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Abstract
Turunen, Päivi, 2004. Samhällsarbete i Norden. Diskurser och praktiker i omvandling.  

(Community Work in Scandinavia. Discourses and Practices in Transformation). Acta 

Wexionensia No 47/2004. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-422-4. Written in Swedish with a 

summary in English. 

The dissertation deals with an inquiry concerning how the transformation of community 

work can be understood from a comparative perspective within the framework of social 

work in Scandinavia. 

Community work is examined by means of two main studies: an international literature 

review and an empirical study in four Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and 

Sweden). The transformation is discussed in the light of theories of modernisation and 

discourse analysis. 

The results propose that the transformation is characterised by differentiation, both di-

vergence and convergence. The discourses are far from constant, while the practices seem 

to remain the same. There are surprisingly many similarities between settlement work and 

contemporary community strategies across the globe. Since the 1980´s, they have ex-

panded rapidly because of the political and ideological changes within welfare states – 

towards decentralisation and devolution. The concept of community work has been re-

placed by a plurality of community-orientated concepts. Within social work, it has con-

verged into community social work.  

The transformation of Nordic community work has also moved towards a national and 

local diversity. The Nordic countries share similar phases of transformation of community 

work, but also have traits of their own. In general, community work has been carried out 

as projects. Denmark is characterised as the promised land of projects, Finland as the 

community land of minimal number of projects, Norway as the land of co-ordinated pro-

jects, and Sweden as the land of structural project-ideology. The transformation has also 

resulted in a polarisation – an increased professionalisation in academic communities and 

de-professionalisation in practice. A constant problem with community work is its tempo-

rary nature, due to dependence upon recurring projects. There is a great need for sector 

transcending and integrating research, knowledge and practice development within the 

area of community policy and practice, including community work.  
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Förord
Denna avhandling markerar en milstolpe på min långa färd på samhällsarbetets
bana. Som socionomstuderande i mitten av 1970-talet blev jag intresserad av
samhällsarbete som för mig representerade något annat än det traditionella
socialbyråarbetet. Jag kom sedan att ägna en stor del av mitt liv åt samhälls-
arbete, först som praktiker, sedan genom att undervisa och till sist forska. Färden
har varit lång och lärorik. Den har också varit spännande i och med att samhälls-
arbetet är i ständig förändring.

Ett stort tack till alla – enskilda och institutioner – som har bidragit till denna
avhandlings tillkomst. Bland finansiärerna har funnits Delegationen för social
forskning (DSF) som finansierade projektet 1990-1991, Socialvetenskapliga
forskningsrådet (SFR) 1991-1993 och Byggforskningsrådet (BFR) som 1997
beviljade mig ett fem månaders anslag. Under 2001-2003 gav IFO-forum vid
Dalarnas forskningsråd (DFR) mig möjligheter att delta i tre nordiska kon-
ferenser på området. Själva avhandlingsarbetet har jag genomfört med hjälp av
nio månaders doktorandanställning vid institutionen för vårdvetenskap och
socialt arbete (IVOSA) vid Växjö universitet 2003-2004. År 2004 erhöll jag ett
anslag från Letterstedtska Föreningen för språkgranskning.

Jag vill särskilt framföra ett varmt tack till er alla som i respektive nordiskt
land har ställt upp för mig och mitt forskningsprojekt. Jag tackar institutionen för
socialt arbete vid Stockholms universitet för starten och IVOSA för slutfasen.
Mina varmaste tack går till prefekt Birgitta Bergsten och professor Tapio
Salonen för möjligheten att slutföra avhandlingen vid IVOSA. Jag vill också 
tacka docent Verner Denvall och universitetslektor Matts Mosesson för en upp-
muntrande och kunnig handledning. Båda har generöst delat med sig av såväl
vetenskapliga som språkliga kunskaper.

Den konstruktiva kritik och de förbättringsförslag som jag har fått av forskare
vid IVOSA och av sociologen Hans-Edvard Roos från Lunds universitet har
hjälpt mig att stegvis strukturera materialet och skärpa tänkandet. Ett varmt tack
även till mina nordiska kollegor Lars Uggerhøj från Danmark, Irene Roivainen
och Ulla Salonen-Soulié från Finland samt Gunn Strand Hutchinson, Kjell
Henriksbø och Paul Thyness från Norge för värdefulla synpunkter på de nordiska
avsnitten. Jag vill också framföra ett varmt tack till Biblioteket Campus Lugnet
vid Högskolan Dalarna, Falu lasarettsbibliotek och informationscentral samt
Växjö universitetsbiblioteket för anskaffning av litteratur från flera länder.

Ett antal personer har på var sitt sätt bidragit till avhandlingens tillkomst. År
1996 ingjöt professor Aila-Leena Matthies vid Fachhochschule in Magdeburg
nytt mod i form av nya utmaningar, varav en var att medverka i ett EU-forsk-
ningsprojekt under åren 1998-2000. Jag vill också tacka all personal vid DFR för
uppmuntran och många trevliga minnen 2001-2003. I synnerhet vill jag tacka
fil.dr. Lars Larsson vid DFR för givande synpunkter och råd på mitt slutmanus.
Socionomen Anneli Regnström och översättaren Mats Löfgren samt språk-
konsulterna Karen Juergens och Joe Tinney samt läraren Egon Nilsson tackar jag
för deras beredvillighet att ställa upp, ofta med kort varsel vad gäller textgransk-



ningar och olika språk. Ett stort tack även till sociologen Brian Ashley för 
slutgranskningen av de engelska sammanfattningarna. I slutfasen har flera per-
soner hjälpt mig i frågor rörande datateknik, figurer, mallar, utskrifter, korrektur-
läsning m.m. Ett varmt tack för detta till Birgit Andersson vid Intellecta
Docusys, Bengan Wahlman vid 3D Movac, Anders Thunström vid Arkitekt-
kopia, personalen vid Växjö universitet samt Eva Bergström, Karoliina Huusko,
Erik Regnström och Jean-Marie Soulié.

En rejäl dos av finsk ”sisu” har gått åt under hela den långa forsknings-
processsen. Min sambo Bengt Nyberg, mina föräldrar Liisa och Veikko Turunen,
mina systrar Taina och Anu samt mina vänner tackar jag varmt för uppmuntran
och tålamod.

Denna avhandling tillägnar jag Harald Swedners minne, Sveriges första
professor i socialt arbete och en av samhällsarbetets pionjärer i Norden. Hans
strävan efter att bygga upp broar mellan forskning, utbildning och praktik har
varit en källa till inspiration.

