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Abstrakt 
Uppsatsen studerade en intervention inom ramen för samhällsarbete i Kållered. Syftet 

var att skapa förståelse för hur kollektiva och deliberativa processer kan igångsättas. 

Metodologiskt närmade sig uppsatsen sitt studieobjekt via uppförandet av ett offentligt 

konstverk. Empiri samlades in via semistrukturerade intervjuer och genom att studera 

processer som tycktes ha koppling till nämnda konstverk. Uppsatsens frågeställningar 

rörde frågan om vilket resultat föregående intervention kan ha fått i lokalsamhället i 

fråga om socialt kapital. Med avstamp i Robert Putnams studier gör analysen gällande 

att det är fullt möjligt att som samhällsarbetare intervenera konstruktivt i lokalsamhället, 

samt att fylla på dess depåer av socialt kapital. Ett centralt antagande i uppsatsen är att 

samhällelig förändring bör utgå från samhällets medborgarnivå för att vitalisera de 

demokratiska funktioner samhällets institutionella nivå rymmer.   

 

Abstract 

This essay has studied democratic interventions in a local community. The primary 

purpose was to discuss ways to actuate collective and deliberating processes. The essay 

approached its object via the performance of a public art-project. Empirical material 

was collected from semi-structured interviews and processes from the civic level of the 

community. The issue of the essay, as well as the empirical presentation and discussion, 

emanated from studies of the effect of a certain intervention. The analytical starting 

point in Robert D. Putnam’s studies made it possible to suggest that it is possible for 

community work to intervene in the community in a constructive way. A conclusion is 

that social transformation starting at the grassroot level can indeed be a part of vitalizing 

democratic functions, and that these could eventually emerge to have influence on the 

structural level and, this is the mission for community work not the other way around.  
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1 Ingång till samhällsarbete 
Det här är en uppsats som handlar om samhällsarbete. Begreppet samhällsarbete dök, i 

en svensk kontext, upp i utkanten av offentliga sektorn under rekordåren i mitten av 

1960-talet. Initialt intresserade sig samhällsarbetarna för sociala aspekter av makt och 

motstånd, samt menade att det vore önskvärt om välfärdsstatens institutioner 

demokratiserades. Sedan begreppet dök upp har det laddats med olika innebörd vid 

olika tillfällen; ett utmärkande drag har kommit att bli dess diversitet. Av detta följer att 

begreppet idag saknar en universellt accepterad definition (Popple 1995, s. 4).  

Gemensamt för lejonparten av samhällsarbetets svenska formuleringar är dock att de 

kan motiveras utifrån den legitimitet 1982 års socialtjänstlag skänker strukturella 

insatser.  

Samhällsarbete kan ses som en del av empowermenttraditionen och har sin 

idémässiga upprinnelse i två samhällsvetenskapliga utvecklingslinjer: den marxistiska 

och den psykoanalytiska (Rønning 2007, s. 41). Detta har gett samhällsarbetet ett 

fundament av grundantaganden som är svåra att kringgå. Det mest grundläggande av 

dessa är att samhällsarbete, genom att igångsätta en process där den enskildes och 

närsamhällets problem sätts i relation till de problemskapande faktorer samhället i sin 

helhet bär på, syftar till att åstadkomma social förändring (Andersson 1976, s.4); målet 

är att verka frigörande på samhällsnivå (Rønning 2007). I det strukturella ekar 

marxismen. I det frigörande psykoanalysen. Det är dock långt ifrån självklart hur mötet 

mellan dessa teoritraditioner ska formuleras inom ramen för en tjänstebeskrivning. 

Detta har bidragit till att samhällsarbetarens uppdrag ofta präglats av 

handlingsutrymme, samt som regel varit relativt befriat från styrande ramfaktorer 

formulerade av uppdragsgivaren (Forkby & Johansson 2016, s. 49). 

Ur denna förutsättning har samhällsarbete kommit att utvecklas till att bli ett 

paraplybegrepp som rymmer en spretig härva av traditioner och teorier med täta band 

mellan varandra (Roos & Swedner 1988, s. 111ff). Då uppdraget - i och med sin ansats 

att bidra till samhällelig förändring - är politiskt, är samhällsarbetarens vägval inte i 

första hand en fråga om tycke och smak utan snarare om ideologi och analys; den 

nyblivne samhällsarbetaren bör därför reda ut inför sig själv hur omfattande 

samhällsförändring arbetet syftar till och vilken medborgarnas roll i denna förändring 

avses vara. Den position denna självreflexiva process leder samhällsarbetaren till, 

definierar den förståelsehorisont utifrån vilken interventioner i lokalsamhället kan starta. 

Stefan Wahlberg (1997) menar att samhällsarbetets kanske viktigaste och svåraste 

uppgift är att, i syfte att nå fram till en syntes i fråga om verklighetsbild och ett 

gemensamt handlingsperspektiv, skapa en dialog mellan företrädare för de perspektiv 

som ryms inom begreppet. För att en sådan ska bli möjlig är dock en första förutsättning 

att nämnda perspektiv tydliggörs. Jag återkommer till detta. Trots samhällsarbetets 

spretighet, menar jag att man kan finna ett antal gemensamt hållna utgångspunkter; ett 

fokus på problemskapande strukturer, sociala orättvisor, lokala gemenskaper och/ eller 

samhällelig förändring. 
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Vilken laddning ett specifikt samhällsarbete får, har sin grund i såväl subjektiva 

som objektiva omständigheter. Till att börja med har begreppets innebörd kommit att 

styras av praktikers skilda teoretiska och metodologiska kopplingar till näraliggande 

praktiker inom empowermenttraditionen; man kan säga att samhällsarbetet ofta präglats 

av samhällsideologiska fluktuationer. Detta innebär den subjektiva omständigheten. Till 

att fortsätta med är samhällsarbete oskiljaktigt från samhället. Samhällsförändringar 

innebär i och med detta en direkt påverkan av den ramsättande struktur inom vilken 

samhällsarbetet agerar. Detta innebär den objektiva omständigheten.  

1.1 Syfte 

Övergripande forskningsfrågor för denna studie är hur kollektiva och deliberativa 

demokratiprocesser kan understödjas. Detta avses beforskas med utgångspunkt i en 

intervention som, inom ramen för samhällsarbete (community work), utvecklas till ett 

konstprojekt. Det samhällsarbete som bedrivs är bara ett av flera tänkbara och dess 

potential och tillkortakommanden diskuteras.  

1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

- Vilka resultat kan skönjas i spåren av den specifika intervention uppsatsen 

följer?  

- Är det möjligt att ana ett resultat i fråga om storleken på lokalsamhällets sociala 

kapital, generaliserade ömsesidighet eller grad av institutionellt förtroende till 

följd av nämnda intervention?  

- Blir interventionen startpunkt för ytterligare medborgerliga initiativ?  

2 Tidigare forskning 
Begreppet samhällsarbete är som namnet antyder intimt förknippat med begreppet 

samhälle. Begreppens inbördes relation är komplex och samhällsarbetets funktion i 

relation till samhället är dubbel. Å ena sidan utförs samhällsarbete inom ramarna för den 

struktur samhällets organisering ger. Å andra sidan syftar samhällsarbete till att påverka 

och förändra dessa ramar. Samhälle och samhällsförändring utgör därför centrala 

aspekter av samhällsarbetets kärna. Följande kapitel kommer att fokusera på hur 

samhällsarbetet förståtts och definierats i tidigare forskning. Stort fokus ligger på den 

svenska traditionen som, bland annat, utmärker sig genom att vara tätare kopplad till 

offentliga sektorn än motsvarande tradition i USA (Sjöberg & Turunen 2018, s. 30). Då 

samhällsarbete är intimt förknippat med samhälleliga förändringar och det ansvar och 

åtaganden välfärdens operatörer tillerkänns (Denvall & Salonen 2000), inleds kapitlet 

med en kortare exposé över den välfärdsstatliga utveckling som är oskiljaktig från 

samhällsarbete; denna tjänar som fond mot vilken efterföljande diskussion framträder. 

Framställningen av tidigare forskning baseras på en resonerande, diskuterande hållning 



 

 

 

5 

med ambition att tydliggöra vissa centrala vägval för olika sorters samhällsarbete. Den 

bryter därmed något mot en traditionell forskningsgenomgång där olika författares 

resultat och studier presenteras efter varandra.  

2.1 Samhällsarbetets koppling till välfärdssamhällets framväxt 

18- och 1900-talets samhällsutveckling i Sverige har dominerats av demokratisering och 

expanderande välfärdsstatliga ambitioner. Historien är bekant och låter sig 

sammanfattas i stödordsform: Kungahuset förlorar sitt envälde. Regeringsformen finner 

sin första formulering. Tryckfrihetsförordning och yttrandefrihet. Folkskola. 

Fackföreningar. Rösträtt. Föreningsliv och frikyrkor. Saltsjöbadsavtalet. En växande 

medelklass. Åtta timmars arbetsdag. Tvåförsörjarmodell. Daghemmets utbyggnad. 

Miljonprogram. Socialpolitik. Och så vidare. Utvecklingen har lett till så omfattande 

förändringar av de sociala förhållandena att samhället till stora delar skulle vara 

oigenkännligt för en besökare från tiden innan det att arbetarrörelsens sociala 

ingenjörskonst sjösattes (Elmér 1963, s. 56). När Åke Elmér 1963 påtalade detta anade 

han inte vad som komma skulle. Rekordåren under senare halvan av 1960-talet innebar 

att välfärdsstatens reformutrymme ökade och med det omvandlingstrycket på samhället. 

Perioden kanske lite raljerande kan liknas vid den sociala ingenjörskonstens 

motsvarighet till egyptiernas pyramider; många av de tankar välfärdsstatens arkitekter 

formulerade vid denna tid är än idag av stort värde för det sociala arbetet. Inte minst 

gäller detta de diskussioner som initierades kring demokratins funktionssätt; många 

menade att demokrati inte längre skulle begränsas till att bara innebära allmän rösträtt, 

utan ville skapa en situation där demokratiska processer horisontellt och vertikalt 

genomsyrade alla de samhälleliga sammanhang man som medborgare deltog i 

(Hermansen 1975; Payne 1996; Rønning 2007, s. 36). Denna ambition fann flera olika 

formuleringar.  

Rudolf Meidner såg en asymmetri mellan näringslivets makt och arbetarnas och 

ville, via implementering av löntagarfonder, förskjuta maktbalansen till arbetarnas 

fördel; medelst en demokratiseringsprocess på steroider skulle arbetarrörelsen 

vitaliseras inför ”det slutliga steget, d v s (sic) införandet av den demokratiska 

socialismen” (Meyersson 1997, s. 99ff). Inom juridikens område fann en besläktad 

ambition sin formulering i form av 1982 års socialtjänstlag och dess krav på 

brukarinflytande och strukturinsatser (Wahlberg 1997, s. 27). Även makarna Gunnel 

och Harald Swedner såg ett behov av att förskjuta samhällets maktbalans; deras fokus 

låg på att utveckla metoder för att i praktiken överföra makt från den institutionella 

nivån till medborgarnivån. Avsikten var att åstadkomma en situation där samhällets 

makt verkade nedifrån systemet och upp, istället för tvärt om (Swedner 1969). Denna 

ambition utgjorde fröet till den svenska traditionen av samhällsarbete och 

samhällsarbetarens uppgift blev att agera kommunicerande kärl mellan medborgarnivån 

och den politiska nivån (Lundin 2017). Samhällsarbetarna framstår med vår tids ögon 

som en del av det avantgarde som skulle sätta tuppen på det välfärdsstatliga kyrktornet. 

Kanske bör de dock snarare beskrivas som en logisk konsekvens av de ideal som 

inspirerade den unga arbetarrörelsen.  
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Hjalmar Branting framhöll ständigt att den politiska handlingen måste 

springa fram ur en klar övertygelse och att övertygelsen måste ta 

kunskapen och förnuftet i sin tjänst. Branting utgick från en tilltro till 

människornas eget ansvar. Han ville fostra till medvetande om samhällets 

brister och om vägarna till deras avhjälpande. Därför tog han avstånd från 

alla de strategier som gick ut på att samhället skulle omvandlas under 

tumult och upphetsning eller rentav våld. Den revolution han förutspådde 

var en helt ny princip: broderskapets och solidaritetens princip som 

grundval för samhällets byggnad. (Palme 1975) 

Redan 1969 uppmärksammade Gunnel Swedner samhällsarbetets kontextbundenhet och 

varnade samhällsarbetare för att i för stor utsträckning låta sig styras av utländska 

förlagor (Swedner 1969); hon menade att det är viktigt att minnas att det samhälle en 

samhällsarbetare i Sverige möter inte har samma förutsättningar som det USA Malcolm 

X verkade i, det Italien Putnam studerade demokratiska institutioner i eller det Algeriet 

Franz Fanon beforskade imperialismens konsekvenser i. Det är därför fel att tro att de 

omständigheter som formade dessa ikoner - och de slutsatser de drog - kan 

direktöversättas till svenska; vårt samhälle kommer någon annanstans ifrån och det är på 

väg åt ett annat håll. (ibid., s. 26f). På samma sätt är det orimligt att direktöverföra de 

antaganden som gjordes i samband med samhällsarbetets tillblivelse till vår tid; 

köpkraften må visserligen ha ökat sedan rekordåren, och med den individuellt upplevd 

livskvalitet, men välfärden i meningen en ”medveten välfärdspolitik från samhällets 

sida” (Elmér 1963, s. 7) har tvivelsutan minskat; istället för expanderande 

välfärdsstatliga ambitioner har vi under senare decennier kunnat notera att 

välfärdsstaten drar sig tillbaks (Blomberg & Petersson 2000, s. 146). Det samhälleliga 

tomrum som uppstått till följd av detta tenderar att fyllas av intressenter från den privata 

sfären och näringslivet (Franzén, Hertting & Thörn 2016). I en värld där kallt krig 

ersatts av globalisering, kollektivism av individualism, välfärdsstatliga ambitioner av 

nyliberalism och samhällskänslan av tunna digitala nätverk finns all anledning att 

begrunda de förutsättningar samhällsarbete står inför (Putnam 2000, s. 179 - 190).  

En konsekvens av ovanstående är att det nu, i jämförelse mot den tid när idén om 

samhällsarbete först formulerades, finns mindre makt att förhandla om inom den sfär 

medborgarna har ett direkt inflytande över (offentliga sektorn). En annan mer subtil 

konsekvens är att det inte längre finns samma ideologiska intresse att förskjuta 

maktbalansen på det sätt Swedner förordade. Då samhällsarbetet menar att demokratins 

vitalitet vilar på en öppenhet mot perspektiv som ifrågasätter och formulerar alternativ 

till gängse politiska visioner, är detta att se som problematiskt; utan en demokratisk 

apparat som präglas av medborgerligt engagemang och som har ett reellt inflytande över 

samhällsutvecklingen, riskerar den parlamentariska aspekten av politiken att bli blott ett 

skådespel där moraliska spörsmål och skandaler avlöser varandra på kvällspressens 

löpsedlar (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s. 397, Putnam 2000, s. 360f).  

Anledningen till att jag låter diskussionen kring samhällsarbete ta avstamp i en 50 

år gammal källa är att min uppfattning är att makarna Swedner är de som med klarast 
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röst formulerar den utvecklingslinje av samhällsarbetet kring vilken uppsatsen kretsar. 

Föregående förtydligas under följande resonemang kring samhällsarbetets möjliga 

positioner.    

2.2 Utvecklingslinjer inom traditionen 

Samhällsarbetets utvecklingslinjer beskrivs ofta i form av dikotomier. Ett tankemässigt 

spår har varit att skapa en dikotomi baserad på ideologisk utgångspunkt, där arbetets 

position bestäms av hur omfattande samhällelig förändring det syftar till. Ett annat har 

varit att skapa en dikotomi där positionen bestäms av om arbetet primärt har sin lojalitet 

i medborgarnivån eller i den institutionella nivån. Generellt uppfattas den 

medborgarnära nivån som kopplad till mer radikala utgångspunkter och den 

institutionsnära till mer modesta krav på samhällelig omdaning. Det är svårt att finna 

dikotomierna formulerade i ovan beskrivna rena form, men jag menar att det är dessa 

ytterpositioner man laborerar med.   

Alf Ronnby (refererad av Wahlberg 1997, s. 200f) konstruerar till exempel sin 

dikotomi utifrån ”förvaltarperspektivet”, som han menar styrs av ekonomiskt 

effektivitetstänkande och ”samhällsförbättrarperspektivet”, som i stället styrs av värde- 

och behovsrationalitet. Turunen (ibid) gör, utifrån Habermas begrepp systemvärld (krav 

på rationalitet inom systemet från staten, organisationerna och näringslivet) och 

livsvärld (människors sätt att tänka kring vardagslivet samt deras drömmar och 

visioner), en liknande uppdelning när hon föreslår begreppen ”det förvaltningstekniska 

perspektivet” kontra det ”radikalhumanistiska perspektivet” (ibid). Wahlberg (ibid.) 

lägger i stället större fokus på var i systemet institution – medborgare samhällsarbetaren 

förlägger sina lojaliteter; han föreslår ”det socialadministrativa perspektivet” kontra ”det 

deltagarorienterade perspektivet”. Forkby (2017), avslutningsvis, finner en 

”konsensusposition” och en ”konfliktposition” där, som jag förstår tanken, placeringen 

snarare styrs av samhällsarbetets relation till ett omgivande system än av 

samhällsförändringens omfattning. Som nämnts har olika samhällsarbeten över tid 

navigerat mellan ovan föreslagna positioner och perspektiv.  

