
frågeställning jag hade var om mötet kunde bära det sociala arvet vidare. Vilka
erfarenheter och kunskaper hade de äldre sociala arbetarna av det? Vad fanns det för
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teorier och vad hade forskare inom socialt arbete att berätta om det? Utifrån ovanstående
aspekter blev det också intressant att undersöka hur forskare och den äldre generationens
sociala arbetare såg på framtidens sociala arbete och arbetet med socialt arv i socialt
arbete.
Om den första forskningsfrågan, hur ett socialt arv skapas, anser de flesta att
fenomenet, det sociala arvet, skapas utifrån en politisk tanke och ett samhälles behov av
balans. För skapa balans upprättar samhället ett klassystem, som delar in individerna i
olika funktioner, där utanförskapet är en viktig och avgörande faktor. Klassamhället
skapar normer för tillhörighet och utanförskap, vilka relateras till det normaliserade
samhället. Man söker sig dit man upplever sig ha en tillhörighet i språk och former för
kommunikation. Oavsett om tillhörigheten erbjuds innanför eller utanför systemets och
gruppens normer så känner individen en trygghet i att se sig själv som en spegel av andra,
att vara lik andra. Fenomenet det sociala arvet beskrivs som ständigt närvarande och bärs
av alla in i olika former för möten. Informanter beskriver det som en självklarhet, att alla
individer föds in i ett socialt arv, med olika förutsättningar, som formar individen med
tanken, du blir sedd olika beroende på vem du umgås med. Det sociala arvet skapar olika
roller som individen bär i vardagslivets olika sammanhang. De kan vara medvetet
antagna eller ha tilldelats individen av andra.
Den andra forskningsfrågan, om det går att bryta ett socialt arv, besvaras också i
huvudsak utifrån individen i relation till det normaliserade samhället. Individens
avvikande beteende beskrivs som en belastning för samhället och för att avveckla den
belastningen ska individen normaliseras och anpassas till det befintliga samhället, dess
normer och regler. Socialt förändringsarbete förefaller att förhålla sig till det sociala arvet
som ett fenomen i samhället, oavsett om arvet faller innanför eller utanför samhällets
norm. Genom att medvetandegörande individen om att det sociala arvet finns och bär
med sig roller, som han eller hon kan välja eller välja bort, är det möjligt att skapa nya
roller, som passar in i flera sammanhang. Det som flera beskriver är, att det inte går att
bryta det sociala arvet, men det går att möta och förhålla sig till det, vilket ger en
möjlighet att arbeta med det.
Den tredje forskningsfrågan, om mötet kan bära det sociala arvet vidare, är
svårare att få ett svar på. Varken forskare eller informanter svarar ja eller nej på den
frågan, men flera beskriver mötet som outforskat och obestämt i sina funktioner.
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Däremot beskriver flera det viktiga i att mötas och de redovisar olika definitioner av vad
ett möte är, hur det skapas och av vilka skäl. Mötet beskrivs som ett fundament och
som ett styrinstrument vid alla former för interaktion.
Vid möte mellan två system, med varsin representant, förefaller mötets
huvudsakliga funktion vara, att presentera sig, skapa och befästa positioner. Det möte,
som sker mellan två individer där individerna i mötet bär olika roller, beskrivs oftast ske
i syfte att bekräfta eller avvisa en tillhörighet eller funktion. Det spontana mötet, utan
bestämt sammanhang sker oplanerat och i ett ögonblick. Det väcker snabbt och
inledningsvis ett intresse hos båda individerna, att ta reda på vem de möter, för att
kunna göra en bedömning och visa om den andre avvisar eller bjuder in till kontakt. Det
mötets kvalité, menar flera, handlar om individens förmåga att känna in och sätta sig in i
den andres situation, byta roll och se sig själv med den andres ögon. Informanterna
betonar vikten av att skapa möten och att mötas utifrån en medvetenhet om vem man är
och hur det egna förflutna kan påverka mötet. Flera beskriver att ett möte i första hand
sker utifrån roll och i andra hand utifrån person. Man menar också att mötet bär med sig
samhällets förväntningar på individen, att man uppför och beter sig utifrån den rollen
som sammanhanget tilldelat en, vilket ger mötet en förutsägbarhet.
Informanterna beskriver sitt inträde i det sociala arbetet, som en form av möte
med något eller någon de fascinerades av och kände tillhörighet till. Några menar att det
sociala arvet bör ses och mötas med en medvetenhet om, att ett möte alltid består av
flera socialt burna arv, representerade av olika individer.
Den sista och fjärde forskningsfrågan handlar om hur framtiden ser ut med socialt
arv i socialt arbete. I min studie har samtliga, i olika former, pekat på nödvändigheten i
att föra fortsatta diskussioner om framtidens sociala arbete, framförallt relaterat till
fenomenet och teorin om det sociala arvet. Flera forskare och informanter, uttrycker en
oro och frustration, över det stillestånd som de upplever att det råder gällande
utvecklingen av det sociala arbetet. Många beskriver också att det finns ett avstånd
mellan forskningsbaserad kunskap och kunskapen sprungen ur det praktiska sociala
arbetet. Flera informanter ser framtiden som oviss och svår att överblicka. Flera
forskare uttrycker ett behov av nya perspektiv inom socialt arbete. Informanterna
uttrycker ett behov av att ”backa bandet” för att fånga upp den tysta kunskapen, som de
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anser finns i den praktiska kunskapen och hitta möjligheter till acceptans och evidens,
för den typen av kunskap i socialt arbete.
För framtida forskningsarbete menar Margareta Järvinen att forskaren måste våga
närma sig andra perspektiv, för att hitta ny kunskap och anser att forskaren då, bland
annat, måste utmana det förhärskande perspektivet gällande socialt arv. Vad gäller
behovet av fortsatt forskning, anser jag att det bör fokusera på mötens funktion och
sträva efter ett klarläggande kring ”mötets mystik”. Det är även en adekvat
frågeställning, att undersöka om det sociala arbetet, kopplat till teorin om det sociala
arvet, kommer att dö ut med den äldre generationens sociala arbetare. Måhända utför
den nya och moderna generationens sociala arbetare ett annat metodiskt socialt arbete,
som inte har som mål att bryta det sociala arvet? Om möjligt att besvara den frågan, bör
en liknande och jämförande studie som denna göras och riktas till den yngre
generationen sociala arbetare.
Det avstånd, som flera beskriver finns mellan vetenskapen och det praktiska
arbetets kunskap, är viktigt att fortsätta diskutera och undersöka om det finns, i så fall
varför, och hur det är konstruerat. Alla söker sig dit där de upplever sig ha trygghet och
tillhörighet. Trygg i att se dig själv som i en spegel av andra, att vara lik som andra.
Jag tänker att det sociala arbetet, torde vara mera inspirerande och framgångsrikt, om
det utförs med en ökad kunskap och medvetenhet om våra olika roller, det viktiga,
oklara och mystiska mötet med oss själva, våra respektive sociala arv och med andra.
Socialt arv i socialt arbete behöver sannolikt nya och andra perspektiv.
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Bilaga 1, Intervjuguide
Bilaga 2, Informationsbrev 1
Bilaga 3, Informationsbrev 2
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Intervjuguide