Med ”känslans skärpa och tankens inlevelse".

Falun, september 2004.

Päivi Turunen
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1. Inledning 

Community-strategier, varav samhällsarbete (community work) är en, rör såväl
politik som arbetssätt. De har sedan slutet av 1800-talet bedrivits i såväl utveck-
lingsländer som i västvärldens utvecklingsområden med målet att på lokalsam-
hällesnivå sätta igång social utveckling och förändring. Syftena har varierat från
utvecklingspolitik till att bekämpa fattigdom och att främja politisk mobilisering.

Community development och community organization är några av de äldsta
strategierna. Ursprungligen härstammar de från 1800-talets koloniala utveck-
lingsarbete och välgörenhetsarbete (se vidare Cox m.fl. 1987, Midgley 1995, UN
1958). I de nordiska länderna har community-strategierna inte varit givna inom
välfärdspolitiken och socialt arbete, även om dokumenterade försök med
samhällsarbete finns från slutet av 1960-talet (se t.ex. Lindholm 1971, 1977,
Swedner H 1983a). Men i samband med omvärldsförändringar och välfärdssta-
tens omstruktureringar har även de nordiska länderna sedan 1980-talet börjat
söka efter en alternativ organisering av välfärd och socialt arbete, där lokalsam-
hället/samfundet (community) och lokala utvecklingsprojekt (community-
projects) har fått förnyad aktualitet (Anttonen 1989, Abrahamson 1991, 1993,
2001, Prahl & Olsen 1997). För närvarande förordar Europeiska Unionen (EU)
community-strategier i form av lokal utveckling och partnerskap för social
integration, ekonomisk tillväxt, landsbygds- och storstadspolitik samt bekämp-
ning av social utestängning (se vidare European Commission 2002, Europeiska
kommissionen 2003 a, Geddes & Benington 2001).

Samhällsarbete är en bland många community-strategier där både centrala och
lokala aktörer anlägger ett lokalt perspektiv på social utveckling och förändring
där de berördas deltagande och möjlighet att påverka står i centrum. Det kan be-
drivas av skilda yrkesgrupper och andra intresserade inom flera samhällssektorer.
I det nordiska sociala arbetet introducerades samhällsarbete under 1960-talet och 
de första projekten genomfördes runt 1970 (Helminen-Halkola 1984, Pedersen
Davis 1964, Swedner G 1969, Wahlberg m.fl. 1978). Mitt forskningsintresse för
samhällsarbete i Norden väcktes under 1980-talet då jag som fält- och samhälls-
arbetare deltog i ett nordiskt nätverk, Nordisk Kontaktkommitté för Samhälls-
arbete (NOKSA).1 I och med att NOKSA samarbetade med en europeisk paraply-
organisation, The European Community Development Exchange (ECDE), fick
deltagarna även inblick i den europeiska utvecklingen på området.
–––––––––
1 NOKSA byggdes upp i början av 1980-talet som en informell och tvärfacklig organisation av 

yrkesverksamma och andra intresserade som arbetade med samhällsplanering, grannskapsarbete
och lokal mobilisering i Norden. Nätverket var aktivt fram till 1993. Under perioden 1984-1993
organiserades flera nordiska konferenser för skilda teman, från samhällsarbete till lokalsamhälle
som mötesplats (se vidare NOKSA-rapporterna 1983-1993).
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Genom dessa nätverk upptäckte jag att det har hänt något med samhällsarbete
som var förvirrande. Inom det nordiska nätverket diskuterades nämligen sam-
hällsarbete under en mängd andra termer som närmiljöarbete, miljöarbete,
områdesarbete, strukturinriktade insatser m.m., vanligtvis som synonymer till
samhällsarbete. Sedan dess har mängden av likartade termer bara ökat. Utöver de
nämnda termerna förekommer även bostadssocialt arbete, ekosocialt arbete, part-
nerskap, socialt kapital, social ekonomi, samfundsarbete, storstadsarbete m.m.
Det verkar som om talet om samhällsarbetet nästan har upphört, åtminstone i det
sociala arbetets huvudfåra. Exempelvis i en grundbok om socialt arbete i Sverige
från början av 2000-talet (Meeuwisse, Sunesson, Swärd 2000), som också
används på sociala utbildningar i övriga nordiska länder, nämns samhällsarbete
endast med några rader. Omständigheterna kring samhällsarbetet i de nordiska
länderna ter sig för närvarande något paradoxala. Under 1970-talet när det fanns
relativt få lokala projekt var samhällsarbete en omtalad diskurs och praktik i det
sociala arbetet. I början av 2000-talet, då det vimlar av lokala projekt inom flera 
samhällssektorer under alla möjliga benämningar i hela Europa, har däremot talet
om samhällsarbete i allt större utsträckning ersatts av andra begrepp.

Vad har då hänt med samhällsarbetet i Norden? Det vet vi knappt någonting
om. Forskning om välfärd och socialt arbete i Norden har i stor utsträckning varit
inriktad på välfärdspolitiska makrostudier (t.ex. Kautto m.fl. 1999) eller klient-
forskning och praktiskt socialt arbete på mikronivå (t.ex. Seltzer m.fl. 2001),
medan lokalsamhällesstudierna på mesonivå varit mer sällsynta fram till mitten
av 1980-talet. Det finns ingen tidigare forskningsöversikt över samhällsarbete i
Norden, och de som finns inom närliggande områden som urban forskning ger
ett splittrat intryck. De rör sig i en politiskt, disciplinärt och yrkesmässigt rörlig
sfär som präglas av skiftande perspektiv och forskningsinriktningar. Det saknas
enighet om forskningens objekt, metoder och teoretiska perspektiv samt nordisk
samordning (jfr Schiefloe 1985, Schulman 2000, Hertting 2003). Även Helene
Lahti Edmark (2002), som har författat en kunskapsöversikt av nordisk forskning
kring interventioner i ”utsatta” bostadsområden, har kommit fram till en likartad
slutsats. Hon konstaterar att forskarna närmat sig studieobjektet från en rad olika
utgångspunkter och med en mängd olika frågeställningar. De insatser som hon
övergripande betecknar som bostadssociala (till vilka enligt henne även
samhällsarbete hör) är ”svårfångade eller besvärliga att ringa in” (a.a., 117).