Utvecklingslinjerna kan grovt hänföras till olika synsätt på välfärdsstatens 

uppdrag. Den första utvecklingslinjen (förvaltningsperspektiv, systemtänkande och 

konsensus) ligger då i linje med den korporativa välfärdsstatens ambition att genom 

reformer skapa en mer deltagande demokrati. Den andra kan hänföras till den 

radikalsering i den samhällspolitiska diskussionen som skedde under 1970-talet där 

samhällsarbetsdiskussionen hämtade näring från marxistiskt tänkande där explicita krav 

på ekonomisk och social rättvisa för den förtryckta underklassen var centrala frågor. 

Man kan härtill lägga till en linje som vuxit fram under senare decennier, där vad man 

skulle kunna benämna som ett postmodernt tänkande också influerat samhällsarbetet. 

Fokus har då i stället kommit att bli ett radikalt ifrågasättande av föregående 

utgångspunkters krav på individen att underkasta sig kollektivets normer. Lars 

Trädgårdh, med flera, menar att konsekvensen blivit att empowermenttraditionen gått 

från att hantera fördelningspolitik, till att under senare år hantera identitetspolitik 

(Askheim 2007, s. 23f; Lundberg 2013, s. 60). Man behöver samtidigt inte se de olika 
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utvecklingslinjerna som avskilda från och efterträdande varandra, utan de kan uppfattas 

som till vissa delar samexisterande där de också står i samspel med och influerar 

varandra, varför parallella linjer och blandformer kan ses. 

De tre utvecklingslinjerna som kan identifieras från tidigare definitioner av 

samhällsarbete baseras på hur deras samhällsförändrande ambitioner formuleras, samt 

utifrån deras positionering i relationen mellan institution och medborgare. För den 

vidare presentationen och diskussionen kring den tidigare forskningen om 

samhällsarbete sätts utvecklingslinjerna i relation till Robert Putnams teoribildning om 

socialt kapital.  

I en diskussion kring den inbördes relationen mellan franska revolutionens 

honnörsord liknar Putnam (2000, s. 370) det sociala kapitalet vid broderskap. Han 

hävdar att detta broderskap kan stå i konflikt med frihet och jämlikhet. Som vi minns 

från kapitlets inledande stycke liknade även Branting de ideal ur vilka samhällsarbetets 

demokratiserande ambitioner initialt växte vid just broderskap. Inte desto mindre är 

även jämlikhet och frihet viktiga dimensioner för samhällsarbete. Ett grundantagande i 

följande diskussion är att frihet, jämlikhet och broderskap betonas olika tungt i de olika 

utvecklingslinjerna av samhällsarbete; först förkroppsligades broderskapsidealet (socialt 

kapital), sedan jämlikhetsidealet (om vi begränsar begreppet till att röra ekonomisk 

jämlikhet) och sist frihetsidealet (individens frihet från förtryckande normer). Med 

hänvisning till Putnam menar jag att utvecklingslinjernas inbördes relationer rymmer 

omfattande spänningsfält (ibid., s. 370 - 375).   

 

 
 
Figur 1 Inplacering av tre utvecklingslinjer för samhällsarbete i relation till övergripande ideal. 

Figuren tjänar till att fungera som en grov indelning av olika utvecklingslinjer för 

samhällsarbete, samt till att ange vilket övergripande ideal dessa relaterar till. Tanken är 

dels att föreslå en systematisk framställning och dels att erbjuda ett underlag för den 

vidare presentationen, vilken i sin tur kan tjäna som stöd för uppsatsens ärende att 

placera in det specifika samhällsarbete uppsatsen diskuterar.   

Uppsatsen ska i det följande först problematisera den dikotomi som beskriver 

samhällsarbetets ideologiska ytterpositioner; den tar avstamp i begreppen ”reform” och 
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”revolution” samt rymmer de övergripande ideologiska utvecklingslinjerna. Efter detta 

beskrivs dessa ytterpositioners relation till nivåerna ”institution” och ”medborgare”. 

2.2.1 Broderskapsidealet 

Den reformistiske samhällsarbetaren tar avstamp i de tankar som formade den 

socialdemokratiska välfärdsstaten; hen uppfattar i linje med detta systemet som i 

grunden välvilligt och medborgaren som en medskapare i samhällsbygget. 

Utgångspunkten är att ingen önskar att någon annan ska underkastas dåliga 

levnadsformer, varför sådana vid förekomst kan administreras bort. De problem 

systemet ändå bär på förstås i första hand som resultatet av den institutionella nivåns 

oförmåga att lyssna på medborgarna. Konflikten mellan de som har makt och de som 

saknar makt blir därför mindre central än inom de mer radikala positionerna. I linje med 

förgående saknas ambitioner att igångsätta systemförändrande interventioner (Wahlberg 

1997, s. 78).  

I den mån lokalsamhällets institutionella nivå och medborgarnivå uttrycker olika 

behov, söker den reformistiske samhällsarbetaren - med utgångspunkt i humanistiska 

och demokratiska värderingar (Wahlberg 1997, s. 202ff) - finna goda kompromisser 

mellan dessa: 1) Till att börja med nås sådana via interventions- och arbetssätt som 

syftar till att göra den institutionella nivån mer lyhörd för medborgarnas synpunkter; 

detta gynnar alla, då det hjälper myndigheter att fungera mer rationellt och svara bättre 

mot människors formulerade behov (Putnam 2000, s. 434; Wahlberg 1997, s. 78f). Ett 

samhällsarbete med denna utgångspunkt positionerar sig med naturlighet nära 

medborgarnivån. 2) Till att fortsätta med nås kompromisser genom att 

samhällsarbetaren bidrar med impulser till medborgarnivån eller väcker människors 

intresse i olika frågor (Andersson 1976, s. 5). Ett samhällsarbete med denna 

utgångspunkt kan till exempel initiera processer syftande till att erbjuda medborgare 

delaktighet under genomförandefasen av redan fattade beslut. Samhällsarbetet 

positionerar sig i dessa fall med naturlighet nära den institutionella nivån. Den 

samhällsförändrande ansatsen är i båda ovan beskrivna positioner begränsad till att, till 

båtnad för medborgare i allmänhet och för utsatta grupper i synnerhet, uppnå en ”social, 

politisk, kulturell och ekonomisk vitalisering” av det lokalsamhälle i vilket 

samhällsarbetaren verkar (Wahlberg 1997, s. 29); syftet är snarare att stötta 

underprivilegierade människor i sin strävan att få makt till en saknad resurs än att stötta 

dem i en eventuell strävan att få makt över en dito. Positionen rymmer till exempel 

traditionerna social planning och community organization (Forkby 2017). Ung Center 

beskriver väl hur ett reformistiskt perspektiv med utgångspunkt i broderskapsidealet kan 

formulera lokalsamhällets förutsättning: 

I lokalsamhället finns integrerat människor av olika åldrar, med olika 

yrken och olika förutsättningar. Kännetecknande är att alla där känner 

varandra, umgås med varandra och har likartade yttre omständigheter att 

kämpa emot och därför behöver varandra och är beroende av varandra 

(Ung Center 1972:7, citerad i Käck 1976, s. 43).  
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2.2.2 Jämlikhetsidealet 

Den radikalt marxistiska samhällsarbetaren ser samhället som präglat av förtryckande 

och orättfärdiga strukturer (Wahlberg 1997, s. 199f). Detta perspektiv kom att dominera 

samhällsarbetet under framförallt 1970-talet, men är för all del fullt tillgängligt även 

idag.  

Utvecklingslinjens fokus ligger på ekonomisk revolution och konflikten mellan de 

som har och de som inte har är helt central. Välfärdsstatens institutionella nivå uppfattas 

i linje med den revolutionära utgångspunkten som en integrerad del av det kapitalistiska 

system som måste störtas för att jämlikhetsidealet ska kunna förverkligas. I sin 

sammanfattning av Saul Alinskys tankar, driver Viveca Urwitz tesen att samhällets 

orättvisor utlöst ett kristillstånd som bara kan ställas till rätta genom radikal kamp på 

medborgarnas initiativ; detta då de besuttna aldrig kommer lämna ifrån sig makten 

godvilligt. Saul Alinsky hävdar att denna aspekt av vårt urbaniserade samhälles 

funktionssätt får människor att sjunka ner i ett tillstånd av apati; det transformerar oss 

från att vara subjekt till att vara objekt (Urwitz 1976, s. 64ff). För att bryta denna apati 

krävs interventioner där (som jag förstår det) analysen föregår inventeringen. 

Samhällsarbetarens roll i sammanhanget är främst att förse lokala ledare med adekvata 

analytiska redskap. Nämnda ledare förväntas sedan använda dessa redskap i syfte att 

mobilisera alienerade medborgare mot myndigheter och samhälle (ibid.; Roos & 

Swedner 1988, s. 135ff). För mig framstår utvecklingslinjens grundantaganden som en 

variant av den marxistiska idén om ett slumrande proletariat, vars fördolda önskningar 

mobiliseras av avantgardistiska revolutionärer.  

Den radikalt marxistiska samhällsarbetarens ambitioner i fråga om 

samhällsförändring är omfattande; hen ser efter en maktförskjutning till de förtrycktas 

fördel, ett mycket annorlunda samhälle växa fram. Syftet med interventioner är snarare 

att stötta undertryckta människor till att få makt över en saknad resurs än makt till en 

dito. Positionen rymmer till exempel traditionen community action, som handlar om att 

utveckla medvetandet om sociala problem och genomföra aktioner (Forkby 2017).  

Den radikala samhällsarbetaren vänder sig ofta mot den reformistiska 

samhällsarbetarens metoder; detta då reformism bara anses bidra till att öka 

kapitalägarnas ekonomiska utbyte samt gynna en lugn och harmonisk samhällelig 

utveckling i linje med de maktägande gruppernas intentioner och mål (Roos & Swedner 

1988, s. 112f). 

2.2.3 Frihetsidealet 

Den radikala positionen har under senare decennier kommit att rymma även andra 

utgångspunkter än strikt marxistiska. De bärande idéerna har då ofta sprungit ur 

postmoderna perspektiv i form av identitetspolitik. (Lundberg 2013, s. 58). 

Perspektivets analytiska tyngdpunkt utgår från den uppenbara svårigheten i att på ett 

konsekvent sätt upprätthålla binära oppositioner av det slag som utgör ”grunden för vårt 

västerländska sätt att uppfatta, strukturera och reflektera över verkligheten (till exempel 

natur - kultur, subjektivitet - objektivitet, förnuft - känsla)” (ibid., 67ff). 
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I linje med föregående har postmodernisterna (inte minst inom det sociala arbetet i 

allmänhet och empowermenttraditionen i synnerhet) dekonstruerat ytterligare 

begreppspar (frisk - sjuk, man - kvinna, civiliserat - vilt, frihet - tvång) och till dessa 

kopplat teorier om strukturell över- och underordning samt maktrelationer i samhället; 

utan tvivel har de implikationer som följt av den postmoderna utgångspunkten såväl 

radikaliserat som vitaliserat den politiska vänstern (ibid., 67ff).  

       Positionens radikalitet består till att börja med i att dess utgångspunkt i sin 

förlängning leder till att det blir ”omöjligt att nå fram till en objektiv plattform utifrån 

vilken det går att fälla kategoriska omdömen om verkligheten” (ibid., s. 65); dess 

yttersta konsekvens blir därmed att idén om en gemensam sanning upphävs (Giddens 

1990, s. 50; Lundberg 2013). För det sociala arbetet innebär detta att beskrivningar av 

samhälleliga fenomen definitionsmässigt inte kan vara sanna eller odiskutabla; försök 

till kategoriseringar och samsyn uttrycker bara ”subjektiva ståndpunkter, kopplade till 

olika former av maktrelationer och förtryckande strukturer” (Lundberg 2013).  

       För samhällsarbetets radikala utvecklingslinjer har perspektivet medfört nya 

möjligheter; man kan säga att det på modellnivå låter majoritetssamhället ersätta 

kapitalismen som bärare av förtryckande strukturer. Att den resurs kring vilken striden i 

och med detta perspektivskifte står inte längre är materiell utan symbolisk, gör dess 

relation till nyliberalismen friktionslös (Franzén, Hertting & Thörn 2016, s. 139).  

Föregående innebär att samhällets orättvisor förstås som konsekvensen av att 

majoritetssamhället tilldelat marginaliserade grupper negativa identiteter på grundval av 

kön, etnicitet, sexuell läggning eller liknande (Askheim 2007, s. 22). Samhällsarbetets 

utgångspunkt blir i denna tolkning att majoritetssamhället och dess institutioner måste 

kasta av sig de fördomar och förtryckande strukturer de anses vara bärare av innan 

frihetsidealet kan förverkligas. Detta sätt att se på hur samhällelig förändring uppnås 

innebär perspektivets nästa aspekt av radikalitet (Lukes 2004, s. 46 -56). Satt i verket 

tycks nämligen utvecklingslinjen syfta till att upprätta, vad Rønning (2007, s. 34) kallar, 

en ”diskursiv eller definitorisk diskurs” inom vilken maktens uppfattning blir den 

rådande, samt till att skapa en ny, tolerantare människa.  

2.2.4 Medborgarna eller institutionen som uppdragsgivare 

I föregående resonemang har uppsatsen beskrivit samhällsarbetets möjliga 

utgångspunkter (broderskap, jämlikhet, frihet) i relation till dikotomin reform – 

revolution. I det följande ska dessa i stället relateras till samhällsarbetets möjliga 

positioneringar i dikotomin institution – medborgare. De dikotomier uppsatsen 

diskuterar har täta kopplingar sinsemellan, men går ändå i någon utsträckning att 

särskilja analytiskt.  

Att relationen mellan institution och medborgare är av relevans i sammanhanget 

kommer sig, till att börja med, av att den innebär en ursprunglig aspekt av 

samhällsarbetet; det frö ur vilket begreppet växte var drömmen om en deltagande, 

representativ demokrati. Till att fortsätta med rymmer relationen uppenbara aspekter av 

makt, vilket påkallar en medvetenhet om de spänningar som följer av dessa; 

samhällsarbete är till exempel oftast organiserat inom och finansierat av den offentliga 
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sektorn men riktar undantagslöst sitt fokus mot medborgarnivån. Samhällsarbetaren är 

därför dömd att sträva efter en position som å ena sidan står i samklang med 

arbetsgivarens förväntningar, men å andra sidan inte i för stor utsträckning uppfattas 

som en del av den förutsättning hen påstår sig vilja påverka. Detta antyder ett dilemma 

mellan en önskan att ”tillfredsställa de styrandes behov av ’rationell‘ planering och de 

styrdas krav på att själva få forma sin framtid”. I grunden är detta dilemma olösligt, 

menar Kerstin Bohm (refererad av Engström 1976, s. 95). 

2.2.5 Institutionell nivå  

Samhällsarbeten med närhet till den institutionella nivån beskrivs ofta som 

instrumentella och inriktade på ekonomiskt effektivitetstänkande; detta då deras syfte är 

att uppnå mål som definieras av myndigheter. Av detta följer att 

problemformuleringsprivilegiet bevakas av politiker och tjänstemän, samt att 

impulserna till samhällsförändring utgår från toppen av systemet institution - 

medborgare. De interventioner och arbetssätt samhällsarbetarens verktygslåda rymmer 

har på förhand utvecklats och definierats av anställda inom den offentliga sektorn, 

varför dess syfte måste begränsas till att erbjuda medborgare delaktighet i redan fattade 

beslut, skapa ökad transparens och tillit till de offentliga institutionerna samt incitament 

till attitydförändringar kring samhällsfrågor (Wahlberg 1997). 

Den institutionsnära positionen är fullt förenlig med broderskapsidealet. Mötet 

mellan dessa innebär den socialdemokratiska välfärdsstatens demokratiserande 

ambitioner så som de formulerades under lejonparten av 1900-talet; detta var 

samhällsarbetets initiala utgångspunkt. 

Den instutionsnära positionen är också fullt förenlig med frihetsidealet; detta då 

de deviser denna utvecklingslinje av samhällsarbete tar avstamp i, som framgår av 

föregående diskussion, ofta är allmänt hållna. En fördel med att låta 

samhällsförändrande ambitioner utgå från till allmänt hållna deviser är att de innebär en 

utmärkt plattform vid offentlig-privata partnerskap, av vilka samhällsarbete kan vara en 

del (Franzén, Hertting & Thörn 2016). Betraktad från en medborgarnära position kan 

dylika partnerskap dock framstå som problematiska, då de i praktiken överför makt från 

systemet institution - medborgare till systemet politisk-/ institutionell nivå - marknaden.  

Den institutionsnära positionen är däremot - av flera anledningar - oförenlig med 

jämlikhetsidealet: 1) Till att börja med är de samhällsanalyser denna utvecklingslinje tar 

avstamp i oförenliga med de som majoriteten av våra folkvalda omfamnar. 2) Till att 

fortsätta med vore ett reellt maktöverförande till medborgarnivån, ur den institutionella 

nivåns perspektiv, odemokratiskt; dess utgångspunkt är att vår demokrati är 

representativ och inte direkt (Rønning 2007, s. 39). 