Hur gammal är du idag?
Vad har du jobbat med, inom socialt arbete genom åren?
Vad kallar du dig i din yrkesprofession?
Minns du hur ditt sociala arbete och engagemang började?
Finns det sociala arvet?
Vad är det sociala arvet?
Hur uppstår det sociala arvet?
Går det att bryta det sociala arvet?
Framtiden och socialt arv, hur ser det ut?
Nu när vi ska sluta samtalet finns det något vi glömt prata om?
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Hej
Vi pratade med varandra i telefonen för ett tag sedan. Jag frågade dig då om du ville
delta i min utforskning och mitt uppsatsskrivande om ”det sociala arvet”. Det ville du,
kul det gjorde mig glad!
Jag har nu kommit dit där jag ska påbörja de intervjuer som jag pratade med dig om. Jag
kommer förutom dig att träffa flera andra sociala arbetare som har olika professioner
och som idag fortfarande är verksamma på olika sätt. Dom, liksom du och jag, har
arbetat under en lång tid i spannet 25-30 år.
Vi ska tillsammans undersöka frågor, tankar och metoder som Gustav Skå Jonsson
införde i ”socialsvängen” under 70-talet. Hans teori om ”det sociala arvet”, tankar och
modeller för hur vi skulle arbeta, för att ”bryta det sociala arvet”.
Jag tycker det är viktigt att vi samtalar kring och prata om hur det blev med det, att
arbeta för att bryta det sociala arvet. Hur vi ser på vad ”socialt arv” det egentligen är.
Du väljer tid och plats för var intervjun skall äga rum, fundera på det så bestämmer vi
tid, plats och datum för det när jag ringer tillbaka till dig.
Intervjun tar ungefär 2-3 timmar och vi bryter för en paus under tiden. Intervjun
kommer att spelas in på band, för att sedan skrivas ut av mig och du får läsa igenom den
utskriften när det är klart. Alla uppgifter är avkodade och maskade efter de etiska regler
och principer som vetenskapliga rådet föreskrivet.
Jag skickar med intervjuguiden och en Power Point till dig så får du förbereda dig
genom att läsa lite om vad jag sysslar och vad vi kommer att prata om under intervjun.
Ring eller mejla mig, om du har några frågor!
Det här ska bli kul, intressant och spännande!
Med vänliga hälsningar,
Maria Andersson
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Hej igen!
Det har förflutit en tid sedan vi träffades. Intervjun som jag bandade har jag skrivit av
ordagrant i dialogform. Sedan har jag gjort en kortare berättelse av intervjun som jag
kallar metaberättelse. Det är den berättelsen jag kommer att använda i uppsatsens, delen
för redovisning.
Jag skickar dig båda dokumenten i pappersform, så du får läsa igenom dem. Återkom
till mig när du gjort det, så jag får veta, om du tycker det är okej på det sättet jag
sammanfattat materialet till berättelsen.
Återkom gärna så snart som möjligt. Jag kommer inte att använda något av material
innan du lämnat okej. Är det något du vill ändra får vi diskutera det.

Ring mig eller mejla!

Med vänlig hälsning,
Maria Andersson
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