Denna avhandling diskuterar därför den omvandling som rör samhällsarbete i 
en situation där en mängd likartade community-orienterade diskurser och prak-
tiker har fått förändrade uttryck och egenskaper under nya samhällsvillkor.
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Problemområde
I såväl internationella som nordiska sammanhang finns en mängd community-
orienterade diskurser och praktiker som förefaller ha likheter med varandra.2  De
har utvecklats på skilda håll (inom FN, sociala rörelser, yrkesverksamheter,
nationalstater, EU, universitetsvärlden, forskningsinstitutioner och forskarnät-
verk) och bidragit till att kunskapsläget inom området såväl mångfaldigats som
splittrats. I vissa avseenden har de skilda diskurserna och praktikerna gått i diver-
gerande riktning samtidigt som de konvergerat i andra. I figur 1 illustreras några
av dem som för närvarande används för att beskriva lokala strategier.

Figur 1. Mångfalden av diskurser och praktiker kring lokala projekt 
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Utmärkande för de flesta yrkesmässigt bedrivna community-strategierna inklu-
sive samhällsarbete är att de i stor utsträckning har bedrivits som projekt, m.a.o.
som tillfälliga organisationer, i syfte att förbättra boendemiljöer, levnadsför-
hållanden och möjligheter till deltagande och påverkan samt maktmobilisering
(empowerment). Inom denna mångfald har samhällsarbetet blivit en dold diskurs
och praktik.

För närvarande är det oklart om, och i så fall i vilken grad, i vilken form och
under vilka villkor, samhällsarbete existerar i Norden. I denna avhandling har jag
tagit mig an att granska samhällsarbetets omvandling i förhållande till den ovan
beskrivna mångfalden av diskurser och praktiker i internationella och nordiska
sammanhang från 1800-talets slut fram till idag.

–––––––––
2 Det finns diskurser om bostadssociala insatser (Lahti Edmark 2002), lokal dimension i

sysselsättning och socialpolitik (Europeiska kommissionen 2003 a), ekosocialt arbete (Matthies, 
Närhi & Ward 2001), landsbygdsforskning och -politik (Larsson 2002, Westholm, Moseley &
Stenlås 1999), lokal utveckling och samhällsarbete (McConnell 1991), lokalt partnerskap och 
social utestängning (Geddes & Benington 2001), nätverkstyrning och stadsdelsförnyelse (Hertting 
2003), områdesbaserade interventioner (Andersson R 2004), samhällsarbete (Lindholm 1971,
Turunen 2001, Thyness 2002), social ekonomi (Wijkström & Johnstad 2000), strukturfonder,
governance och partnerskap (Aalbu, Hallin, Mariussen 1999), urbanforskning och stadspolitik
(Schulman 2000), välfärdspluralism och fattigdomsprojekt (Abrahamson 1991, 1993, 2001).
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Samhällsarbete
Sedan slutet av 1800-talet har det funnits politiska och ideologiska motsättningar
om var det sociala arbetets tyngdpunkt borde ligga; i socialpolitiskt reformarbete
på nationell nivå, i samhällsarbete på lokalsamhällesnivå eller i klientarbete på
individ- och familjenivå. Dessa motsättningar har också präglat synen på det
sociala arbetets metoder, där motsättningarna framför allt legat mellan företrä-
darna för case work och för community work (jfr Germain & Gitterman 1980,
Soydan 1993, Swedner G & H 1995). När samhällsarbete (community work)
introducerades i det sociala arbetet i Norden under 1960-talet presenterades det
vanligtvis som den tredje metoden i socialt arbete vid sidan av individ- och
familjeinriktat socialt arbete (case work) och grupparbete (group work). Dessa
tre metoder har i internationella och nordiska sammanhang betraktats som det
sociala arbetets primära arbetssätt. Administration (administration) och
forskning (research) har använts som sekundära metoder (jfr Almquist 1969,
Cox m.fl. 1987, Germain & Gitterman 1980, Pedersen Davis 1964, Rothman
1968, Swedner G 1969). I det sociala arbetets praktik har de fem metoderna ofta
gått in i varandra i motsats till de indelningar som tecknats i litteraturen. Den
senaste utvecklingstendensen på området har varit metodintegration istället för
separation (jfr Ebbe & Friese 1985, Johnson L 1995, Närhi 2004, Swedner 1983 b).

Vad gäller de anglosaxiska community-strategierna har såväl community
development (CD) som community organization (CO) en lång historia från 1800-
talets slut, medan community work (CW) som begrepp fick sitt genombrott under
1960-talet.3 CW kom att översättas till samfundsarbejde i Danmark,
yhdyskuntatyö i Finland, samfunnsarbeid i Norge och samhällsarbete i Sverige
under 1960- och 1970-talen. I europeiska sammanhang definierades samhälls-
arbete i slutet av 1960-talet som “the process of facilitating and improving
popular participation, and the creation and mobilisation of local resources to 
meet local needs within the context of local, regional, and national development”
(Swedner G 1969, 23). Det är inom detta breda fält som samhällsarbete har
bedrivits. Det är också inom detta breda fält som diskurser och praktiker om
varierade former av lokalt utvecklings- och förändringsarbete under skilda över-
gripande termer har utformats. Fram till 1980-talet fungerade samhällsarbete i 
Norden som en övergripande samlingsterm för skilda lokala community-
strategier inom den sociala sektorn före uppkomsten av nya termer (Turunen
2000, 2001).

Samhällsarbete handlar inte om ett myndighetsutövande socialt arbete i form
av barna- och familjevård, missbruksvård eller försörjningsstöd på socialbyråer.
Utgångspunkten för samhällsarbetet är lokalsamhället eller grupper av män-
niskor i byar, förorter, grannskap, glesbygder, stadsdelar m.m. Det har framför
allt bedrivits i gränslandet mellan system och vardagsliv, samhälle och individ,
–––––––––
3 Jag skriver de engelska termerna med gemener och förkortningarna med versaler för läsbarhetens