2.2.6 Medborgarnära nivå 

Samhällsarbete med närhet till medborgarnivån beskrivs ofta som syftande till att ställa 

tillrätta systemiska brister som är omöjliga för den institutionella nivån att upptäcka 

eller oförenliga med densammas intressen att åtgärda (Wahlberg 1997, s. 78f; Turunen 

2004). Dessa brister identifieras företrädelsevis via problemformuleringsfaser och 

resursinventeringar som - direkt eller indirekt - utverkas i tät samverkan med 
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lokalsamhällets underordnade grupper (Gulbenkian foundation refererad av Forkby & 

Johansson, 2016 s. 39). Då impulser till samhällsförändring i dessa fall utgår från 

medborgarnivån och löper upp genom systemet kan positionen stundom komma att 

ifrågasätta rådande institutionella strukturer (Turunen 2004).  

De interventioner och arbetssätt det medborgarnära samhällsarbetet utgår från är 

specifika och situationsanpassade, samt går att motivera utifrån lokalt producerad, 

empirisk kunskap; ofta ställer samhällsarbetare med denna utgångspunkt sig positiva till 

direktdemokratiska processer (Swedner 1969; Turunen, 2004). Av föregående kan 

slutsatsen dras att arbetets syfte saknar den tydliga avgränsning en institutionsnära 

position erbjuder.  

Det är fullt möjligt att förena broderskapsidealet med den medborgarnära 

positionen. Man finner då den plattform, utifrån vilken den skandinaviska varianten av 

samhällsarbete initialt utgick (Turunen 2004; Swedner 1969). 

Till följd av samhällsarbetets ofta väl tilltagna handlingsutrymme är det även fullt 

möjligt att förena såväl jämlikhetsidealet som frihetsidealet med denna position. I den 

mån det finner genklang på institutionell nivå utgör det sistnämnda alternativet en 

synnerligen framkomlig väg.  

2.3 Samhällsarbetets positioner 

Om ovan beskrivna dikotomier och övergripande ideologiska utvecklingslinjer 

sammanförs i en modell menar jag att det blir tydligt att samhällsarbetet graviterar kring 

fyra tänkbara positioner. Dessa är möjliga att beskriva som, vad Max Weber kallar, 

idealtypiska. Av Webers teori om idealtyper följer att inget existerande samhällsarbete 

friktionsfritt går att foga in i en specifik ruta; rutornas funktion är i stället att tydliggöra 

möjliga samband och relationer mellan ett specifikt samhällsarbete och ett idealtypiskt 

sådant. Med detta sagt innebär mallen en ”ekonomisering och förenkling av 

verkligheten”, som syftar till att tjäna som ett såväl självreflexivt som deskriptivt 

diskussionsunderlag (Eliӕson 1982, s. 106ff). 
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Figur 2 Dimensioner av samhällsarbete: institutions/medborgarnära respektive reformisk/radikal ambition. 

Ruta 1 innebär den position den socialdemokratiskt präglade välfärdsstaten utgått från 

sedan demokratins genombrott. Samhällsarbete som utgår från denna ruta hämtar i 

första hand kraft från den styrande nivån. Grundantaganden inom positionen är att 

samhällsdemokratin verkar via representativt valda organ och att samhället utvecklas 

via social reform. Även om problemformuleringar mycket tydligt utgår från 

institutionell nivå, finns inga hinder mot att använda medborgarna som en remissinstans 

under genomförandefasen av redan fattade beslut.  

Ruta 2 innebär den position som tar avstamp i uppfattningen att samhällets 

institutionella nivå bör demokratiseras. Samhällsarbetets funktion i denna 

demokratiseringsprocess är i första hand medierande. Ett signum för positionen är en 

positiv syn på den representativa demokratins reformism och samhällsarbetet har till 

följd av detta en allmänpolitisk prägel; däremot ser man att den representativa 

demokratin i praktiken ofta leder till att ett glapp mellan samhällets institutionella nivå 

och dess medborgarnivå uppstår; att sitta i fickan på den institutionella nivån är därför 

inte gott nog. Samhällsförändring till det bättre nås med denna utgångspunkt genom att 

den institutionella nivån ges bättre förutsättningar att tillvarata den resurs 

medborgarnivån innebär. Problemformuleringar utgår i linje med detta från den empiri 

samhällsarbetaren, utifrån en icke-vetande position (Anderson 2005), möter på 

medborgarnivån. Det är denna position uppsatsen normativt argumenterar utifrån. 

Uppsatsförfattaren hävdar att den som bäst beskriver denna position är Gunnel 

Swedner. 

Ruta 3 utgår från radikala perspektiv inom ramen för marxistisk eller postmodern 

teoribildning. Samhällsarbete som utgår från denna position syftar i första hand till att 

verka mobiliserande; ett signum är att uppdraget approcheras utifrån en förförståelse om 

samhällets centrala konfliktstråk samt om dess vinnare och förlorare. 

Samhällsförändring nås genom att explicita krav riktas mot, i det förstnämnda fallet 

kapitalismen och det sistnämnda majoritetssamhället. Problemformuleringar utgår från 

den empiri - av samhällsarbetet på förhand definierade - undertryckta medborgargrupper 

bidrar med.  

Ruta 4 rymmer radikala perspektiv inom postmodern teoribildning. 

Samhällsarbete som utgår från denna position syftar primärt till att fostra medborgare. 

Den marxistiska position som var möjlig i föregående ruta faller bort, då den står i 

konflikt med den institutionella nivåns politiska konstitution. Medborgarnivån 

approcheras utifrån en förförståelse om att majoritetssamhället är bärare av negativa 

attityder mot exkluderade grupper. Samhällsförändring nås i linje med detta antagande 

genom att attitydförändrande arbete riktas mot den förstnämnda gruppen. Såväl 

problemformuleringar som interventioner utverkas på institutionell nivå.  
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3 Teoretisk utgångspunkt – socialt kapital 
Begreppet socialt kapital har i olika sammanhang och av olika tänkare fyllts med olika 

innehåll; dess mest kända uttolkare torde vara Pierre Bourdieu. Uppsatsens fokus 

kommer dock ligga på Robert Putnams definitioner, då dessa har täta band till de 

processer och perspektiv samhällsarbete intresserar sig för; medan Bourdieu ser det 

sociala kapitalet som en resurs som gynnar individer eller avgränsade grupper, ser 

Putnam socialt kapital som en kollektiv nyttighet som kommer hela samhället till godo 

(Putnam 2000 18ff). Som framgår av nedanstående citat öppnar hans definitioner för 

möjligheter att studera samhälleliga processer på såväl mikro- som makronivå: 

Med socialt kapital menar vi här inslag i samhällsorganisationen, till 

exempel förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra 

samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer 

(Putnam 1993, s.201). 

Putnams premiss, mycket kort, är att graden av tillit mellan människor i ett samhälle 

bestämmer mängden socialt kapital i detsamma, samt att det sociala kapitalet ytterst är 

bestämmande för demokratins funktionssätt och därmed även för samhällets effektivitet. 

Han formulerar saken som att ”den medborgerliga dygden är som mäktigast när den är 

förankrad i ett tätt nätverk av ömsesidiga sociala relationer” (Putnam 2000, s. 18). En 

central slutsats av hans studier Den fungerande demokratin och Den ensamme bowlaren 

är att det sociala kapitalet i västvärlden eroderats kumulativt sedan det sena 1960-talet. 

Putnam menar att denna tendens är ytterst problematisk (Putnam 1993; Putnam 2000).  

I den förstnämnda studien visar Putnam att syditalienska regioner skiljer sig från 

norditalienska så till vida att de är mer fattiga och korrupta; på strukturnivå finner han 

svagare politiska institutioner och på medborgarnivå politikerförakt. Han tolkar den 

syditalienska samhällslösningen som resultatet av begränsade medborgerliga förmågor 

och kopplar dessa till den auktoritetstro som följer av katolska kyrkans hegemoni i 

södra Italien. Den norditalienska dito kopplar han i stället till den positiva inverkan 

sekularismen i norr inneburit för människors frivilliga ansvarstagande i föreningar och 

politiskt liv; då dessa sammanhang medfört olika former av demokratisk skolning har 

ett välfungerande civilsamhälle kunnat utvecklas. I linje med detta är studiens mest 

centrala slutsats att relationen mellan medborgarnivån och den institutionella nivån är 

bestämmande för så väl mängden socialt kapital i samhället som egenskaperna hos det 

samma (Putnam 1993).  

I den senare studien visar Putnam att det medborgerliga deltagandet i amerikanskt 

samhällsliv minskat dramatiskt sedan 1960-talets slut. Ur detta drar han, som redan 

nämnts, slutsatsen att det sociala kapitalet eroderas. Efter att ha genomlyst en mängd 

möjliga förklaringar därtill är hans konklusion att den tydligast bestämmande faktorn är 

generationsväxlingar; han menar att det verkar ”som om efterkrigsgenerationerna hade 

utsatts för någon samhällsfientlig röntgenstrålning” (Putnam 2000, s. 268) och finner de 

första tecknen på erosion redan i 30-talistgenerationen (ibid., s. 266). När Putnam 

preciserar vari denna strålning består, pekar han i första hand ett ökat bilåkande samt ett 
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ökat tv-tittande (ibid., s. 225). Bilåkandets negativa konsekvenser för det sociala 

kapitalet, till att börja med, följer av det sätt på vilket det förmått oss att rumsligt 

organisera våra liv; vi ägnar allt större del av vår vardag med att ”fara ensamma i 

plåtlådor mellan spetsarna i våra privata trianglar” (boende – arbete – konsumtion) 

(ibid., s. 223f). Det ökade tv-tittandets negativa konsekvenser, till att fortsätta med, 

förklaras av att det medfört att tiden plötsligt inte räcker till för samhällsengagemang 

(ibid., s. 241 - 247). Att 30-talistgenerationen dessutom är den första 

ungdomsgeneration som på allvar exponerats för amerikansk kulturimperialistisk 

propaganda (Klein 2000), är inget Putnam fördjupar sig i. Det är dock en händelse som 

ser ut som en tanke att ett allt mer ihärdigt saluförande av förment rebelliska och 

individualistiska kulturyttringar går hand i hand med det sociala kapitalets erosion; 

Naomi Klein visar att mängden reklamutgifter som satsades på att marknadsföra dessa 

mångdubblades under samma period som det sociala kapitalet kollapsade (ibid., s. 35). 

3.1.1 Institution och medborgare 

Putnam menar att relationen mellan institution och medborgare rymmer två för 

demokratin centrala funktioner; dels möjliggör den för mellanmänsklig tillit på 

medborgarnivå att fortplantas uppåt i system och institutioner, dels möjliggör den för 

pålitliga och transparenta institutioner att alstra tillit på medborgarnivå. Scenarierna är 

beroende av varandra och en positiv samverkan mellan dessa innebär en ökning av 

samhällets totala mängd socialt kapital (Putnam 2000). 

I sitt resonemang kring implikationerna av det förstnämnda scenariot utgår 

Putnam från begreppet ”generaliserad ömsesidighet”, som han menar beskriver en 

social kvalitet som tillåts utvecklas i civilsamhällen präglade av medborgerlig tillit. 

Kännetecknande för sådana är att medborgare inte utgår från att andra människors 

avsikter är dåliga; tvärtom är deras ingångsvärde i möten med andra att:  

”jag gör detta för dig nu, utan att vänta mig att genast få något i gengäld 

och kanske till och med utan att känna dig, i fast förtröstan om att du eller 

någon annan kommer att göra mig en gentjänst någon gång längre fram” 

(Putnam 2000, s. 141).  

Putnam menar att samhällen präglade av generaliserad ömsesidighet erbjuder mindre 

manöverutrymme åt opportunism, korruption och misstro (Putnam 2000, s. 142ff). På 

samhällsnivå blir effekten av detta att sociala transaktioner inte behöver balanseras 

separat, samt att medborgarna höjer blicken bortom egennyttan för att formulera mer 

övergripande och långsiktiga kollektiva mål (ibid., s. 20f).   

Det andra scenariot förbises ofta, men är nog så betydelsefullt. Det utgår från 

premissen att det sociala kapitalet har sin upprinnelse i ”stabila och förtroendeingivande 

rättsstatliga institutioner” (Rothstein 1998 s. 170). På samhällsnivå blir effekten av 

sådana att det mellanmedborgerliga förtroendet ökar samt att demokratin kan 

upprätthållas och utvecklas, menar Rothstein (och även Putnam 1993; Putnam 2000, s. 

354).  
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3.1.2 Sammanbindande och överbryggande socialt kapital 

Putnam menar vidare att sociala sammanslutningar och föreningsliv rymmer två av det 

sociala kapitalets centrala uppträdelseformer; det sammanbindande (exkluderande) samt 

det överbryggande (inkluderande).  

Det sammanbindande sociala kapitalet utgör ett extra starkt sociologiskt 

kitt, det överbryggande ger ett starkt sociologiskt smörjmedel (Putnam 

2000, s. 23) 

Grupper högt präglade av sammanbindande socialt kapital, till att börja med, utmärks av 

att en ansenlig del av deltagarnas energi riktas inåt. Detta medför att de tenderar att vara 

inbundna och exkluderande. Som exempel på sådana lyfter Putnam fram verksamheter 

där människor med specifika intressen, eller liknande kulturell eller etnisk bakgrund 

skapat en gemensam plattform utifrån identitetens minsta gemensamma nämnare (ibid., 

s. 23). Till det sammanbindande sociala kapitalets förtjänster räknas en förmåga att 

skapa ömsesidighet och solidaritet; det erbjuder gruppens mindre lyckligt lottade 

deltagare socialt och psykologiskt stöd och gruppens mer företagsamma deltagare 

arbetskraft, startkapital och kunder (ibid., s. 23). Den exkluderande kvalitet 

kapitalformen rymmer, kan dock ha en baksida då gruppens inre lojalitet löper risk att 

slå över i antagonism mot individer utanför densamma (ibid., s. 23). Bo Rothstein har 

utvecklat denna iakttagelse till en kritik av Putnams grundantagande och frågar sig vad 

nyttan är med definitionen om den även rymmer kriminella nätverk (som visserligen 

skapar ett sammanbindande socialt kapital, men likväl har kraftigt negativa 

konsekvenser för samhällets utveckling) (Rothstein 2003, s. 111)? Under rubriken ”det 

sociala kapitalets mörka sida” problematiserar även Putnam kapitalformens inneboende 

konflikt (Putnam 2000, s. 369 - 383). 

Grupper högt präglade av överbryggande socialt kapital, till att fortsätta med, 

utmärks i stället av att en ansenlig del av deltagarnas energi riktas utåt. Dessa grupper 

rymmer och alstrar breda identiteter och dess medlemmar rekryteras tvärs över sociala 

skiljelinjer och från olika intressegrupper i samhället. Till det överbryggande sociala 

kapitalets förtjänster räknas dess förmåga att koppla externa tillgångar till den egna 

gruppen, samt att nå ut med ett budskap (Putnam 2000, s. 22f). Överbryggande socialt 

kapital torde i linje med detta vara en nödvändig egenskap hos en grupp som vill 

åstadkomma djupverkande samhällelig förändring. Likt hos det sammanbindande 

sociala kapitalet finns dock en potentiell baksida; Putnam menar att dess konformistiska 

och moralistiska stråk visserligen tillåter samhället att bekräfta den majoritet som 

stämmer in i normen, men samtidigt att bekämpa de som sorterats utanför. Som stöd för 

sin tes visar han att överbryggande socialt kapital bidragit till att såväl homofobiskt som 

rasistiskt tankegods (Putnam 2000, s. 370f) upprätthållits i samhället. Han noterar också 

att den samhälleliga toleransen i Amerika, under det sena 1960-talet, ökade i takt med 

att det överbryggande sociala kapitalet minskade (ibid., s. 378f).  

Av ovanstående framgår att både det sammanbindande och det överbryggande 

sociala kapitalet kan drivas av - och skapas ur - altruistiska och välmenande syften lika 

väl som ur antisociala och illvilliga (ibid., s. 22). För samhällsarbetet aktualiserar detta 
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etiska frågor samt tydliggör att interventioner kräver såväl reflexion som grundade 

värderingar. 

Det är viktigt att komma ihåg att kapitalformerna inte utgör ”’antingen- eller‘-

kategorier” i vilka nätverk och sammanslutningar enkelt kan sorteras in (Putnam 2000, 

s. 23): 1) Till att börja med finns det grupper som alstrar både sammanbindande och 

överbryggande socialt kapital. 2) Till att fortsätta med bör begreppen förstås som 

ytterpositioner i ett kontinuum, där en grupps placering snarare är en fråga om 

gradskillnad än artskillnad. 3) Avslutningsvis förutsätter kapitalformerna ofta varandra 

och är i dessa fall att betrakta som två sidor av samma mynt. 

3.1.3 Kritik 

Rothstein och Kumlin (2001) manar praktiker till viss försiktighet vid användandet av 

Putnams teorier; detta inte minst då de menar att delar av hans resultat saknar universell 

relevans. Detta är för övrigt helt i linje med Swedners (1969) uppmaning att vara 

försiktig med att direktöverföra antaganden hemmahörande i en annan kontext till den 

inom vilket ett specifikt samhällsarbete utförs. Till stöd för sitt påstående lyfter 

Rothstein och Kumlin fram att den minskning av samhällelig tillit Putnam finner i sina 

studier saknar motsvarighet i SOM-institutets undersökningar av svenska förhållanden. 

Dessutom, menar författarna, återstår centrala delar av Putnams antaganden att bevisa 

empiriskt; inte minst gäller detta hypotesen att det framförallt är det mellanmänskliga 

förtroende som genereras i civilsamhällets föreningar och frivilliga 

organisationsväsende som bygger demokratin stark. Även om Rothstein och Kumlin 

håller med om att parametrarna ”ett välutvecklat civilsamhälle” och ”en fungerande 

demokrati” tycks samvariera i de exempel Putnam redovisar, menar de att han kraftigt 

underskattar institutionernas betydelse (Kumlin & Rothstein 2001).  
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4 Forskning i, om och för praktiken 
Uppsatsen skrivs om ett arbete författaren själv, i egenskap av samhällsarbetare, har 

varit delaktig i. En utmaning ligger i att finna en plattform som medger ett 

förhållningssätt där uppsatsförfattaren samtidigt som denne söker kunskap och 

analyserar olika fenomen och företeteelser också är den som medverkar till att dessa 

uppstår. Det hade definitivt varit enklare att, exempelvis genom att intervjua olika 

samhällsarbetare om sin syn på arbetet och kanske genom att följa processer någon 

annan är ansvarig för, iaktta en mer neutral och distanserad position i uppsatsskrivandet. 

Samtidigt finns det ett värde i att finna former där ett mer undersökande och 

analyserande förhållningssätt integreras i det praktiska arbetet. För utvecklingen av 

samhällsarbete, samt för mycket av socialt arbete generellt kan man uppfatta det som en 

styrka att forskningen inte avskiljs från praktiken, utan medverkar i den. Författaren har 

därför sökt studera i,  om och för praktiken.          

4.1 Val av empiri 

Många samhällsforskare lyfter fram betydelsen av att studera fenomen i den miljö i 

vilken de produceras (Czarniawska 2014, s. 20). De fenomen uppsatsen studerar 

produceras i det lokalsamhälle som utgör samhällsarbetets habitat. Till följd av detta har 

kravet på att skapa en närhet till det beforskade inte inneburit ett problem under 

uppsatsskrivandet. Snarare har det omvända skapat vånda; att anlägga ett akademiskt 

perspektiv har krävt en obarmhärtig sållning i den ocean av empiriskt material som varit 

tillgängligt. Vid denna sållning har jag försökt att prioritera det stora, viktiga, generella 

och sannolika på bekostnad av det mindre betydelsefulla, individuella och specifika. 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 35f; Nylén 2005, s. 20). Ett alternativ hade 

varit en mer fenomenologisk utgångspunkt; jag hade till exempel i större utsträckning 

kunnat åberopa arbetsdagböcker, en passant-möten med boende eller intervjuer med 

graffitimålare; detta material finns och har varit av stor betydelse för processen. Min 

förhoppning är att det sätt jag valt att operationalisera forskningsfrågorna på har bidragit 

till att processerna förenklats, att det abstrakta konkretiserats och att det mänskligt 

komplexa blivit överskådligt och pedagogiskt formulerat (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2003, Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 119f ).  

Ett problem med min sållning är att många medborgare och eldsjälar som varit av 

stor betydelse trängts undan (ibid.). För mig som uppsatsförfattare och själv delaktig i 

de processer som studeras framstår empiriredovisningen till följd av detta som en 

endimensionell beskrivning av en tredimensionell verklighet; den smuts under naglarna 

samhällsarbete innebär tycks ha tvättats bort under skrivprocessen. Jag försvarar mitt 

metodval med att alternativet hade varit att fullständigt drunkna i empiri (Silverman 

1993, s. 7). Föregående innebär dock inte att enskilda medborgares röster aldrig hörs; 

när så krävs för att förtydliga ett resonemang erbjuds även de plats.  
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4.2 Koppling mellan empiri och teori 

Vid fältanknutet arbete har jag, å ena sidan, svårt att se andra vägar att närma mig 

teoretiska aspekter av detsamma, än att låta den teoretiska ramen konstrueras utifrån de 

förutsättningar empirin erbjuder (Fangen 2005, s. 34; Nylén 2005, s. 58); alternativet 

vore att inleda arbetet med att konstruera en teoretisk ram och sedan försöka trycka 

lokalsamhället genom den. Å andra sidan är det i praktiken omöjligt att närma sig ett 

lokalsamhälle helt utan förförståelse (Fangen 2005, s. 35); tillblivelseprocessen för 

uppsatsens teoretiska ram beskrivs bäst som att den sprungit ur den växelverkan arbete 

på fältet och mer teorianknutna analyser inneburit, eller helt enkelt som att den vuxit ur 

upptäckandets logik (Alvesson 2011; Czarniawska 2014, s. 42; Sohlberg & Sohlberg 

2009, s. 128f).  

Arbetet med uppsatsen har till del inneburit att jag återvänt till material som 

samlats in och använts i andra syften än akademiska; förra gången jag mötte det, tvangs 

jag begränsa min analys till att snabbt konstatera att det var kompatibelt med ett antal 

teoretiska grundantaganden; när analysen gett mig tillräcklig information för att fatta 

beslut kring prioriteringar och vägval, har jag omsatt dessa i praktisk handling. 

Ambitionen när jag möter materialet denna gång är att dröja i det, låta det underkastas 

en mer utvecklad analys samt på djupet diskutera hur det kan förstås teoretiskt; i den 

komplexa verklighet jag då stod mitt i söker jag alltså nu inskärpa perspektivet och 

skapa mening (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 92).  

Den litteratur jag använt har jag sökt i universitetets databaser, litteraturlistor från 

tidigare kurser på masterutbildningen, blivit tipsad av handledare och kollegor om, 

hämtat från källkritiskt granskade internetforum, samt plockat ner ur bokhyllan hemma.  

4.3 Beskrivning av empiriskt underlag 

Forskningsproblemets utgångspunkt i samhällsarbete gör tillgången av potentiell empiri 

oändlig; detta då ansatsen är att vaska fram akademisk kunskap ur ett oändligt komplext 

lokalsamhälle. Jag menar att detta gör triangulering av olika källor till uppsatsens 

rimliga metodologiska utgångspunkt (Andersson 2002, s. 83ff; Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2003, s. 18f). Värdet av detta tillvägagångssätt är att det i sin 

komplementära funktion ger möjlighet att skapa en allmän och övergripande bild av ett 

komplext problemområde; det möjliggör för forskaren att låta det specifika 

sammanhangets art och arbetsprocessens naturliga flöde bestämma vilken analytisk 

position som är mest lämplig i varje given situation (Andersson 2002, s. 85). Även 

Putnam låter sina analyser utgå från metodtriangulering. Detta då han menar att sådan 

erbjuder den bästa möjligheten att finna orsaken till samhällelig förändring (Putnam 

2000, s. 435ff). 

4.3.1 Medborgardialog och konstprojekt 

Uppsatsen studerar genomförandet och framförallt resultatet av en omgestaltning av 

pendeltågstunneln i lokalsamhället Kållered. Denna pendeltågstunnel ligger i anslutning 

till motorvägar, godståg och en på kvällstid mycket ödslig köpstad. Köpstaden och 
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infrastrukturen klyver Kållered i en östlig och en västlig del. Beslutet att omgestalta 

platsen var en följd av att den av många boende uppfattats som otrivsam och otrygg. 

Via strategiskt utplacerade förslagslådor samlade samhällsarbetet in de boendes tankar 

kring vad omgestaltningen borde innebära. Vid förslagslådorna sattes en plansch upp; 

denna rymde information om att många boende var missnöjda med tunnlarna vid 

pendeltågsstationen, samt att en omgestaltning av platsen var möjlig. Hugade 

medborgare uppmanades att, med avstamp i föregående information, formulera en 

framtida vision för nämnda tunnlar genom att besvara frågan: ”vad vill du mötas av när 

du kliver av pendeltåget i Kållered?”.  

        Ur de boendes tankar växte ett konstprojekt fram. Dess ambition var att 

anamma empowermenttraditionens premiss i fråga om att uppmuntra intersubjektiva 

verklighetsbeskrivningar Bourassa, Chevalier & Buckles efterfrågar (Bourassa, 

Chevalier & Buckles 2015, s. 609), att igångsätta ett kollektivt experimenterande utan 

fasta svarsalternativ (Bradbury 2015, s. 4) och att ange en riktning snarare än en lösning 

(McIntyre 2008, s. xvii).  

Konstprojektet pågick i sex veckor och dokumenterades av lokalpressen (Ivarsson 

Moran 2014a, Ivarsson Moran 2014b, Ivarsson Moran 2014c, Mölndalsposten 2014). 

När konstverket stod färdigt var samtliga inkomna medborgarförslag gestaltade i 

tunnlarna (för exempel: se bilaga B; Björklund 2014).  

4.3.2 Resultatutvärdering 

Resultatutvärderingen rymmer en empiripresentation med tillhörande analys av 

konstprojektets eventuella resultat. Resultatdiskussioner inom fältförlagt socialt arbete 

är, då det är svårt att isolera de variabler man vill undersöka, en grannlaga uppgift. Jag 

presenterar de resultat jag menar mig finna rangordnade utifrån hur sannolikt det är att 

de är en konsekvens av den intervention (konstprojektet) som genomförts och inte bara 

fenomen som råkar sammanfalla tidsmässigt med dessa. Sunesson (2000, s. 430) menar 

att empiriskt underlag till grund för analyser av interventioners resultat, enklast 

inhämtas via brukarorienterade metoder. I enlighet med detta antagande inleddes det 

resultatutvärderande arbetet med att fyra tjänstemän, under två torsdagskvällar i 

december 2014, genomförde semi-strukturerade intervjuer (bilaga A) - i och vid det 

aktuella konstverket - med sammanlagt 65 pendlare. Urvalet av intervjupersoner var 

slumpmässigt, så till vida att vi frågade alla pendlare som gick förbi om de ville prata 

med oss; de som kände att de hade tid och lust att stanna blev intervjuade. Intervjuerna 

transkriberades i Word av uppsatsförfattaren. Övrig empiri som redovisas har jag inte 

aktivt sökt; den har sökt mig. Det handlar om politiska beslut, tjänsteskrivelser, mail 

från boende, medborgerliga initiativ, tidningsartiklar, med mera.  

Inom forskningen är resultatutvärderingar av socialt arbete en eftersatt 

verksamhet. Ser man till den totala mängden senior forskning som publiceras berör 

endast 10% denna aspekt. Inom det fält uppsatsen befinner sig (interventioner på 

samhällets mikro- och makronivå) ökar visserligen andelen till 20%, men även detta 

måste anses vara en anmärkningsvärt låg siffra (Dellgran & Höjer 2000, s. 353). Detta i 

synnerhet om man accepterar den premiss jag tidigare antytt att: det fysiska och 
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materiella resultatet är intet – resultatet ifråga om påverkan av den lokaldemokratiska 

processen är allt. Anledningarna till att så få intresserar sig för resultatutvärderingar, 

anses vara att det saknas tydliga metodologiska riktlinjer, kompetens, tid, resurser samt 

att utvärderingsforskning har lågt anseende inom den socialpolitiska världen (ibid). För 

uppsatsens ambition att studera det sociala kapitalet innebär resultatutvärdering problem 

även bortom dessa; hur mäter vi om vänners pålitlighet ökat, om främlingar blivit mer 

hjälpsamma eller om det anordnas fler gårdsfester i Kållered (Putnam 2000, s. 435)? 

Om vi skulle lyckas indexera dessa sociala fenomen; hur vet vi att de uppstått till följd 

av våra interventioner?  

Ofta är den vägledning som står att finna hos andra samhällsarbetare mycket 

allmän; McIntyre menar att en intervention är att betrakta som lyckad, givet att 

deltagarna vuxit till följd av sitt deltagande, samt att deras situation förändrats till det 

bättre (McIntyre 2008, s. 62). Sunesson (2000, s. 433) lägger i stället fokus på 

praktikerns utveckling och föreslår att frågorna per se ger praktikern möjlighet till 

reflexion och utveckling. Min ambition är att vara något mer precis. 

4.4 Uppsatsens kvalitet 

Uppsatsens resultat kan med fog kritiseras avseende såväl validitet, representativitet och 

reliabilitet; de bör och ska därför tolkas med försiktighet. Med hänvisning till Ockhams 

rakkniv vill jag ändå påstå att den empiri som åberopas är tillräcklig för att motivera de 

slutsatser som dras (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 22).  

I händelse av att någon skulle göra en uppföljande studie (hur nu det skulle gå 

till), eller låta uppsatsens resultat ligga till grund för vidare interventioner aktualiseras 

likväl frågor av kunskapsteoretisk natur. Detta motiverar en mindre utvikning. 

Begreppet reliabilitet rör frågan om hur tillförlitligt ett mätresultat är. God reliabilitet 

innebär att samma undersökning skulle kunna göras igen och att resultatet, oberoende 

av vem som genomförde undersökningen, skulle bli det samma (Bryman & Nilsson 

2011; Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 119); dess resultat är alltså användbart även utanför 

sin kontext. Begreppet validitet hanterar i stället frågor kring korrelationen mellan det 

man med sina vetenskapliga verktyg avser mäta och det man faktiskt mäter; god 

korrelation innebär att frågeställningarna kan besvaras på ett adekvat sätt med hjälp av 

de mätredskap man valt (ibid.). 

Är man generös kanske man kan hävda att uppsatsen rymmer en viss 

begreppsvaliditet; Putnams kapitaldefinitioner löper som en röd tråd genom uppsatsen. 

Att påstå att uppsatsen präglas av god reliabilitet är svårare; den som ville bedriva 

samhällsarbete i Kållered skulle möta en annan social förutsättning, till stor del andra 

medborgare och själv utgå från andra subjektiva bevekelsegrunder (se uppsatsens 

diskussion kring samhällsarbetets möjliga positioner). Med nämnda mätverktyg går det 

alltså att förhålla sig kritisk till uppsatsens vetenskapliga värde. Detta kräver en något 

utvecklad argumentation. 1) För det första är en vanlig (troligtvis oundviklig) 

konsekvens av att forska på eget arbete att såväl validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet blir lidande; den närhet positionen innebär medför visserligen en unik 

inblick i det beforskade, men dessvärre även en stor risk för bias. 2) För det andra stöder 
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sig de slutsatser som dras på empiri inhämtad via kvalitativ metod; detta gör dåligt värre 

i fråga om resultatets generaliserbarhet.  

I linje med föregående är min ambition inte att presentera sanningen om 

forskningsobjektet; närde jag en sådan gjorde jag mig skyldig till det epistemologiska 

felsteg som innebär att man blandar ihop verkligheten med sin kunskap om densamma 

(Fairclough 2005, s. 922; Giddens 1990, s. 52). Uppsatsen syftar däremot till att, med 

stöd av en av flera tänkbara sanningar eller möjligtvis en teori om sanningen 

(Czarniawska 2011, s. 372), finna sätt att angripa faktiska problem i en komplex 

verklighet; dess intention är att förstå skeenden snarare än att förklara dem (Sohlberg & 

Sohlberg 2009, s. 240). I linje med detta bör mina slutsatser ses som försök att 

konstruera idealtypiska förhållanden som sannolikt och i bästa fall påminner om 

verkligheten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 33); sådana försök kan falla 

mer eller mindre väl ut och bör bedömas utifrån sin applicerbarhet. Min ambition, i linje 

med föregående, är snarare att undersöka en av flera tänkbara metoder att bedriva 

samhällsarbete, än att presentera sanningen om Kållered (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 

100).  

Många samhällsforskare menar att gängse mätverktyg ger en missvisande bild av 

värdet på deras forskning. Dessa har sökt kvalitetskriterier som på ett mer adekvat sätt 

beskriver deras forskningsresultat (Payne & Williams 2005). Vissa forskare avfärdar, 

till exempel, reliabilitetsbegreppet helt och menar att empirin helt saknar koppling till 

en objektiv, friliggande verklighet; den är en konstruktion skapad i interaktionen mellan 

forskare och den grupp som beforskas. Detta gör alla analyser unika för det 

sammanhang i vilket de uppträder, samt för forskarens förförståelse och berättarröst; 

”Nothing speaks for itself”, hävdar Denzin (Alvesson & Kärreman 2007, s. 1267). 

Czarniawska driver resonemanget än längre och hävdar att det enda sättet att 

kvalitetsbedömma kvalitativ forskning, är att göra det via läsarens upplevelse; god 

forskningskvalitet innebär ur hennes perspektiv att förhandlingen mellan forskare och 

läsare faller väl ut i meningen att läsaren finner texten läsvärd och inspirerande 

(Czarniawka refererad av Nylén 2005, s. 15).  

Modesta sanningsanspråk bör dock inte sammanblandas med en värderelativistisk 

hållning; jag är överens med de som hävdar att det går att beskriva samma sociala 

verklighet på väldigt olika - men ändå rimliga - sätt, men jag menar samtidigt att det går 

att bedöma om den ena eller andra bilden av verkligheten är mer användbar i ett 

specifikt sammanhang; användbarheten av den tolkning man gjort måste förstås i ljuset 

av det resultat det i sin förlängning inneburit på lokalsamhället (McIntyre 2008). 

4.5 Etiska aspekter 

Jag antar att vissa av de medborgare som deltagit i de processer uppsatsen följer 

på det hela taget skulle instämma i mina analyser, medan andra skulle förhålla sig mer 

skeptiska. Att mina analyser skulle få negativa konsekvenser för någon enskild eller 

lokalsamhället vill jag dock utesluta; uppsatsen står så till vida inte står i konflikt med 

det etiska grundkravet att den forskning man bedriver inte ska få negativa konsekvenser 
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för undersökningens deltagare. För säkerhets skull vill jag dock åter understryka att min 

analys av empirin bara är en av många möjliga. 