skull. Även i de engelska texterna skrivs de på varierande sätt, antingen med versaler eller gemener.
Namn på myndigheter och boktitlar samt begrepp som jag har velat lyfta fram skrivs kursivt.
Direktcitat markerar jag med såväl kursivt som inom parentes och icke-akademiska uttryck
antecknas inom parentes.
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struktur och aktör, yrke och medborgaraktivism, vetenskap och politik.
Samhällsarbetet anses ha haft två huvudmål: ”nämligen att analysera sociala
missförhållanden och utifrån denna analys förändra olika samhällssystem”
(Swedner G 1969, 21). I analysen har kunskapsintresset koncentrerats på struktu-
rella faktorer (materiella resurser, organisationer, system, nätverk, makt) och
interaktionella faktorer (mellanmänskliga relationer, resurser, handlingar), och i
utvecklings- och förändringsarbetet på de strategier, metoder och aktioner som
kan användas för att främja handlingskapacitet hos enskilda och grupper av
boende för social utveckling och förändring på olika nivåer i samhället. I de
allmänna intentionerna har ingått att tillsammans med berörda aktivera/vitalisera
såväl materiella som immateriella resurser för de frågor som grupper av boende
har uppfattat som angelägna i sitt vardagsliv. Medborgarperspektivet har åsyftat 
de berördas direkta medverkan och medinflytande, att arbetet ska utgå från deras
uppfattning om behov och problem, inte från myndigheternas eller experternas
uppfattningar. Graden av medborgarmedverkan och -makt har varierat mellan de
inriktningar som finns. I community-strategier ingår huvudsakligen likartade
värden, ideologier, teorier, perspektiv, inriktningar, metoder, kunskaper och
etiska perspektiv världen över (jfr t.ex. Lindholm 1971, Craig & Mayo 1995,
Taylor M 2003).

Syfte och forskningsfrågor 
Det finns många tecken på att samhällsarbete tycks ha försvunnit som begrepp
men lever kvar som praktik. Syftet med avhandlingen är att med hjälp av en 
översikt och en fördjupningsstudie klargöra samhällsarbetets omvandling på en
internationell, nordisk, nationell, kommunal och projektnivå. Översikten består
av en litteraturbaserad genomgång och analys av internationella och nordiska
community-orienterade diskurser. Fördjupningsstudien är en empirisk studie av
vad som faktiskt har hänt i praktiken vad gäller samhällsarbetets omvandling på
kommun- och projektnivå i Norden. Denna del omfattar en kort historik över
samhällsarbetets omvandling i respektive nordiskt land, en explorativ kommun-
studie och nio exempel på projekt i fyra nordiska kommuner. Hela avhandlingen
har fokus på den sociala sektorn.

Studien avser att svara på följande huvudfråga: Hur kan samhällsarbetets
omvandling inom den sociala sektorn förstås i ett jämförande perspektiv i 
Norden? För att kunna besvara den har jag ställt följande delfrågor: Vilka typer
av diskurser och praktiker finns på området i internationella och nordiska
sammanhang? Vad för slags samhällsarbete förekom i början av 1990-talet i 
Norden på nationell och kommunal nivå? Hur beskrev och förstod praktiskt
verksamma projekt- och verksamhetsledare sitt arbete på projektnivå?

Studien är av explorativ natur och består av en metodologisk triangulering i
form av fyra delstudier: en diskursstudie, en historik, en intervju- och enkätstudie
i fyra nordiska kommuner samt nio fältförlagda studier inom den sociala sektorn
i de fyra kommunerna. Analysmetoderna har omfattat en diskursanalys, en
analys av det empiriska materialet och en jämförande reflektion över hela
forskningsmaterialet.
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Centrala begrepp och uttryck 
Redan inledningsvis vill jag påpeka att de flesta begreppen inom området är 
breda, öppna och vaga. De anglosaxiska community-begreppen utgör ett särskilt
problem eftersom de är mångtydiga och svåra att översätta till nordiska språk. 
Exempelvis har community i de nordiska länderna omväxlande kommit att heta
grannskap, gemenskap, lokalmiljö, lokalområde, lokalsamhälle, närområde eller
närmiljö, samfund, samfällighet, sammanslutning etc. Denna mångfald har
skapat svårigheter i tolkningen och förståelsen av community-fenomenen. Jag
använder community-begreppet i minst tre betydelser:

ett territoriellt avgränsat område (t.ex. lokalsamhälle, by, stadsdel, grannskap,
kvarter)
ett socialt system för interaktion (t.ex. ett samfund, en arbets-, yrkes- eller
intresseorganisation)
en känsla av samhörighet och/eller symbolisk tillhörighet (t.ex. gemenskap
på en arbetsplats, i en etnisk grupp, en livsstils- och intressegrupp)

Alla dessa tre aspekter av community-fenomen kan sammanfalla, men behöver
inte nödvändigtvis göra det. Att tillhöra ett lokalsamhälle eller ett samfund inne-
bär till exempel inte per automatik gemenskap.

Community-strategier har jag översatt till lokala strategier. Jag använder
omväxlande dessa termer i texten. De rör såväl lokalt inriktad verksamhetspolitik
(community policy) som skilda former av lokalt utvecklings- och förändrings-
arbete i praktiken (community practice). Dessa två ingår i varandra men har
något skilda arenor och uppgifter. Lokalt utvecklings- och förändringsarbete
förkortar jag som LUF. Ordet lokal syftar i denna studie på områden som byar,
stadsdelar, bostadsområden, grannskap, kvarter, m.a.o. den subkommunala
nivån. Kommuner är geografiskt och administrativt avgränsade enheter i
respektive nordiskt land som har egen styrelse och beskattningsrätt. Regioner är
större geografiska enheter än kommuner. De kan vara län och landskap men även
transnationella regioner som Kvarken, Nordkalotten, Kolarctic, Sápmi eller 
Östersjön (NUTEK 2001).

Med uttrycket diskurser menar jag tal om någonting och med praktiker i 
första hand yrkesmässigt bedrivna praktiska verksamheter. Diskurs har i 
allmänna ordalag definierats som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen
(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 7). Diskur-
serna är inte endast abstrakta vetenskapliga samtalsordningar eller formaliserade
texter, utan rör också de diskussioner som pågår i vardagspraktiker och
vardagslivet (a.a., 35 ff.). Diskurserna uppfattas i denna avhandling som utsagor,
teser, teorier, ideologier och idéer om någonting, närmare bestämt om lokala
strategier i tal och skrift. Praktikerna åsyftar såväl professionella som andra
verksamheter där praktiska handlingar och göromål i vardagsarbetet står i fokus.