När medborgarnivån konsulterats har respondenterna informerats om syftet med 

de frågor som ställts. Jag har dock, utan godkännande, låtit deras svar även utgöra 

empiri vid författandet av en uppsats. Då empirin i det aktuella fallet består av anonyma 

och helt offentliga till myndighet inkomna handlingar torde det etiska problemet i fråga 

om detta vara begränsat. Kanske hade det lämpligaste varit att åter söka upp samtliga 

respondenter för att inhämta godkännande att använda deras svar i forskningssyfte, men 

det har helt enkelt inte låtit sig göras. I den utsträckning jag nämner boende vid namn 

har dessa kontaktats för godkännande av citat. Vid inget tillfälle har jag insamlat 

känsliga uppgifter kring respondenternas hälsa, eventuella förekomst i brottsregister, 

sexuella läggning eller liknande; inte heller går svar att hänföra till enskilda individer. 

Etikprövningslagens reglering av hantering och efterforskning kring känsliga 

personuppgifter äger därför inte tillämpning för denna studie. 

Ytterligare en etisk problematik värd att ta i beaktande rör min forskarposition och 

mitt antagande om att det går att sträva efter ett neutralt medierande samhällsarbete 

(position 2) som inkluderar breda befolkningsgrupper bortom ytliga identiteter. Många 

menar att detta antagande förutsätter en blindhet för de privilegier jag som vit, 

heterosexuell man är bärare av (Bromseth & Darj 2010; Jonsson 2017, s. 2f; Raymaker 

& Nicolaidis 2015). Även om jag strävar efter en medvetenhet kring den bias dessa 

medför är jag helt öppen för att de döljer relevanta konfliktstråk i samhället för mig.   
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5 Empiriredovisning med integrerad analys 
I följande avsnitt beskrivs först genomförandefasen av det konstprojekt kring vilket 

uppsatsen kretsar. Efter detta diskuteras skönjbara resultat av detsamma. Avstamp tas då 

i en analys av semistrukturerade intervjuer med pendlare och övergår sedan till att 

studera medborgerliga initiativ som tycks vara en följd av nämnda konstprojekt. 

Avslutningsvis resonerar uppsatsen kring mer avlägsna resultat som vi bara kan ana; 

man kan säga att kapitlet rör sig från den konstnärliga interventionens epicentrum mot 

dess mer avlägsna regioner. I förhoppning om att skapa närvarokänsla, kompletterar jag 

texten med fotodokumentation (bilaga B).   

5.1 Pendeltågstunneln omgestaltas 

Förutsättningen för omgestaltningen av pendeltågstunneln var, som tidigare 

nämnts, att ett medborgerligt missnöje kring platsen identifierats. Samhällsarbetet och 

stadens konstintendent (hädanefter kallade vi) gavs det löst formulerade uppdraget att 

omgestalta platsen. Vår ambition var att ge medborgarnivån inflytande över denna 

omgestaltning.  

5.1.1 Medborgardialog 

Studier av interventioner som rymmer brukarmedverkan visar att en avgörande faktor 

för reellt inflytande är att brukarna lyfts in tidigt i processen (Rønning 2007, s. 37). 

Samhällsarbetartraditionen bygger dessutom på att lit sätts till gräsrotsnivåns expertis 

Popple 1995, s. 5). I enlighet med dessa antaganden vände vi oss omgående till 

medborgarna för att få vägledning gällande omgestaltningens form och innehåll. Vi 

enades om att i ett första skede låta arbetet ta sin utgångspunkt i förslagslådor. 

Samhällsarbetet utgår i detta skede, då beslutet att omgestalta platsen redan är fattat, 

från kommunens styrande nivå (position1). 

Som framgår av metodkapitlet var den fråga som ställdes till medborgarna mycket 

vid: ”Vad vill du mötas av när du kliver av pendeltåget i Kållered?”. I enlighet med vad 

som är rimligt utifrån denna förutsättning spretade svaren åt alla håll. Efter en 

grovsortering fördelade sig dock medborgarnas tankar enligt följande övergripande 

kategorier: 1) Tillgänglighet, 2) Belysning, 3) Speglar, 4) Grönska, 5) Graffiti, 6) övriga 

material (konst), 7) Ljus och färg, 8) Övrigt. De första fyra kategorierna samlar förslag 

gällande fysisk anpassning av miljön, de tre följande samlar förslag kring konstnärlig 

utsmyckning samt synpunkter gällande platsens estetiska inramning, ”övrigt”- kategorin 

samlar svar som ger uttryck för misstro inför våra intentioner, samt en djup besvikelse 

över delaktighetsprocesser som kommunen tidigare initierat:  

Är det någon idé att be folk tala om vad de vill ha här i Kållered? Har bott 

här sedan 1984 och det har varit flera planeringsmöten, politikerträffar. 

Men inget har hänt. 

När vi sammanställde svaren såg vi att många önskade att tunnelväggarna skulle 

prydas med graffiti. Ingen respondent signalerade dock intresse av att själv delta i 
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målandet. Många respondenter underströk däremot att den graffiti de önskade skulle 

vara av sådan art att den bidrog till en estetiskt tilltalande miljö: ”I tunneln ska det vara 

fin konst/ graffiti som i Lindome tunnel.”, ”Färggrann graffiti med hjälp av 

professionella graffitimålare”, ” Vi vill se mer avancerad konst liknande det som finns i 

Lindome centrum (tågstation)”. Andra gav uttryck för mer abstrakta visioner och en 

längtan efter ljus och färg: ”Ljus, ljus och åter ljus! Tack.”, ” Olika färger och mönster”, 

” Vill gärna se den ”grå vardagen” bytas mot en gladare och färgrikare fasad”. 

Ytterligare några ville se ”småkakel”, ”gröna växter”, ”ljusskulptur”, ”3-D bilder”, 

”målningar (men inte graffiti)”, ”musik i tunneln”, eller liknande på platsen (Rimsten 

2014). Med utgångspunkt i föregående presenterad empiri, undersökte vi 

förutsättningarna att genomföra ett graffitiprojekt inom vilkas skrankor en etablerad 

konstnär höll i sprayburkarna. Att anlita en professionell konstnär, medförde dock 

uppenbara risker för att interventionen skulle bli expertstyrd i stället för 

deltagarorienterad. Vi ville därför vinnlägga oss om att den konstnär vi anlitade delade 

vår demokratisyn och var beredd att involvera gräsrötterna i den konstnärliga processen.  

Efter en genomgång av tänkbara kandidater framstod den Malmöbaserade 

konstnären Pärra Andreasson som rätt man för jobbet. Vi hittade honom via ett uppdrag 

han genomfört på Söndrumskolan i Halmstad, på beställning av statens konstråd 

(Halmstad 2013). Hans meriter bestod i att han tidigare arbetat utifrån besläktade 

uppdragsbeskrivningar, samt med projekt där socialt arbete möter konstnärligt dito. Vi 

etablerade kontakt med honom och förklarade att vi med konstnärliga medel avsåg 

demokratisera ett offentligt rum på medborgarnas villkor och att vi för att förverkliga 

detta behövde en konstnär; Pärra ställde sig preliminärt positiv till att delta. Några 

kommuninterna diskussioner senare, fattade stadens konstutskott beslut om att 

överlämna en skissinbjudan till honom. I denna förtydligades att processen, i enlighet 

med det medierande samhällsarbetets premisser (position 2), i varje led måste utgå från 

medborgarnivån. Detta syns till exempel i krav på:  

beskrivning över hur insamlade medborgarsynpunkter, tankar och annat 

lämnat material påverkar den konstnärliga gestaltningen i planering och 

genomförande (Skissuppdrag 2014) 

samt i begäran om beskrivning av hur:  

konstnären ser att den konstnärliga gestaltningen kan samspela med 

omgivningen och platsens identitet (Skissuppdrag 2014) 

För transparensens skull och i enlighet med en generös tolkning av 

Förvaltningsprocesslagens formulering kring praxis vid kommunicering av 

myndighetsbeslut informerade vi också om att:  

Skissförslaget kommer att vara utställt på Kållereds bibliotek vecka 35 och 

visas på Långåkersdagen den 30 augusti (Skissuppdrag 2014)  
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Pärra återkom inom utsatt tid med ett skissförslag. Det innehöll såväl vad vi 

efterfrågat, som ett mycket personligt och engagerat sätt att konkretisera en framtida 

intervention. För det första skriver han att interventionen ska syfta till att utveckla en 

plats där  

förbipasserande stannar upp, tittar, kommenterar och kanske byter några 

ord med någon annan person och att tunneln ska bli en plats som ”faktiskt 

handlar om Kållered baserat på det vi som finns här. 

I dessa formuleringar läser jag in en ambition att, inom ramen för de icke-exklusiva 

relationsmönster det välfungerande offentliga rummet kräver, alstra såväl 

sammanbindande som överbryggande socialt kapital. För det andra skriver han att  

Resultatet skall ge platsen en identitet som kan beskrivas som en 

Kålleredsanda men även med ord som öppenhet, mod, frihet, ljus, glädje, 

demokrati och med en samarbetsvilja riktad mot alla. Alla är viktiga.  

I detta ser jag en medvetenhet om offentliga rummets potential som demokratiskt 

forum. För det tredje intresserar han sig för medborgarnas roll i den konstnärliga 

processen:  

Jag har fått ca. 5 A4-blad fyllda med idéer från boende i Kållered, som 

handlar om vad man skulle vilja se för slags konst i pendeltågstunneln. 

Orden graffiti, färgglatt och ljust är de som förekommer flitigast. 

… och  

När jag läst alla medborgaridéer kring vad gestaltningen kan innehålla och 

handla om så blev jag riktigt inspirerad. Vilken grymt härlig målning detta 

blir om vi får in alla dessa idéer och teman!  

Angående sitt metodologiska upplägg beskriver han att han ”drivs av den 

samarbetstanke som finns inom graffiti” och att  

Hur begåvad, duktig eller enveten man än är som individ, så behövs det 

alltid andra människor för att lyfta och hjälpa en att nå såväl personliga 

som gruppsliga mål. Verklig kvalité kan ingen enskild individ uppnå.  

Med utgångspunkt i denna konstsyn avsåg Pärra bjuda in kollegor från 

urbanmåleriscenen för att delta i interventionen:  

Tillsammans gör vi ett Kållereds samarbetsmåleri där bilderna flätas in i 

varandra i ett enormt collage.”. /…/”I Kållered vill vi ta denna 

samarbetsform så långt det bara är möjligt. Vi ska måla bredvid, över, 

bakom och på varandras bilder. Varje enskild målares energi/uttryck ges 

stort utrymme i det hela. (Andreasson 2014).  
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När vi läste skissförslaget framstod det som uppenbart att Pärras tankar stämde väl 

överens med våra; vi anhängiggjorde därför fattande av beslut kring nämnda 

skissförslag som en punkt på följande konstutskott. Under mötet ställde sig utskottet på 

det hela taget positivt till Pärras text; den synpunkt som ventilerades kom från 

kristdemokratiskt håll och rörde en bild i skissförslaget, föreställande en maskerad 

demonstrant som kastar en blomsterkvast (ett citat av graffitimålaren Banksy); 

politikern menade att bilden, som i hans tolkning föreställde en vänsterextremist, kunde 

uppfattas som stötande av den medborgargrupp han representerade. I mötesprotokollet 

sammanfattas diskussionen kring denna aspekt i formuleringen: ”Konstutskottet 

förtydligar att demokratiska värderingar ska genomsyra såväl process som färdigställd 

konstnärlig gestaltning” (Protokoll konstutskott 140825). Synpunkten framfördes också 

muntligen till Pärra, som garanterade att bilden bara var ett exempel och inte avsågs 

ingå i den konstnärliga slutprodukten.  

5.2 Genomförandefas 

Inför projektets genomförandefas etablerade vi en arbetsform där Pärra bar det 

konstnärliga ansvaret och vi det organisatoriska. Pärra ansvarade också för den 

budgetdel som finansierade konstnärsmaterial och konstnärer. Som brukligt är under 

interventioners genomförandefaser bodde djävulen i detaljerna; som vanligt var vi 

tvungna att förvänta oss det oväntade (Brydon-Miller, Rector & Stevens 2015, s. 596). 

Efter sex veckors idogt arbete stod konstnärernas arbete färdigt med, som tidigare 

nämnts, samtliga medborgerliga förslag gestaltade (för exempel: se bilaga B; Björklund 

2014). 

5.2.1 Vernissage 

Då den konstnärliga produkten nu stod färdig var det dags att bjuda in lokalsamhället 

samt den kommunala organisationen till vernissage; i den flyer som distribuerades i 

syfte att locka folk, stod att ”Konstnärernas bilder flödar i, inom och runtom varandras 

bildvärldar. Verket har vuxit ur och inspirerats av medborgarnas egna ord och tankar” 

(Magnusson & Rimsten 2014). Duggregn till trots anslöt ett hundratal medborgare, samt 

en ansenlig mängd politiker och tjänstemän. Fyra talare beskrev konstprojektet ur sitt 

respektive perspektiv:  

1) Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ingvar Paulsson var förste talare. Med 

den konstnärliga interventionen som fond utgick hans tal från styrkan i att göra 

saker tillsammans. Han beskrev i turordning hur: 1) medborgerliga klagomål 

kring trivsel och trygghet i och kring tunnlarna inkommit till myndigheten, 2) att 

en medborgardialog genomförts, 3) att de synpunkter som framkom vid denna, 

efter beslut i konstutskottet, överlämnats till Pärra som underlag för ett 

skissförslag, 4) att det skissförslag Pärra återkom med blev godkänt av 

konstutskottet och 5) att Tekniska Förvaltningen/ mobilitet finansierat 

interventionen. (Magnusson 2014) 

2) Tekniska förvaltningen/ mobilitet var, i egenskap av projektledare Ulf Bredby, 

andre talare. Han började med att berätta om Tekniska förvaltningens uppdrag: 



 

 

 

29 

”Normalt går de anslag med pengar vi får till busshållplatser, gator och 

cykelvägar”. Mot denna bakgrund sa han att ”det är jättekul att en del av 

pengarna kunnat användas till något annorlunda”. Han avslutar med att säga att 

han ”personligen tycker att det blivit fantastiskt fint” och att han ”hoppas att 

Kålleredbor och andra som kommer hit kan få mycket glädje av konstverken” 

(ibid.).    

3) Konstnärlig ledare Pärra Andreasson var tredje talare. Han läste först upp listan 

över samtliga förslag som inkommit via medborgardialogen. Han berättade 

sedan att han, när han fick listan, först var tveksam till att ta uppdraget - detta då 

han inte jobbar som illustratör - men att han sen tänkte att ”vilken märklig 

målning det skulle bli om man gestaltade alla de här idéerna”. Han avslutade 

med att förtydliga att ”nu vet ni vad det är för röd tråd - Kållered”, att verket 

heter: ”Hej ska vi ses någon gång?”, samt att ”ett av syftena är att knyta ihop 

Kållered” (ibid.). 

4) Poeten Lina Ekdal var fjärde talare. Lina läste en specialskriven dikt med 

utgångspunkt i de förslag som inkommit via medborgardialogen: 

 

Ett steg i luften  

Jag har tagit ett steg i luften, men det har gått bra.  

Det är långt till Coop.  

Kanske en fontän eller ett litet vattenfall, enklare allrum kanske?  

Ett steg i luften men det har gått bra.  

Var slutar trappan?  

Ljusa toner tack.  

Mera blommor tack.  

Jag har tagit ett steg i luften, men det har gått bra tack.  

Något med skydd; skydd mot regn, kyla och blåst tack. 

Ljusa färger, möten, vänliga människor tack.  

Som i Lindome tack.  

Det är obehagligt med osäkerheten.  

Det är långt till Coop.  

Speglar tack, mera blommor, kaniner tack.  

Måla en häst, en isbjörn tack. 

En fontän eller ett litet vattenfall, något oväntat tack. 

Spindelnät, hjärtan, glitter eller litet vattenfall, körsbärsträd som i Japan 

där bladen blir röda om hösten, kärleksfigurer, möten tack.  

Graffiti, ljus, en skulptur av ljus, och ett vattenfall tack.  

Vänliga människor, Hello Kitty, Spider man, mera blommor tack.  

Något oväntat som i Japan, vänliga människor som i Lindome.  

Jag älskar Kållered! förena Kållered!  

Något med tak en fontän och ett litet vattenfall,  

småkakor, småkakor och växter tack. 

Ett steg i luften, men det har gått bra.  

Har bott här sedan 1984 men inget har hänt. 

Det har gått bra, men är det någon idé?  

Det är långt till Coop. 

Ljus, ljus, ljus, ljus och åter ljus tack.  
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Fina färger ljusa färger och en isbjörn. 

Något oväntat; Noah, Moln, fjärilar, småkakor och växter.  

Förena Kållered!  

Måla en häst, en rund ledstång, snygg graffiti, en isbjörn och möten med 

vänliga människor. 