Uttrycket fattigdom refererar till inkomstfattigdom. Med uttrycket utarmning
av livsmiljöer vill jag kortfattat täcka fenomen som rumslig utglesning, bristande
infrastruktur inklusive offentlig och kommersiell service, slitage, koncentration
av fattigdom och komplexa sociala problem, hög omflyttning, låg status samt
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socialt utanförskap o.d. Utarmningen av livsmiljöer har inom urbanforskningen
och samhällsarbetet betecknats som en strukturell eller negativ diskriminering
(Swedner H 1983a, 8 ff., 136 ff., 226 ff.) och som en nedgångsspiral eller ond
cirkel (succession circle) (jfr Bjerkaker 1989, 54, Forskergruppen for det nye
hverdagslivet 1987, 110, Seppänen 2001, 37). Områden där det finns en koncent-
ration av sociala problem utsätts inte sällan för en territoriell stigmatiserings-
process i medier och mellanmänskliga samtal (se vidare Johansson & Sernhede
2004, 110 ff., Matthies, Närhi & Ward 2001, 111 ff., Roivainen 2004, 208 ff.).

Norden omfattar de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Sverige och
Norge. Island uteslöts av praktiska skäl. På kommunnivå har studien koncent-
rerats på de fyra nordiska kommunernas sociala sektorer i Bergen i Norge,
Göteborg i Sverige, Tammerfors i Finland och Århus i Danmark. Den sociala
sektorn omfattar ungefär det område som i Sverige kallas för socialtjänst
(barnomsorg, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg) samt dess samverkan
med andra samhällssektorer kring sektorsövergripande medverkan i samhälls-
planering och skilda utvecklings- och projektverksamheter. Hur den sociala
sektorn var organiserad i respektive kommun i början av 1990-talet beskrivs
närmare i kapitel II och IV. Med tvärsektoriellt och -fackligt arbete menar jag
sektors- och yrkesövergripande arbete.

Studien har bedrivits under perioden 1990-2004. Merparten av det empiriska
forskningsmaterialet har insamlats i början av 1990-talet. Att ha ett jämförande
perspektiv på studieobjektet har möjliggjort ett bredare synsätt på själva
undersökningsobjektet än om jag endast utgått från ett land. Avhandlingens
explorativa ansats ger dock inte samma möjligheter att förklara skillnader och
likheter mellan länderna som den kvantitativa forskningen med variabel-
orienterade jämförelser möjliggör (jfr Denk 2002). Det jämförande perspektiv
som jag har tillämpat har gjort det möjligt att göra jämförelser om likheter och
skillnader mellan olika former av lokala strategier och mellan olika länder (jfr
Allardt 1990).

Introduktion till avhandlingens kapitel 
Avhandlingen är indelad i fem huvuddelar: inledning, teoretiska utgångspunkter
och metod, översikt, fördjupning och sammanfattande analys. Kapitel I ger en
allmän introduktion till avhandlingens innehåll, syfte och problemområde.
Kapitel II utgör ett teori- och metodkapitel där jag redogör för teoretiska och
metodologiska antaganden som har legat till grund för det forskningsupplägg och 
de tillvägagångssätt som har använts för insamling, bearbetning och analys av 
forskningsmaterialet. I kapitel III ger jag en översikt över ett antal diskurser och
praktiker som finns i internationella och nordiska sammanhang. De beskrivs i
kronologisk ordning. I kapitel IV redovisas resultaten av den nordiska fördjup-
ningsstudien på nationell, kommunal och lokal nivå i Norden. Forskningens
resultat summeras och diskuteras i kapitel V. I slutordet diskuterar jag några nya
problem som jag har identifierat.
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2. Teoretiska utgångspunkter 
och metod 

Detta är en avhandling om samhällsarbete inom ramen för socialt arbete i fyra 
nordiska länder. I avhandlingen refererar forskningsområdet till skilda commu-
nity-strategier och praktiker i internationella och nordiska sammanhang. Som
antytts i inledningen utnyttjar de lokala strategierna likartade beteckningar,
begrepp, perspektiv, målgrupper, inriktningar, teorier, metoder, ideologier och
värden som delvis är gemensamma, delvis skiljer sig åt. Dessa diskuteras
närmare i detta och nästa kapitel. Med teori avser jag ett system av hypoteser,
antaganden eller satser grundade på rationella överväganden om en del av
verkligheten. Den teoretiska referensram som ingår i denna avhandling består av
teorier om community-strategier och modernisering av samhället med fokus på
det sociala arbetet och välfärdspolitiken. Teorierna om moderniseringen redo-
visas som inledning till kapitel III. Metod i detta kapitel åsyftar forskningsmeto-
der bestående av diskursanalys, kommunenkät och fallbeskrivningar. Modell står 
för åskådliggörandet av en teori och del av en teori. Praktik står för yrkes-
utövning och andra praktiska verksamheter i kontrast mot verksamheter som har 
teoriutveckling som sitt främsta mål. Studien som sådan belyser forskningens
tolkande, politiska och retoriska natur på community-området (jfr Alvesson &
Sköldberg 1994, 2000).

Innan jag presenterar forskningsupplägget och studiens tillvägagångssätt vill
jag säga något om samhällsarbetets särdrag som ett forsknings- och arbets-
område. Kapitlet består därefter av ytterligare tre avsnitt: begrepp och defini-
tioner, forskningsupplägg och tillvägagångssätt samt en diskussion om avhand-
lingens tillförlitlighet.

Socialt arbete som akademiskt ämne
Det sociala arbetets ursprungliga syfte har inte varit att lösa teoretiska problem
utan praktiska problem i människors vardagsliv. I takt med ökad professiona-
lisering och akademisering har socialarbetare fått möjligheter till högre utbild-
ning och forskning i de frågor som rör ämnet.1 De första yrkesutbildningarna

–––––––––
1 Med professionalisering menas olika verksamheters utveckling mot yrkesmässig utövning som

förutsätter yrkesutbildning. Akademisering betyder ett vetenskapliggörande av ett yrkesområde
(t.ex. socialt arbete) genom universitetsutbildning och -forskning samt ett erhållande av akademisk
auktoritet och vetenskaplig expertstatus i ett samhälle. (Se vidare Brante 1987, Högskoleverket
2003, Kendall 2000, Pettersson 2001, Wingfors 2004).
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(socialhögskolorna) grundades under 1920-1940-talen i Norden. Kraven på
akademisering har ökat i respektive nordiskt land sedan 1960- och 1970-talen
men i synnerhet i Finland och Sverige där socialarbetarutbildningarna har ingått i
universiteten (se vidare Meeuwisse & Swärd 2001, 2004, Nordisk Socialt Arbeid
[NSA] 1991).2 Professionalisering av samhällsarbete inom socialt arbete kom
igång samtidigt som arbetssättet introducerades i Norden under 1960- och 1970-
talen i form av läromedelsproduktion och kurser på socialhögskolor (se t.ex.
Lindholm 1971, NSA 1991, Swedner G 1969). De första akademiska avhand-
lingarna om samhällsarbete skrevs under 1980-talet (t.ex. Gerholm 1985,
Ronnby 1981). När socialt arbete blev ett eget forskningsämne i Sverige i slutet
av 1970-talet fick forskningen balansera mellan två krav, att uppfylla såväl den
akademiska världens krav på vetenskaplighet (generell och teoretisk kunskap
som är mer allmängiltig än lokal och personlig kompetens) som professionens
krav på praktikrelevans (kunskap som går att applicera i praktiken) (jfr Brante
1987, Högskoleverket 2003).

Samhällsarbete karaktäriseras av en omfattande praktik med en splittrad och
vag teoribildning (se vidare kapitlen II-IV). Det utmärks inte av generella
samhällsteorier, snarast av tillämpning av dessa eller av kontextuella teorier som
är mer eller mindre lokala och personliga. Av alla källor på området att döma har
samhällsarbete haft betydande svårigheter att bli ett etablerat undervisnings- och
forskningsområde inom universitetsvärlden. Men det gäller även för socialt
arbete (jfr Brante, Deegan 1990, Kendall 2000, Meeuwisse & Swärd 2001, 2004,
NSA 1991). Under 1970-talet mötte samhällsarbete till och med förakt i
akademiska kretsar i Norden. Samhällsarbete betraktades då av flera sociologer
som ”missionsverksamhet”, ”ateoretiskt” och ”kvasiradikalt” m.m. Det ansågs
till och med obehövligt i de nordiska länderna med deras generella socialpolitik
(jfr Alexandersson m.fl. 1988, 139 ff.).3

Den forskning som prövades i de första samhällsarbetarprojekten i Östergård/
Österhusprojektet och Kroksbäcksprojektet i Sverige i slutet av 1960-talet hand-
lade om fält- och aktionsforskning. Dessa två samhällsarbetarprojekt är bland de
första urbansociologiska studier som genomfördes i socialt arbete med fält- och
aktionsforskning som metod (jfr med Ekermo 2002, 28 ff., Swedner H 1983 a,
214 ff.).4 Dessa och många andra studier kring samhällsarbetarprojekt (Lindholm
1977, Wahlberg m.fl. 1978) har sällan fått plats i den socialvetenskapliga
(samhällsvetenskap och humaniora) forskningens huvudfåra. Samma förbiseende
går även att finna i dagens forskning om community-strategier i Norden (t.ex.
Andersson R 2004, Schulman 2000, Westholm, Moseley & Stenlås 1999,

–––––––––
2 Om nordiska socialarbetarutbildningar och utbildningstendenser för närvarande, se närmare

NOPUSnytt 2003/2 (www.nopus.org). I denna studie har jag inte studerat hur samhällsarbete har
undervisats på respektive utbildning utan endast tagit upp att samhällsarbete har undervisats
marginellt i förhållande till andra ämnen på socialarbetarutbildningarna.

3 Författarna i Alexandersson m.fl. (1988, 139 ff.) redogör för den kritik som samhällsarbete i
Sverige och i nordiska sammanhang har varit utsatt för och är ett svar på en kritik som delvis har 
handlat om svartmålning av samhällsarbete.

4 Den vetenskapliga ledaren för de nämnda projekten var sociologen Harald Swedner, sedermera den 
första professorn i socialt arbete i Sverige.
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Wijkström & Johnstad 2000). I dessa fyra källor nämns studierna om samhälls-
arbete inte ens som historiska dokument på området, trots att samhällsarbete har
bedrivits i de nordiska länderna sedan 1960-talet och har mycket gemensamt
med dagens lokala projekt om aktivering, bekämpning av social utestängning,
lokal utveckling, social integration, socialt kapital, social ekonomi, hållbar ut-
veckling m.m. (jfr t.ex. Lindholm 1971, Swedner G 1969, Swedner H 1983a&b,
Thyness 2002, Wahlberg m.fl. 1978). Förbiseendet kan bero på att dessa handlar
om aktionsforskning som sedan 1960-talet haft ett tvivelaktigt rykte i
vetenskapliga kretsar.5 Utifrån statsvetaren Nils Herttings (2003) avhandling om
svensk stadsförnyelse kan man också anta att bristen på socialvetenskapligt
kunskapsintresse för samhällsarbete har med dess projektkaraktär att göra.
Kunskaper som skapas i tillfälliga organisationer ger en svag grund för
generaliserbarhet och kontinuitet för kumulativ kunskapsutveckling.

Det begränsade akademiska intresset för samhällsarbete tycks sammanhänga
med dess väsen. Samhällsarbetet handlar mer om praktiskt arbete (erfarenhets-
baserad handlingskunskap) än vetenskap (vetenskapligt legitimerat fakta).
Praktiska kunskaper är fortfarande nedvärderade i akademiska sammanhang även
om de delvis omvärderats under det senaste årtiondet i och med att synen på
forskningens och kunskapsbildningens roll i samhället har breddats. Den traditio-
nella akademiska forskningen har bland annat kritiserats för att vara ”verklig-
hetsfrämmande”, dåligt kopplad till såväl professioners som medborgares behov
(jfr Svensson m.fl. 2002). Under 1990-talet och senare har flera nordiska
forskare börjat acceptera tanken att det finns många former av kunskap (veten-
skaplig, formell, informell, praktisk, lokal, participatorisk, interaktionell,
personlig, tyst m.m.) och många sätt att förvärva dem (jfr t.ex. Bergström m.fl.
2000, Claezon, Hjälm & Söderfeldt 1999, Denvall 2001, Eikeland & Fossestøl
1998, Hansson 2003, Juhila 2004, Raunio 2002, Socialstyrelsen 2002, Tydén,
Joseffsson & Messing 2000). 

Ett teoretiskt och professionellt 
underutvecklat område 
Flera brittiska och nordamerikanska forskare har sedan 1980-talet påpekat att 
området (community development, community organization, community work) är
begreppsligt, teoretiskt och forskningsmässigt underutvecklat (Cox m.fl. 1987,
Popple 1996). Det är också föränderligt. Området har karaktäriserats som en 
praktik som söker en teori (Cox m.fl. 1987, 4). Keith Popple, lektor i socialpoli-
tik (University of Plymouth), inleder sin bok Analysing Community Work genom

–––––––––
5 Aktionsforskning förenar forskning med handling för utveckling och förändring i nära samverkan

med de berörda som medborgare i bostadsområden eller anställda på arbetsplatser. I Norden har det 
framför allt prövats inom samhällsplanering, samhällsarbete och arbetslivsforskning (se t.ex.
Eikeland & Fossestøl 1998, Roos 1996, Wahlberg m.fl. 1978). Aktionsforskningen har sedan dess 
introduktion under 1960-talet utsatts för hård kritik vad gäller vetenskaplighet och partstagande (se 
vidare Eikeland 1994, Svensson 2002).