Skyltar som visar ett steg i luften, ett steg mot ljus, skydd mot regn och 

blåst 

å bladen blir röda om hösten, som i Japan, som i Kållered (Ekdal 2014) 

5.2.2 Tomma tunnor skramlar mest... 

De två första ovan refererade talen går att tolka som att representanter för kommunens 

institutionella nivå (en tjänsteman och en politiker) uttrycker en ambition att göra 

medborgarna delaktiga i genomförandefasen av ett redan fattat beslut. Denna ambition 

är förenlig med samhällsarbete som utgår från den styrande positionen (position 1). De 

två sista talen går att tolka som att konstnärerna låtit sitt konstnärskap underkastas de 

ramar medborgarnivåns röst inneburit. Dessa avspeglar snarare en ambition att neutralt 

mediera gräsrotsnivåns tankar och ligger närmare ett samhällsarbete med utgångspunkt i 

position 2. 

Betyder då detta att konstverket medfört att den offentliga sektorn, de fria 

konstnärerna och civilsamhället förenats i en varm omfamning? Då mobiliserande 

arbete alltid bör rymma självreflexiva moment dröjer vi något vid frågan; jag menar att 

Lina Ekdals dikt, då den träffsäkert sätter fingret på det sociala arbetets ofrånkomligt 

paternalistiska underton, erbjuder en god utgångspunkt för denna diskussion. 

Man kan först fråga sig om konstverket överhuvudtaget genomförts om 

medborgarnas preferenser gått emot den institutionella nivåns (Rønning 2007, s. 39). 

Om inte öppnar det för en analys där den konstnärliga utsmyckningen av tunneln förstås 

som ett exempel på skendemokratisk myndighetsutövning. Av naturliga anledningar 

kommer vi aldrig få veta svaret, men Flemming & Ward menar att skendemokrati är 

symptomatiskt för mobiliserande arbete och säger att interventioner som inte når längre 

än till goda ambitioner bara är att betrakta som en ”begreppsmässig deodorant” eller ett 

”förgyllt redskap” för social kontroll och professionella egenintressen, som används för 

att rättfärdiga förslag som i grund och botten representerar den institutionella nivåns 

ståndpunkter (Flemming & Ward refererad i Askheim 2007, s. 19). Carin Flemström 

hävdar att denna repressiva tendens är extra påtaglig just inom samhällsarbete 

(Flemström refererad i Roos & Swedner 1988, s. 149ff). Giddens driver resonemanget 

än längre, när han hävdar att ritualiserad skendemokrati är nödvändig för att 

upprätthålla våra moderna demokratiska staters stabilitet; våra samhällens institutionella 

nivåer etablerar alltid någon typ av procedur som - hur obetydlig den än må vara - 

påstås garantera medborgarnas delaktighet i maktutövningen. Anledningen därtill, 

menar han, är inte idealistisk utan en konsekvens av att folkets samtycke, i en tid av 

intensifierad övervakning och kontroll, är den råvara som behövs för ett effektivt styre 

(Giddens 1990, s. 156). Kanske har ovanstående författare rätt. Svaret på frågan som 

inledde diskussionen är i så fall att konstverket inte genomförts om medborgarnas 

preferenser gått på tvärs med den institutionella nivåns. 
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Ovanstående perspektiv antyder en mycket viktig aspekt av samhällsarbete; det 

fysiska och materiella resultat som stundom följer av interventioner är väsensskilt från 

det ickemateriella, relationella och samhällsbyggande resultat arbetet i grunden syftar 

till att nå (Swedner 1969, s. 19). Tunnelkonsten per se är, med detta sagt, inte att 

betrakta som ett resultat; den är att betrakta som en intervention som syftar till att nå ett 

resultat (Örtengren 2003, s. 11). Givet en utgångspunkt i medierande samhällsarbete 

(position 2) kan resultatet av interventioner bara förstås med utgångspunkt i 

medborgarnivån. Det faller sig därför naturligt att låta uppsatsens resultatutvärdering 

med tillhörande analys ta avstamp i denna. 

5.3 Resultatutvärdering 

5.3.1 Semi-strukturerade intervjuer med pendlare 

Som framgår av metodkapitlet genomförs 65 semi-strukturerade intervjuer med 

pendlare. 44 av respondenterna menade att konstverken i tunneln bidragit till att skapa 

en känsla av trygghet vid pendeltågsstationen. 14 svarade att så inte var fallet. I denna 

grupp uppgav 12 att de redan innan det att konstverken målades kände sig trygga och 2 

att de inte var nöjda med resultatet. Ytterligare sju respondenter svarade att de inte 

visste om konstverken bidragit till ökad trygghet. Vi frågade också om mer behövdes 

göras för att öka tryggheten på platsen. 44 respondenter svarade att så var fallet. 28 ur 

denna grupp menade att adekvat belysning behövde anläggas. Vi beskrev vidare att 

kommunens avsikt hade varit att låta de boende i Kållered vara delaktiga i tunnlarnas 

gestaltning, samt att de tydligaste önskemål som framkommit från medborgarhåll var 

”graffiti”, ”färgglatt” och ”ljust”. Detta givet tyckte 55 respondenter att resultatet stod i 

samklang med avsikten. Tre tyckte att resultatet var mindre bra och sju svarade att de 

inte visste. Vi berättade sedan att kommunens intention varit att, med inspiration från de 

boendes förslag, skapa ett verk som var unikt för Kållered och som fångade ortens själ. 

28 respondenter menade att detta lyckats, medan 19 menade att så inte var fallet. 9 

svarade att de inte visste och ytterligare 9 besvarade inte frågan utan lät diskussionen 

glida över i ett stickspår. Avslutningsvis frågade vi om respondenterna hade något att 

tillägga. 42 av dessa svarade att så var fallet. 27 av dessa tillägg utgjordes av positiva 

utrop och resten av förslag på hur platsen kan fortsätta utvecklas. En respondent ville 

tillägga att ”indianflickan har stora bröst som kan provocera”. Denna respondent för in 

samtalet på viktiga frågor av det slag en utgångspunkt i position 2 tenderar att missa. 

Bilden går att uppfatta som en mycket problematisk stereotyp; detta såväl om man 

betraktar bilden ur postkolonialt perspektiv eller om man gör det ur genuspepektiv. En 

möjlig kritik, sprungen ur position 3, är att bilden bidrar till att upprätthålla 

tankestrukturer och fördomar som hämmar utvecklandet av fria identiteter bortom 

etnicitetens och könets snäva kostymer (Fanon 1952/ 1997; Hirdman 1988). 

5.3.2 Trivsel, trygghet, spänning och demokrati  

Utifrån ovanstående intervjuer är det rimligt att dra slutsatsen att konstprojektet bidragit 

till att skapa en tryggare miljö. Då trygghet i offentliga rummet samvarierar positivt 

med höga nivåer av socialt kapital (Putnam 2000, s. 323), kan detta tolkas som 
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gynnsamt för den lokala demokratins förutsättning. Flera respondenter beskrev 

dessutom att de upplevde att trivsel infunnit sig i tunnlarna: ”jag tycker det känns 

hemtrevligare att gå genom tunneln nu”. Trygghet och trivsel är dock inte tillräckligt för 

att ett offentligt rum ska kunna anses funktionellt; av lika central betydelse är den 

dynamik och spänning det positiva oväntade mötet erbjuder och den ömsesidigt 

kunskapande process ett delat rum innebär (Bauman 2001, s. 56; SOU 2016:5). I linje 

med detta menar Malmö stads stadsbyggnadskontor att det offentliga rummet måste 

lyckas med att balansera ”den trygga staden”, mot ”den trevliga staden” och ”den 

spännande staden”, för att bidra positivt till alstrandet av socialt kapital:  

Den trevliga staden kan i längden bli banal om den inte kompletteras med 

något spännande och mindre förutsägbart. Det spännande får dock inte 

leda för långt, då blir tryggheten lidande. En stad som bara är trygg och 

säker är varken trevlig eller spännande (Malmö Stadsbyggnadskontor 

2006, s. 4).  

Ett tecken på att denna balansgång lyckats är att många respondenter underströk att 

omgestaltningen, på gott och ont, inneburit att ett moment av dynamik tillförts 

tunnlarna: ”jag tycker att det är väldigt snyggt gjort och det är liksom varierat”, 

”Skickligt utfört, men lite för grötigt. Blandade motiv”, ”Det blev lite för mycket på 

sina ställen, som till höger om valen”, ”Fin konst! Jag hittar nya saker varje dag”.  

Avslutningsvis bör ett offentligt rum vara demokratiskt i meningen att där råder 

”urban allemansrätt” (Lieberg 2010, s. 252). I sammanhanget innebär detta att plats 

erbjuds åt de myriader av identiteter och kulturella uttryck som härbärgeras av de 

människor som delar tunnlarna; en boende skickade ett mail som jag menar pekar på att 

denna ambition förverkligats:  

Jag gick förbi tunneln igår och blev riktigt imponerad över de konstnärliga 

uttrycken och kunde inte sluta fascineras över hur genialiskt konstverket 

är! Snacka om att fånga det intersektionella perspektivet i "street art"-

väggar. Det invånarna ser är något ariskt (Thor) som jag kopplar till 

etnicitet ihop med indian-kvinnan, något "barnsligt" (hello kitty) som jag 

kopplar till ålder, samt en person som har en funktionsnedsättning (person 

i en rullstol). Många tankar väcks när man passerar förbi målningarna och 

detta syntes på de personer som stod och funderade samtidigt som jag 

passerade. En mycket bra insats av Mölndals stad!!!” (mail, boende)  

5.3.3 En spricka i muren? 

Av empirin framgår att en stor del av respondenterna upplever att konstverket fångar 

Kållereds själ; ”Kvinnan Ekman var en kul idé att ta med. Hon gjorde mycket för 

Kållered.”, ”Unikt? Ja… lite av själen blir det med Tulebosjön och så.”, ” De fångade 

ortens själ på en del ställen men inte på alla.”, ” Ja! det kommer bli en ikon för 

Kållered”. Citaten för tankarna till Sten Anderssons (1985, s. 77-92) reflektioner över 

mötet mellan människa och materia. Hans hypotes är att industrialiseringen och 
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modernismen medförde att gränsen mellan människan och hennes artefakter gick från 

att vara flytande till att bli skarp. Denna gräns upprättades som en konsekvens av den 

moderna tidens krav på att disciplinera människan och gav oss möjlighet att ladda ting 

med abstrakta krafter och starka värderingar; den som ägde makt att definiera tingen 

blev densamma som, enligt kapitalismens logik, hade makt att definiera våra samhällen 

och institutioner. För människan blev konsekvensen en separation från det kollektiva 

sammanhanget och en oförmåga att upprätthålla ett sinnligt och spontant förhållande till 

världen. Andersson uppmuntrar ansatser att, genom manipulation av den fysiska miljön 

eller våra artefakter, finna en väg ut ur denna individens alienation. Vad i citaten ovan 

som är genuint upplevt och vad som är konsekvensen av en ledande fråga är omöjligt att 

veta. Även om svaren genomgående skulle vara resultatet av planterad reflexion är 

situationen fantastisk; pendlare som, med av grubbel rynkad panna, stirrar in i den 

betongvägg de tusen gånger förr skyndat förbi på väg till jobbet; där och då helt öppna 

för möjligheten att det är deras gemensamt levda liv och erfarenheter som blöder ur 

betongen. Om vi accepterar detta tankeexperiment måste vi förstå resultatet av den 

manipulation av offentliga rummet konstverket inneburit, som ett ifrågasättande av de 

strukturer som definierat platsen och ett steg i riktning mot kollektivitet.   

5.3.4 Goda cirklar av socialt kapital 

Hos många respondenter tycks konstverket ha igångsatt tankar på hur platsen skulle 

kunna utvecklas ytterligare. Vissa önskade mer belysning, bättre trafiksäkerhet och fler 

målningar. Andra ifrågasatte den ”atmosfäriska makt” (Franzén, Hertting & Thörn 

2016, s. 117) som definierar platsen samt öppnade för samtal kring hur den skulle kunna 

fyllas med ett radikalt annorlunda innehåll; ”Mindre ljud”, ”Musik och fågelkvitter” och 

”Varmare i tunneln” är förslag som framkom. Respondenternas tankar går att förstå som 

frön till en mer utvecklad medborgerlig agens. Putnam menar att sådan är en 

förutsättning för att socialt kapital ska kunna alstras i relationen mellan kommunens 

institutionella nivå och dess medborgarnivå (Putnam 1993, s. 204ff).  

            Hos de ungdomar som besöker den lokala fritidsgården framträder agens än  

tydligare; de nöjde sig inte med att passivt formulera förslag på förbättringar. Några 

arrangerade en ”prova-på-graffiti”-kväll och bad Pärra göra en väggmålning inne på 

fritidsgården. Andra gjorde en film med specialskriven musik där konstprojektet 

presenterades (Kållereds fritidsgård 2014 a). När filmen var färdig bjöd ungdomarna in 

till vernissage och beskrev i inbjudan till denna att:  

Filmen samt låten vill lyfta fram att om-målningen är ett enormt lyft för 

området, som sprider glädje till alla som bor här samt som en hyllning till 

konstnärerna (Kållereds fritidsgård 2014 b) 

 Med utgångspunkt i den empiri ungdomarnas engagemang innebar, är det möjligt att 

räkna ett flertal tänkbara scenarion till den konstnärliga interventionens positiva resultat. 

1) I de relationer ungdomarna etablerade och fördjupade under arbetet med filmen, samt 

i den kollektiva stolthet det innebär att bära ett projekt från idé till resultat, alstrades 

sannolikt en ansenlig mängd sammanbindande socialt kapital (Putnam 2000, s. 19). 
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Dessutom torde delade erfarenheter av framgångsrika projekt bidra till att ungdomarna 

står något bättre rustade för att möta de individualiseringsprocesser allas vårt kollektiva 

öde innebär (Beck 1989, s. 103; Madsen 2006, s. 89-95). 2) I och med att ungdomarna 

tog steget från en position där de individuellt betraktade den konstnärliga processen 

utifrån, till en position där de själva kunde delta, skapade de en social arena där de 

kollektivt kunde utveckla relevanta kompetenser av praktiskt, administrativt och 

kognitivt slag (Sernhede 2009). 3) Interventionen innebar att ungdomarna fick uppleva 

att förändring är möjlig. Detta inspirerade dem till att formulera egna visioner kring 

sammanhang inom vilka de själva ägde beslutsmakt. Att dessa visioner dessutom 

förverkligades kan antas öppna dörren till fortsatta möjligheter att kollektivt formulera, 

samt söka lösningar på, individuellt upplevda problem (Madsen 2006, s. 89-95; Larsen 

et al. 2015, s. 64ff). 4) I sin vernissageinbjudan uttrycker ungdomarna, som framgår 

ovan, stolthet över konstverket. En möjlig tolkning av detta är att den konstnärliga 

interventionen lett till att ungdomarnas ansvar, engagemang och stolthet för och över 

lokalsamhället vuxit (Torége 2015, s. 57). Om så är fallet är detta, då Putnam (2000) 

menar att samhällsansvar är det sociala kapitalets vagga, att se som ett mycket positivt 

resultat. Med denna tolkning är det också rimligt att förstå Pärra som ett positivt 

exempel och en mentor för ungdomarna. Putnam menar att sådana måste erbjudas den 

uppväxande generationen för att samhällskänslan ska kunna bevaras (ibid., s. 425). 5) 

Att ungdomarna valde att gestalta den egna vardagen i konstnärlig form, kan tolkas som 

att de skapade möjligheter att kommunicera de egna livsomständigheterna till en publik 

utanför den egna gruppen. Detta gläntar i så fall på dörren till ökade 

påverkansmöjligheter (Sernhede 2010, s. 147) och bättre förutsättningar att formulera 

ett kollektivt ”vi”. 

 Glädjande nog var det fler än ungdomarna på fritidsgården som gick från ord till 

handling; från en boende fick jag följande mail:  

 

Hejsan Erik   

Först vill jag bara tacka för att ni organiserat den vackra utsmyckningen 

som tar form i gångtunneln vid Kållereds station.  Sen så skulle jag vilja 

fråga en sak bara=)   

Det är så att jag själv bor i Kållered och är gammal graffitti kille som 

jobbar på fritiden med ungdomar och hjälper dem att utveckla sitt fria 

målande.  Så min fråga är egentligen ang gångtunneln via 

Våmmedalsvägen till Brattåsskolan, har jag sett att ni renoverar och tagit 

bort den gamla muralmålningen där..  Skulle man kunna få  utsmycka 

denna tunneln med ungdomarna, vi har en ide och tanke om ett tema som 

bygger på allas lika värde och solidaritet.   

 Självklart kan vi bifoga skisser på begäran..   
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Ha det bäst   

Med Vänliga Hälsningar Alexander Arlbrandt  

Alexander skriver om en gångtunnel i närområdet som, likt pendeltågstunneln, pekats ut 

som problematisk av boende. Precis som han skriver hade kommunen till följd av detta 

just sanerat och rustat upp platsen.  

Brattåstunneln skiljer sig från pendeltågstunneln så till vida att den, till följd av 

sin avskildhet, inte lika självklart berör alla boende i Kållered; den leder vägen från 

hyresområdet Våmmedal - under Streteredsvägen - dels till låg- och mellanstadieskolan 

Brattåsskolan och dels till äldreboendet Brattåsgården samt kommunens 

seniorverksamhet Träffpunkten. Därav gjordes bedömning att de medborgargrupper 

som i första hand nyttjar tunneln utgjordes av dessa verksamheters brukare samt boende 

i Våmmedal med koppling till dessa.  