15



att påpeka att samhällsarbete är en praktik som kan vara nästan vad som helst,
dock med en reservation enligt följande:

“Community work is an area of practice that is both imprecise and
unclear. It can be most almost everything (or anything) to everyone. Yet
community work is a particular activity with clear boundaries and target
groups. It is informed by a range of disciplines that clearly place the
activity in the education and welfare files. It is also undertaken by
practitioners who are clear what they should and should not do.
Community work, then, is a contradictory activity that suffers from being
under-theorized and under-researched. It is both exciting and yet
frustrating for those who want to know more about it and, more
importantly, want to understand it so that they can practise more
effectively” (Popple 1996, 1).

Det verkar som om kunskapen om samhällsarbete sitter mer i huvudet och
kroppen på folk än i forskningsrapporter. Det har sina förklaringar i samhälls-
arbetets natur. David N Thomas (1983), f.d. samhällsarbetare och f.d. chef vid
The National Institute for Social Work i Storbritannien, har bl.a. påpekat att
öppenheten och flexibiliteten i samhällsarbetet har sina skäl som rör de praktiska
verksamheternas kontextualitet och situationsmässighet:

”Openness of definition and flexibility in practice may be necessary to 
encourage the development of community work, particularly because it is
an activity that has to be sensitive to the opportunities of the moment and
the varying needs of people and organisations. On the other hand,
concrete definitions of tasks, skills and knowledge are equally necessary 
if community work is to have the credibility, the resources and the trust to
seize opportunities offered by residents and agencies” (a.a., 117).

Enligt Thomas behöver kunskapsutvecklingen i samhällsarbete en dubbel
strategi, öppenhet för att möta situationsberoende handlingsmöjligheter samt
ökad tydlighet för att få legitimitet. Låser man definitionerna för hårt kan
samhällsarbete enligt Thomas tappa sensitiviteten inför de situationsmässiga och
kontextuella behoven. Å andra sidan måste samhällsarbetare kunna övertyga
omgivningen om arbetets förtjänster för att skapa tillit och kunna erhålla
resurser. Men hur gör man det? I den senast utkomna litteraturen om community-
strategier har kraven på kunskapsproduktion och -förmedling samt utvärdering
ökat (Banks m.fl. 2003, Henderson & Thomas 2000, Rubin H & I 2001,
Twelvetrees 2002). Tyngdpunkten i den anglosaxiska forskningen och
kunskapsproduktionen har legat vid metodaspekter där värden (values), praktik-
teori (practice theory) och metodutveckling (skill development) varit centrala
element (se vidare kapitel III).

Trots att samhällsarbete i anglosaxiska sammanhang har varit mer utbrett än i
Norden är det inte heller där en yrkesverksamhet i samma betydelse som
medicin, juridik eller socialt arbete. Paul Henderson, f.d. chef på avdelningen
Practice Development vid den brittiska organisationen Community Development
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Foundation (CDF) har påpekat att samhällsarbete kan bedrivas av professionellt
utbildade socialarbetare och andra yrkesgrupper, men också av folk som inte fått
någon skolning alls i metodiskt samhällsarbete (Henderson 1997, 19). I den 
kartläggning som gjordes i Storbritannien i början av 1980-talet saknade hälften
av 5 365 anställda brittiska samhällsarbetare relevant utbildning för samhälls-
arbete (Francis, Henderson & Thomas 1984, vi, 1).6 Jämfört med professionellt
socialt arbete har de som i Storbritannien arbetat med samhällsarbete haft en 
lägre utbildningsbakgrund, vanligtvis någon kortkurs på området eller högst två
års  utbildning  i  ungdoms-  och  samhällsarbete  på diplomnivå (Popple 1996,
75 ff., Turunen 1999, 31, 45). Många samhällsarbetare har även hyst motstånd
mot en akademisering och professionalisering i form av myndighetspräglad
expertis. Å andra sidan verkar lekmannakunskaperna inte räcka långt i lokala
projekt. Saknar man kunskap om och erfarenhet av att arbeta i projekt tvingas
lokala aktörer vanligtvis vända sig till professionell experthjälp i form av 
forskare, konsulter eller erfarna projektarbetare utifrån (jfr t.ex. Rubin H & I
2001, 388, Gustafsson 2000, 11, 22, Turunen 2003, 9 ff.).7

Brittiska forskare har också påpekat att samhällsarbete som yrkesverksamhet
har sina särdrag:

”Community work is not a profession like any other. It is a profession
dedicated to increasing the expertise of non-professionals; to increasing
the capacity of people in difficult and disadvantaged situations, getting
more control over their collective circumstances. Community workers
stimulate and support groups of people working to improve conditions
and opportunities in their own neighbourhoods. The immediate aims are
often concrete – better amenities, housing, job-opportunities; the
underlying aim is an increase in confidence, skill and community self-
organizing power which will enable the participants to continue to use
and spread these abilities long after the community worker has gone”
(Taylor & Presley, se Popple 1996, 5).

Flera författare argumenterar för att samhällsarbete utgör en särskild ”antiexpert-
orienterad” kompetens för att främja en kunskapsbaserad handlings- och
förmedlingskapacitet, men inte på vilka villkor som helst. Åtminstone i det
brittiska samhällsarbetet verkar det finnas en reell rädsla för att hamna i den
traditionella myndighetsrollen med tjänstemannaexperter som handlar ”över
huvudet på folk” (jfr Mullender & Ward 1995). Resonemangen är dock något

–––––––––
6 Samhällsarbetare i detta sammanhang var ”paid staff whose primary responsibility is to develop 

groups in the community, whose members experience (and wish to tackle) needs, disadvantage or
inequality”. Bland samhällsarbetarna fanns ”neighbourhood advice workers, housing advice centre
community workers, community initiative officers, economic development workers, social 
development officers, community work assistants, community youth workers etc.” (Francis,
Henderson & Thomas 1984, 15).