Jag träffade Alexander för att, över en kopp kaffe, diskutera förutsättningarna för 

ett samarbete. Under vårt möte utvecklade han sina idéer kring Brattåstunneln, samt 

visade skisser på tidigare konstverk han målat. Jag, å min sida, berättade om de metoder 

och principer som styrt konstprojektet i pendeltågstunneln, samt något om 

samhällsarbetets demokratifördjupande ambitioner. Under samtalet framkom att 

Alexander - under vistelser i Sydamerika - arbetat med barnkulturprojekt, inom vilka 

hans sociala engagemang tillåtits göra gemensam sak med hans konstnärliga ambitioner. 

Hans erfarenhet av dessa projekt var positiv, varför han tyckte att den premiss jag 

berättade om lät spännande. Han berättade också att han kände ett antal graffitimålare i 

området som, likt han själv, blivit för gamla för att ianspråkta offentliga rummet illegalt, 

men som likväl upplevde att det var angeläget att Brattåstunneln smyckades med 

graffiti. Vi enades om att jag skulle inventera förutsättningarna för att kommuninternt 

anskaffa finansiering för ett konstprojekt även i Brattåstunneln. Vi enades också om att 

detta i så fall skulle rymma ett möte mellan seniorerna på Träffpunkten, barnen på 

Brattåsskolan och Alexanders graffitimålande kompisar. I den ansökan om erforderliga 

ekonomiska medel, som skyndsamt lämnades in till tjänsteman ansvarig för 

barnkulturfrågor, formulerades målet som att: 

medelst lokaldemokratiska processer, till fromma för i första hand barn 

och unga, skapa fantastiska målningar tillsammans. Då vi lägger örat nära 

marken och lyssnar på lokalsamhällets röst kommer resultatet bli 

Kålleredsspecifikt. Våra visioner är ett klassrum där barnen inte behöver 

räcka upp handen innan de tar till orda (de vet när de ska ge plats, och när 

de kan ta plats) och ett lokalsamhälle där barnen, i egenskap av 

medskapare av det offentliga rummet, känner stolthet och ansvar. 

(Magnusson & Rimsten 2015) 

Efter ytterligare en ansökan om finansiering - denna gång ställd till stadens 

seniorsamordnare - ansågs projektet budgeterat. Vi övergick i och med detta till att 

diskutera arbetsfördelning samt form för projektets genomförande; vi enades om att jag 
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och konstintendent skulle ansvara för strukturella och organisatoriska aspekter, Pärra för 

den konstnärliga ledningen och Alexander för mobilisering av de lokala graffitimålarna, 

samt för funktionen som Pärras andreman.  

Projektet inleddes med en veckolång graffitiworkshop (bilaga C), under vilken 

collagekonst producerades på wellpappskivor av storlek 120X120 centimeter (ibid.); 

samtliga elever på Brattåsskolan, Pärra, Alexander och hans graffitimålande kompisar, 

skolpersonal samt personal från kultur- och fritidsförvaltningen deltog. Vid ett par 

tillfällen flyttades valda bilder till Kållereds bibliotek, där seniorer och ungdomar 

formade och omformade motiven tillsammans. När workshopen var avslutad gjordes 

bedömning av vilka bilder som var lämpliga att måla på Brattåstunnelns väggar; dessa 

illustrerades sedan under tre vårveckor av Pärra, Alexander och övriga graffitimålare 

(bilaga C; Göteborgsposten 2015). Projektet kröntes av en vernissage - arrangerad av 

lokala ungdomar - under vilken politiker, tjänstemän och ungdomar som deltagit i 

workshopen höll tal.  

Direkt inspirerade av det projekt som genomförts i Brattåstunneln, enades de 

ungdomar som arrangerar den årligt återkommande Våmmedalfestivalen i Kållered att 

låta 2015 års version inramas av ett konsttema; under festivalen bjöds medborgare 

möjlighet att, under ledning av Pärra, arbeta med collagekonst samt att beskåda 

originalbilderna från graffitiworkshopen i Brattåsskolan.  

Det är rimligt att anta att Alexanders mail och de processer som följde av detta, är 

direkta konsekvenser av den konstnärliga intervention som genomförts i 

pendeltågstunneln. I termer av resultatinhämtning menar jag att en slutsats är 

övergripande. Jag inleder med att beröra denna kort, för att sedan bryta ner den i 

fördjupningspunkter.  

En tolkning av Alexanders mail är att det innebär att den hand kommunens 

institutionella nivå - i och med de metodologiska val som gjordes vid konstprojektet i 

pendeltågstunneln - sträckt ut, funnit en dito på medborgarnivå. Detta bekräftar i så fall 

Putnams antaganden, gällande den institutionella nivåns ansvar i det vertikala 

samhälleliga relationsbyggandet; om institutionerna vattnar lite, så finns det växtkraft i 

gräsrötterna. I denna tolkning beskriver Alexanders möte med den institutionella nivån 

just det moment där goda cirklar av socialt kapital tillåts växa mellan lokalsamhällets 

aktörer (Putnam 2000).  

Ur denna övergripande slutsats vill jag lyfta fram några fördjupningspunkter: 1) 

De resonemang som fördes kring positiva resultat på fritidsgårdsbesökarna är fullt 

applicerbara även på detta sammanhang. 2) En möjlig tolkning av Alexanders mail, är 

att interventionen i pendeltågstunneln aktiverat hans medborgerliga agens; detta är i så 

fall helt i linje med Swedners antagande om att medborgare gärna deltar i 

samhällsbyggandet, bara de upplever sig ha möjlighet (Swedner 1969). Att Alexander, i 

fråga om plats och form för sitt deltagande, utformat en vision med sådan precision är 

mycket glädjande; ingen känner lokalsamhället bättre än de boende själva; genom att - 

från den position det aktiva och konstruktiva medborgarskapet erbjuder - kritiskt 

granska och söka lösningar på problem som försummats av samhällets institutioner, 

bidrar han på ett förtjänstfullt sätt i samhällsbygget (Bauman 2002). I fråga om 
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resultatinhämtning innebär detta att Alexanders mail utgör evidens på att interventionen 

bidragit till att skapa en arena där medborgarandan kan växa (Putnam 2000). 3) En 

möjlig tolkning av Alexanders mail är att interventionen i pendeltågstunneln lett till en 

ökning av lokalsamhällets institutionella förtroende (ibid 2000); han fann det 

uppenbarligen lönt att höra av sig innan han målade. Att Alexander berättade att han 

tidigare funderat på att omgestalta tunneln utan sanktionering från kommunens 

institutionella nivå - men nu insett att ett samarbete med kommunen var möjligt - stöder 

denna tolkning. Då institutionellt förtroende, enligt Putnam, är en förutsättning för att 

ett samhälle ska kunna fungera effektivt, måste detta räknas till interventionens positiva 

resultat (Putnam 1993). 4) Uppförandet av konstverken i Brattåstunneln tydliggör 

kopplingar mellan medborgargrupper (barn och seniorer) som annars sällan möts; Detta 

gör att projektet har bärighet för flera av Putnams centrala antaganden. Projektet innebar 

att två medborgargrupper erbjöds en arena på vilken de kunde dela erfarenheter; att så 

sker, menar Putnam, är nödvändigt för att gemensamma samhälleliga normer och 

värderingar ska kunna etableras och upprätthållas (Putnam 1993, s. 2006f; Torége 2015, 

s. 30), samt för att sammanbindande socialt kapital ska kunna alstras (Putnam 2000). 

Den konst seniorerna och barnen skapade kan dessutom förstås som en horisontell 

bildningsprocess inom vilken deltagarna gavs tillträde till nya perspektiv och nya 

samhälleliga arenor (Madsen 2006, s. 227; Bauman 2001, s. 10). I denna tolkning 

framstår konstprojektet i Brattåstunneln som det moment i vilket det institutionella 

förtroende konstprojektet i pendeltågstunneln alstrat, löses in i generaliserad 

ömsesidighet och överbryggande socialt kapital (Putnam 2000). Att det var barn och 

seniorer som som samarbetade är extra glädjande. Putnam menar att möten mellan dessa 

grupper - då det sociala kapitalets kollaps ytterst drivs av generationsväxlingar (ibid., 

268f) - är avgörande för demokratins funktionssätt; de erfarenheter och den livsvisdom 

som är seniorens sigill krävs för att upprätthålla social kontinuitet och samhällelig 

gemenskap. Då generationerna hålls isär medelst ”generationsapartheid” är dylika 

möten dessvärre svåra att förverkliga, menar Putnam (2000). I analogi med föregående 

lyfter Carlberg fram att äldre generationers betydelse som normbildare i unga 

människors liv, fallit från en förstaplats till en fjärdeplats under decennierna mellan 

1960-talet och 1990-talet; under 1990-talet intogs tätpositionerna av kompisar och 

massmedia (Carlberg 2002, s.16 f). Ovanstående öppnar för att konstprojektet kan ha 

bidragit till att den mest drivande processen bakom det sociala kapitalets kollaps – 

åtminstone lokalt - hejdats något (Putnam 2000). 

5.3.5 Det sociala kapitalets självgenerande potential  

Lejonparten av de resultat vi studerat har varit direkt beroende av att samhällsarbete 

bedrivs i lokalsamhället. Syftet med samhällsarbete är dock inte att skaffa fler 

arbetsuppgifter åt sig själv utan snarare att bidra till en situation där lokalsamhället, i en 

självgenererande och autonom process, alstrar generaliserad ömsesidighet och socialt 

kapital (Putnam 1993; 2000).  Med denna utgångspunkt ska vi nu övergå till att studera 

resultat som utlöses bortom samhällsarbetets kontroll. Av naturliga anledningar blir de 

allt svårare att överblicka. 
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Hej! 

Tänkte kolla om du är med i Kållereds rådet (om det nu kallas det) 

fortfarande? Vi funderar nämligen på att dekorera väggarna utanför 

omklädningsrummen i ishallen med någon typ av graffitimålningar på tyg 

och då med hockeymotiv. Min fråga är då om du känner några duktiga 

killar/tjejer som kan hjälpa oss med det. Det är ännu inte helt klart om det 

blir ännu, men kollar om det är möjligt att lösa.  

En dag fick jag ovanstående mail till handa. Bakgrunden var att en ungdom som var 

aktiv i Kållereds sportklubb (KSK) kontaktat en kompis och tillika fritidsgårdsbesökare, 

som arbetat med tidigare nämnda film om tunnelnkonstens tillblivelse. Den sistnämnda 

diskuterade mailet med sin fritidsledare, som i sin tur vidarebefordrade det till mig; då 

det såg ut som att processen skulle bära även utan samhällsarbetets inblandning, nöjde 

jag mig med att ombesörja att den förstnämnda sattes i kontakt med Alexander; det sista 

jag hörde i ärendet var att han och klubben enats om att han skulle måla en 

hockeyspelare i graffitistil på deras anläggning. För kännedom skickade Alexander 

skisser till mig, som jag tyckte såg mycket lovande ut.  

I fråga om resultatinhämtning möjliggör ovanstående empiri två tolkningar. Till 

att börja med går den att förstå som ett tecken på att konstprojekten bidragit till att 

skapa en situation där lokalsamhällets aktörer, inom ramen för ett ”rätt uppfattat 

egenintresse” (Putnam 2000, s. 142), finner styrka i varandras kompetenser och 

resurser; med Putnams terminologi innebär detta en ökning av lokalsamhällets 

generaliserade ömsesidighet (Putnam 2000, s. 21). Till att fortsätta med går den att tolka 

som ett tecken på att konstprojekten bidragit till att stötta civilsamhällets aktörer i att 

självständigt identifiera arenor för gemensam handling; de aktiviteter som utförs på 

sådana har förutsättningar att alstra ansenliga mängder socialt kapital (Putnam 1993; 

Kumlin & Rothstein 2001, s. 49).  

Tar vi oss än längre från den konstnärliga interventionen i pendeltågstunnelns 

epicentrum blir dess resultat än vanskligare att följa eller kontrollera. Det är till exempel 

svårt, för att inte säga omöjligt, att utvärdera de diskussioner mellan boende i alla åldrar 

som pågått i tunneln när jag passerat; en dagisklass på utflykt tjattrar om vilken bild 

som är vems favorit. Ett barn gillar katten, ett annat bilen och ett tredje akrobaten. När 

jag haft tid och känt mig inbjuden har jag stannat och deltagit i de boendes diskussioner; 

ibland har jag antecknat. Vid något tillfälle pratade jag med två äldstebröder från 

Jehovas vittnen; de förklarade att gestaltningen av Noaks ark påminner om äldre, 

sakrala tolkningar av motivet: ”Med djurhuvuden som sticker ut på sidan och så”. Men 

de funderade också över varför giraffen kröntes av en röd flagga: ”Det känns lite 

politiskt. Gör det inte?” (Bilaga B). Älstebrödernas reflexioner fångar väl de 

demokratiska funktioner ett fungerande offentligt rum innebär; de känner sig 

inkluderade av arken, men exponeras samtidigt för nya perspektiv. Så även jag, kan 

tilläggas. 

I ärlighetens namn har jag inte ens försökt följa den konstnärliga interventionens 

resultat i sociala medier. Till och från har dock omtänksamma medborgare och kollegor, 
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helt osystematiskt, skickat skärmdumpar och länkar till diskussioner de tänkt är av 

intresse för mig. Exempel på sådana är artikeln ”finaste konsten” i bloggen Jennys 

pysventil (2015) och den facebooksida på vilken man ville skapa ett fora för 

diskussioner kring konstverket: 

Hej alla! 

I samband med de nya konstverken vid Kållereds Pendeltågsstation har vi 

på Facebook startat en grupp där vi kan diskutera konstverken och dela 

bilder, videos, synpunkter, tankar, känslor och frågor om det som nu 

pryder väggarna. Tanken är att det ska fungera som ett diskussionsforum 

som kan binda samman alla intresserade 

Lika lite som jag vet om vilka resultat interventionen fått i sociala medier, vet jag om 

vilket resultat den fått bland människor som är specifikt intresserade av graffiti och 

street-art. Vid några tillfällen har dock Pärra och Alexander hållit mig ajour; jag har den 

vägen fått veta att ett dussintal graffitimålare i Alexanders nätverk åkt till Kållered för 

att titta på konstverken och att tunnlarna kommit att ingå i konstverk helt bortom 

kommunens kontroll. Exempel på sådana är Embees (Looptroupes DJ) video ”Burkar, 

ungar & Däckadans” (Embee + Ruskig Ångest 2015) samt det kapitel konstnären Tasso, 

i en samlingsvolym över konstprojekt han jobbat med, ägnar konstverket i 

pendeltågstunneln (Müller 2016).  

Ovanstående empiri är möjlig att tolka som tecken på att den intervention 

uppsatsen följt, bidragit till att utveckla en lokal identitet samt till att marknadsföra 

Kållered. Gabriella Garpefjäll har, i sin förtjänstfulla sammanfattning av Jansson och 

Powers tankar, formulerat en god utgångspunkt för en diskussion kring denna aspekt. 

Författarna, menar Garpefjäll, delar upp platsmarknadsföring i ett inåtriktat och ett 

utåtriktat spår. Inåtriktad platsmarknadsföring innebär identitetsbyggande insatser som 

som syftar till att få boende och företagare att känna stolthet över - och tillhörighet till - 

den plats där de bor och verkar; sådan implementeras för att minska dessa gruppers 

benägenhet att söka sig från platsen. Utåtriktad platsmarknadsföring riktas istället mot 

aktörer (investerare, turister och nya boende) som ännu inte befinner sig på platsen; 

sådan implementeras för att locka dessa grupper till investeringar (Franzén, Hertting & 

Thörn 2016, s. 22-26; Garpefjäll, 2016). Samhällsarbete handlar visserligen inte om att 

marknadsföra en plats, men jag menar ändå att det första av dessa spår är av intresse i 

sammanhanget; det måste ses som positivt om konstprojektet resulterat i att de boende 

fått ytterligare en anledning att känna stolthet över sin hembygd i en tid när 

småsamhällen på landet generellt inte står högt i kurs (Forsberg 2018, s. 215 -235; se 

även Hjalber 2014; Ivarsson Moran 2015). 

5.3.6 Det medborgerliga ansvaret 

Vid några tillfällen har åverkan av konstverket i pendeltågstunneln förekommit. Boende 

har då reagerat och tycks känna ett personligt ansvar för konstverken. I samband med ett 

åverkanstillfälle berättade ungdomskonsulent Tanja Backhaus för Mölndalsposten att 
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”Det har inkommit mycket klagomål från Kålleredsbor som sett det. Jag tycker det är 

jättebra att de boende säger ifrån” (Linderot 2017).  

En möjlig tolkning av ovanstående är att den konstnärliga interventionen bidragit 

till att aktivera den medborgerliga ansvarskänslan i området. Enligt Putnam (1993, s. 

201-206) är sådan att se som ett tecken på att relationen mellan den institutionella nivån 

och medborgarnivån producerar goda cirklar av socialt kapital; i det goda samhället 

reagerar medborgare när det gemensamt ägda skadas (Bauman 2001, s. 72).  

Jag låter föregående reflektion bli uppsatsens sista. Detta då jag menar att vi, i och 

med denna, diskuterat interventionens såväl uppenbara som mer subtila resultat; vi tog 

avstamp i pendlarnas tankar kring resultatet, övergick till att studera autonoma processer 

som följt i dess fotspår och har nu belyst dess indirekta, närmast hypotetiska 

konsekvenser. Löper analysen längre riskerar den att förlora sig i ren spekulation.   
McIntyre (2008) menar att två rekvisit måste uppfyllas för att demokratiserande 

och beforskande arbete på medborgarnivå ska kunna anses framgångsrikt. 1) Det måste 

leda till att deltagarnas situation förbättras. 2) Det måste leda till att praktikern 

utvecklas. Med hänvisning till föregående resultatutvärdering, vill jag hävda att det 

första av dessa rekvisit faktiskt uppfyllts. Gällande det andra rekvisitet är min 

upplevelse att det varit mycket utvecklande att anlägga ett mer beforskande perspektiv 

på det samhällsarbete jag bedriver; dessutom har jag haft kul på kuppen. Den absolut 

viktigaste måttstocken vid resultatutvärdering av lokaldemokratiskt arbete kvarstår 

dock: att diskutera de slutsatser som dragits med deltagarna (McIntyre 2008; Bourassa, 

Chevalier & Buckels 2015). För en tid sedan talade jag i telefon med ordföranden för 

Kållereds hembygdsförening. Han bjöd in mig till ortens bibliotek för att diskutera mina 

slutsatser med de boende. Naturligtvis tackade jag ja till hans inbjudan.  

I och med att uppsatsens empiri och resultat avhandlats återstår bara en avslutande 

diskussion. Denna kommer användas till att kort sammanfatta hur empirin relaterar till 

uppsatsens frågeställningar. Den rymmer också en diskussion kring vilka implikationer 

som följt av de specifika vägval samhällsarbetet gjort i mötet med lokalsamhället samt 

vilka alternativ som funnits.     
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6 Diskussion 
I problemformuleringen berör jag den diversitet som präglar samhällsarbete. Jag gör 

gällande att denna har sin grund i såväl subjektiva som objektiva omständigheter; den 

subjektiva omständigheten är resultatet av att samhällsarbetaren utgör ett eget politiskt 

subjekt med en egen ideologisk ingång på en arena med omfattande handlingsutrymme. 

Den objektiva omständigheten är att det samhälle i vilket samhällsarbetaren interagerar, 

utgör en ramsättande omständighet. Utifrån dessa antaganden renodlar jag fyra tänkbara 

positioner att låta samhällsarbete utgå från. Ett övergripande syfte med uppsatsen har 

varit att med utgångspunkt i en av dessa positioner (position 2) – som jag kallar 

medierande -studera effekterna av en given intervention. Jag har också i någon 

utsträckning problematiserat den position uppsatsen utgått från.  

En vag förhoppning är att följande kapitel ska kunna bidra med stoff till den 

inomdisciplinära dialog Stefan Wahlberg (1997) efterfrågar. Till skillnad från Wahlberg 

tror jag dock varken att en syntes i fråga om verklighetsbild eller ett gemensamt 

handlingsperspektiv är önskvärt; snarare söker jag en uppsättning möjliga och stringenta 

positioner i förhållande till den oändligt komplexa verklighet samhällsarbetet möter. I 

den transparens och tydlighet ett gemensamt språk kring dessa positioner skulle 

innebära, ryms möjligheten att igångsätta en dialog kring vilket ”principiellt innehåll” 

(Ronnby 1976, s. 170) specifika samhällsarbeten är bärare av samt vilken samhällelig 

förändring praktiker och uppdragsgivare anser är önskvärd.  

6.1 Vad kan man förvänta sig? 

Denna uppsats rymmer ett försök att bidra med tänkbara ingångar till Putnams fråga 

rörade vad kan vi göra för att fylla på våra förlorade reserver av socialt kapital (Putnam 

2000, s. 423f).  

SKLs samverkansprojekt Arena för tillväxt menar att kommuner som önskar 

förbättra sitt sociala kapital främst har tre möjliga handlingssätt att tillgå: 1) att skapa 

fler och bättre mötesplatser för människor i offentliga rummet. 2) att öka tryggheten i 

utomhusmiljöer. 3) att bidra till att boende känner stolthet över platsen där de bor 

(Torége 2015, s. 52-56). Inom de processer uppsatsen studerat kan man dessutom anta 

att möjligheterna att alstra socialt kapital är än mer begränsade än vad Arena för tillväxt 

postulerar; erfarenheter från trygghetsskapande projekt i Indianapolis, som likt Kållered 

klyvts på mitten av en motorväg, visar att stadens trafiklösning åsamkat platsens sociala 

kapital irreversibla skador (Putnam 2000, s. 433f). Föregående begränsningar till trots 

vill jag hävda att empiriredovisningen och analysen antyder att möjligheter finns.  

6.2 Sammanfattande reflektion över uppsatsens frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar lyder som följer:  

- Vilka resultat kan skönjas i spåren av den specifika intervention uppsatsen 

följer?  
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- Är det möjligt att ana ett resultat i fråga om storleken på lokalsamhällets sociala 

kapital, generaliserade ömsesidighet eller grad av institutionellt förtroende till 

följd av nämnda intervention?  

- Blir interventionen startpunkt för ytterligare medborgerliga initiativ? 

I texten argumenteras för att resultat inom samhällsarbete definitionsmässigt är icke-

materiellt. Det innebär att ett konstverk inte i sig själv är att betrakta som ett resultat. 

För att studera det icke-materiella resultatet genomför uppsatsförfattaren med kollegor, 

semistrukturerade intervjuer med pendlare. Det resultat som antyds är att många 

respondenter upplever en ökad trygghet och att kommunikationsvägar öppnats mellan 

kommunens institutionella nivå och medborgarnivå till följd av den konstnärliga 

intervention som genomförts. Resultatet antyder också att konstprojektet hos vissa 

respondenter satt igång en kreativ process inom vilken de tillåts formulera visioner 

kring hur deras lokalsamhälle skulle kunna utvecklas ytterligare. Uppsatsen söker sedan 

resultat bortom nämnda semistrukturerade intervjuer och argumenterar för att den 

konstnärliga interventionen bidragit till att skapa medborgerlig agens hos 

medborgargrupper och individer; detta yttrar sig i form av initiativ till att ytterligare en 

tunnel omdanas med utgångspunkt i medborgardrivna processer, att ungdomar gör en 

film, att nya kontaktytor mellan olika medborgargrupper etableras, att vissa känner en 

ökad stolthet över sitt lokalsamhälle, med mera. Uppsatsen argumenterar också för att 

det medierande samhällsarbetet (position 2) kan missa centrala ingångar till ett 

lokaldemokratiskt arbete, samt att dessa möjligen varit tillgängliga om samhällsarbetets 

position varit en annan. Integrerat i redovisningen av de resultat uppsatsförfattaren 

menar sig ha funnit är analyser av hur nämnda resultat kan kopplas till uppsatsens 

teoretiska ram. Argumentationen gör gällande att resultat i fråga om såväl 

sammanbindande som överbryggande socialt kapital, institutionellt förtroende och 

generaliserad ömsesidighet står att finna. 

Då dessa resultat förstås som konsekvensen av ett projekt initierat från kommunens 

institutionella nivå är författaren beredd att instämma i den kritik av Putnams teorier 

som framförs av Rothstein och Kumlin (2001) i teorikapitlet; institutionernas betydelse 

för alstrandet av socialt kapital bör inte underskattas.  

6.3 Begränsningar som följer av en utgångspunkt i position 2 

Givet de positioner uppsatsförfattaren föreslår som möjliga för samhällsarbete att utgå 

ifrån är en slutsats självklar; hade en annan tjänsteman med samma uppdrag mött 

samma lokalsamhälle och samma empiri, skulle analys och interventioner blivit andra 

än de uppsatsen beskriver.   

En samhällsarbetare med utgångspunkt i jämlikhetsidealet skulle troligtvis 

uppfatta uppsatsens analys som blind för klassamhällets och kapitalismens negativa 

inverkan på lokalsamhället. Jag kan inte annat än ge denne rätt; Kållered rymmer 

alldeles uppenbart miljöer som är ekonomiskt underordnade i relation till kringliggande 

områden. En samhällsarbetare med utgångspunkt i frihetsidealet skulle med stor 

sannolikhet i stället betrakta uppsatsens analys som både nostalgisk och reaktionär. Jag 

ger även denne rätt i sin kritik; att genomföra en intervention som söker lokalsamhällets 

”vi” innebär en närmast korporativistisk strävan och kan antas vara direkt menlig för 

exkluderade grupper.  



 

 

 

43 

Om föregående kan sägas att varje position belyser olika aspekter av samhället. 

Jag är övertygad om att andra vägval än de uppsatsen studerat varit minst lika 

framkomliga; däremot är jag enig med Putnam om att samhällsarbetets positioner är 

svåra att förverkliga parallellt (Putnam 2000). Detta understryker att ett rätt uppfattat 

handlingsutrymme inte får innebära godtycke; handlingsutrymme måste utgå från en 

tydlig plattform och springa ur en fast övertygelse.  

6.4 Samhällsförändring utgår från det lilla livet. 

Uppsatsförfattarens avslutande reflektion lyder som följer: Alla samhällen i alla 

tider behöver samhällsarbetare som är beredda att rota runt i gräsrötterna efter liv; för att 

samhällets institutionella nivå inte ska korrumperas krävs att någon av dess företrädare 

är villig att odogmatiskt marinera sig i lokalsamhällets svärta. Behov finns, med detta 

sagt, så länge det finns individer och strukturer; medborgare och samhällen (Putnam 

1993, s. 223). Min erfarenhet är dessutom att samhället välkomnar samhällsarbete; 

under mina tjänsteår har jag nog bara träffat politiker och medborgare som, från en 

myriad av olika perspektiv, vill det goda samhället.  

Ett medierande samhällsarbete (position 2) har till utgångspunkt att samhällelig 

förändring börjar i det lilla livet (Putnam 2000, s. 355 ff); den börjar med att människor 

bortom sociala, kulturella och politiska identiteter knyter an till varandra utifrån breda 

plattformar (ibid., s. 432); den börjar hemma vid köksbordet och är väl förankrad i 

närsamhället och den goda grannsämjan; den föds - nu som alltid - i det 

mellanmänskliga mötet ansikte mot ansikte (ibid., s. 28f). Först när civilsamhället 

framträder i enlighet med närmast föregående beskrivning, kan demokratin fortplanta 

sig upp genom systemet för att åter vitalisera våra institutioner (Putnam 1995). Vägen 

till denna samhälleliga uppträdelseform går, för att återknyta till Hjalmar Branting, inte 

via ett samhällsarbete som söker tumult och upphetsning utan via ett dito som söker 

skapa kontaktytor mellan motstridiga intressen och erfarenheter. Likt Noam Chomsky 

värderar det medierande samhällsarbetet (position 2) - till skillnad från sina 

revolutionära kusiner (position 3 och 4) - den bur våra institutioner innebär; buren må 

kännas som en begränsning, men vi får aldrig glömma att den sociala kontinuitet den 

medför skyddar oss från värre hot än den skapar. Det medierande samhällsarbetet 

(position 2) frågar därför inte hur buren ska förstöras, utan hur dess golv ska vidgas 

(Chomsky 1999, s. 201).   
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Muntliga källor 

 
Andreasson, Pärra. Pärra var konstnärlig ledare för de två konstprojekt uppsatsen 

presenterar. Han har lärt mig det lilla jag kan om street-art. 

 

Arlbrandt, Alexander. Alexander kontaktade mig i egenskap av kommunal tjänsteman. 

Han var full av goda idéer som bara väntade på att förverkligas. 

 

Lundin, Hans. Hans är fritidspolitiker i Tekniska nämnden. Han jobbade också inom 

samhällsarbetet ”Fyrklöversprojektet” i slutet av 1960-talet. Vi har diskuterat 

samhällsarbete vid några tillfällen. 

 

Staffan Bjerrhede. Staffan är ordförande för Kållereds hembygdsgille och vet allt som 

finns att veta om Kållered. 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

6.5 Bilaga A Intervjuguide, tunnelprojekt 

 

Vad tycker du om tunnelkonsten i Kållered? 
 

Ålder? ________   

 

Man Kvinna 

 

En ambition med konstverken i tunneln var att skapa en känsla av trygghet vid 

pendeltåget. Tycker du att man lyckats? 

 

Behövs ytterligare göras för att förbättra tryggheten? Om ja, vad? 

 

När kommunen beslöt att pendeltågstunneln skulle fräschas upp ville man 

att ni boende i Kållered skulle vara delaktiga i arbetet. Därför samlade vi in en massa 

förslag och synpunkter. Orden graffiti, färgglatt och ljust var ord som återkom. 

Hur tycker du att det blev? 

 

Det var även viktigt att skapa ett verk som var unikt för Kållered och som fångade 

ortens själ. Inspiration hämtades från de förslag vi fick in från er boende. 

Hur tycker du att det blev? 

 

Har du några andra synpunkter kring tunneln och/ eller konsten? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

II 

6.6 Bilaga B Fotodokumentation pendeltågstunnel 

 

 
 
Ett återkommande önskemål var att skapa konst som ”förbinder Kållered öst och väst”. Precis mitt i 

tunneln står detta par och pussas med ryggen åt varsitt väderstreck, för att markera ortens återförening. På 

bildens vänstra sida tillgodoses önskemålet på att måla ”bin”. På den högra sidan har konstnärerna 

(kanske) tänkt på den boende som önskade ”färger och mönster”. 

 

 
 

Någon önskade ”Hello Kitty”. Några andra ”Spiderman”. Hello Kitty vävdes ihop med en ”rosa” Tor och 

Spidermans dräkt anas i bakgrunden. Vi får också både ”glitter” och ”stjärnor”. Den gröna målningen är 

ett av många exempel på när önskemål om mer ”traditionell graffiti” och ”FETA BURNER PIECES” 

tillgodoses. 

  



 

 

 

III 

 
 
Mera ”Spiderman”. Denna gång flankerad av ”Zlatan”. På bildens vänstra sida gestaltas önskemålet 

”Sofia den första”. Barnet vid sjön i bildens mitt står som exempel på när ”mer avancerad konst” eller 

kanske ”fina målningar på betongvägg” uppförts.  

 

 
 

Någon önskade ”Noah”. På bilden sneglar patriarken upp mot sin ark. Djuren i bilden representerar 

allehanda önskemål av slaget ”djur” och ”djuraffär”. På Noahs vänstra sida tolkas Humle och Dumle, som 

via Kapten Dahlbäck måste anses vara ett ”motiv från bygdens historia”. På hans högra sida gör en 

”kärleksfigur” ett handhjärta åt den medborgare som önskat ”hjärtan”. 

  



 

 

 

IV 

 
 
Till det empiriska material som samlades in räknas boken ”20 kvinnoöden i Kållered under 150 år”. Från 

detta valde konstnärerna att gestalta Mary Ekman. I bakgrunden syns ”vackra motiv i form av landskap” 

och ”bilder på Tulebosjön”. Till vänster i bilden anas (gissar jag) ”abstrakta mönster” och ”färger”.  

 

 

 
 

Flera medborgare skrev ”KUK” på en lapp och stoppade i enkätlådan. Någon önskade ”En stor 

fallossymbol som kostat skattebetalarna skjortan”. På bilden får man både kuken och skjortan. 

  



 

 

 

V 

 
 

Under processen vävdes motivet dock ihop med andra önskemål. I bilen ser man ”en isbjörn som 

symboliserar Kållereds sportklubb”. Färdmedlet kan motiveras av att en rad medborgare önskade att 

tunneln skulle öppnas för biltrafik och att bilar skulle gestaltas. Vissa ville se ”naturmotiv” och andra 

”kaosfärgat”;. jag tycker att båda önskemålen ryms i det färdiga resultatet.  

 

 
 
Djur var ett återkommande önskemål. Här gestaltas en katt. När mörkret fallit över Kållered ser man att 

glittret i kattens ögon kommer från en gatlykta ovanför trappan. Kanske kan man se bilden som en 

kommentar till önskemålet om att ”skapa en dialog med den pampiga trappan”. På bildens vänstra sida 

anas Tulebosjön igen. Ovanför katten flaxar några av de ”fjärilar” någon önskade. Men vad är det för hus 

där uppe? Är det en blinkning åt de som önskade ”nått oväntat” eller är det ett ”minilandskap”? 

  



 

 

 

VI 

 
 

Ytterligare en ”bil”. På bilden syns också den ”spegel” samt de ”kameror” medborgare önskade för att 

öka tryggheten. Ytterligare ett ”bi”, en ”fjäril” samt ”Blixten Mc Queen”. Och visst är det ”färgglatt”?  

 

 
 

Någon önskade en ”bilvagn”. På motsatt sida från denna finner vi en ”kanin” och en ”fjäril”.  

 

Samtliga foton: Leif Samuelsson (dokumentation för stadens konstsamling). 

  



 

 

 

VII 

6.7 Bilaga C Fotodokumentation Brattåstunneln 

 

 
 

 
 
Som ett första steg genomfördes graffitiworkshops med barnen på Brattåsskolan. 

 

 



 

 

 

VIII 

  



 

 

 

IX 

  

 
 

Som ett andra steg valdes detaljer från de collage barnen skapat. 



 

 

 

X 

  



 

 

 

XI 

 
 

 
 
Som ett tredje steg tolkades och illustrerades de valda bilderna på Brattåstunnelns väggar. 



 

 

 

XII 

  



 

 

 

XIII 
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Illustrationer från barnens collage. 
 
 

Foton collage: Pärra Andreasson.  

Foton väggmålningar: Bodil Magnusson (dokumentation för stadens konstsamling).  