7 I Förenta Staterna finns särskilda organisationer som stöttar lokala projekt för att praktisera commu-
nity organization and development. Bland dem finns gräsrotsorganisationer, professionella organi-
sationer samt statliga och privata organisationer som banker och stiftelser (se vidare Rubin H & I
2001, 388 ff.). I Europa finns också motsvarande organisationer (se närmare kapitel III).
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motstridiga. Dels önskas ett mer professionellt och kunskapsbaserat handlande,
dels en lyhördhet som står närmare gemene man; eller åtminstone något annat än
en traditionell expertroll som teknokrat.

Eklektiskt, men inte teorilöst 
Ideologiskt och teoretiskt har community development, community organization
och community work indelats i tre huvudmodeller: strukturalistiska, pluralistiska
och konsensusmodeller (Cox m.fl. 1987, Lindholm 1971, Thorpe & Petruchenia
1985, Popple 1996, Ronnby 1978, Wahlberg m.fl. 1978, Wahlberg 1998). De
nämnda modellerna grundar sig på existerande politiska ideologier och teorier
om relationer mellan individen och samhället och hur de kan påverkas –
utvecklas och förändras. Nedan sammanfattar jag dem i tre typer: en konflikt-
modell, en pluralistisk modell och en konsensusmodell.

Tablå 1. Tre huvudmodellerav lokala strategier 

Konfliktmodell Pluralistisk modell Konsensusmodell
Ideologisk
inriktning

Marxistisk (klass) 
Socialistisk (makt)
Anarkistisk (institution) 
Antirasistisk (rasdiskrim.)
Feministisk (genus)

Socialdemokratisk Konservativ och social-
liberal

Problemförståelse Strukturellt betingade
problem till följd av 
förtryck, dominans och 
diskriminering.
Intressekonflikter finns i 
samhällsstrukturen. De 
måste synliggöras. Att 
lösa dem förutsätter 
grundläggande
samhällsförändringar.
Samverkan är inte 
tillräcklig.

Ojämn resursfördelning
och ojämlikhet samt
avsaknad av politiska
och andra resurser.

Intressekonflikter finns,
men ska lösas i 
inomparlamentarisk
samverkan.

Brist på service och
integration samt
passivitet.

Intressekonflikter finns,
men de ska lösas inom
parlamentarismen och 
på den fria marknaden.

Strategier och 
arbetssätt för 
problemlösning

Aktionsinriktat arbete.
Social mobilisering och
lokal utveckling.
Konfliktorienterade
utomparlamentariska
aktioner vid behov.

(Social Action)

Socialpolitisk
resursfördelning och
social planering inom
ramen för
parlamentarisk
samverkan.

 (Social Planning)

Lokal utveckling och
hjälp till självhjälp 
inom ramen för
parlamentarism och 
frivillighet.

 (Locality development)

Samhällsarbete bygger på en rad teorier som har lånats från antropologi, ekologi,
ekonomi, kulturgeografi, psykologi, pedagogik, socialfilosofi, socialpsykologi,
sociologi, statsvetenskap och managementtänkandet. Teoribildningen har som
gemensam nämnare praktik- eller praxisorientering i syfte att främja såväl
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teoretiskt vetande som praktiskt kunnande.8 Teoretiserandet i samhällsarbete är, 
liksom i många andra community-strategier retoriskt, mer eller mindre stånd-
punkts- och argumentbaserat och i många fall rent ideologiskt i betydelsen vad
det bör vara. Den anglosaxiska litteratur som finns om samhällsarbete är ”hand-
boksorienterad” där författarna redogör för centrala värden, principer och 
arbetssätt vid sidan av samhällsteoretiska resonemang om social utveckling och
förändring (jfr Banks m.fl. 2003, Cox m.fl. 1987, Popple 1996, Rubin H & I 
2001, Thomas 1983). Få författare har trängt in i kunskapsteoretiska frågor på
området. Några har reflekterat över dem som författarna i Training for Transfor-
mation. A Handbook for Community Workers (Hope & Timmel 1994).9 De
diskuterar tre typer av kunskapsformer som behövs i samhällsarbete: social
kunskap (erfarenhet som alla människor har), vetenskaplig kunskap (den som är 
faktabaserad) och transformativ kunskap (den som formas i interaktion mellan
den sociala och den vetenskapliga kunskapen i mänsklig praxis). Dessa omfattar
kunskapen att kunna (praktiska färdigheter och erfarenheter), att veta (teoretiskt-
vetenskapligt fakta) och att handla etiskt/klokt (handlingar som är kopplade till
etik respektive handlingsklokhet).10

I de flesta former av community-strategier går teori och praktik in i varandra,
åtminstone i den praktiska verksamheten. Det ideala målet i samhällsarbete
beskrivs som att engagera så många som möjligt i en gemensam aktionsinriktad
handling och kritisk reflektion: ”In all community work, it is important to draw
as many of the participants as possible into a process of critical reflection on
what they are doing. The cycle of Action/Reflection/Action/Reflection should
involve everybody in the project” (Hope & Timmel a.a., 13).11 Hur detta har 
gjorts i praktiken, ger handböckerna sällan någon klarhet i. Vad de ändå 
uttrycker är att kunskapsbildningen i samhällsarbete i praktiken sker genom
”learning by doing” (knowing how) snarare än genom ”learning by reading”
(knowing that). Särskilt i arbete med analfabeter poängteras behovet av ”kunskap
i handling” i freiriansk anda.12 Vad den ovan nämnda transformativa kunskapen
implicerar är att den sociala världen inte kan utvecklas eller förändras i skrift

–––––––––
8 Med praktikteorier menar jag mer funktionalistiskt präglade teorier om community-strategier där 

funktioner och färdigheter står i centrum för teoribildningen (se t.ex. Banks m.fl. 2003, Cox m.fl.
1984, 1987, Henderson & Thomas 2000, Lindholm 1971). Med praxisteorier menar jag 
sociologiska och humanvetenskapliga handlingsteorier där teoretisk reflektion över mänsklig
handling står i centrum för teoribildningen (se t.ex. Claezon, Hjälm & Söderfelt 1999, Nygaard
1996, Ramírez 1995, Ronnby 1978, 1992, 1994, Wahlberg 1998).

9 Handboken av Timmel & Hope (1994) är utgiven i Zimbabwe och skriven av personer knutna till
den kristna rörelsen. Den utgår från en marxistisk samhällsanalys kombinerad med freiriansk
pedagogik, managementtänkande och kristendom, i min tolkning i en ”senmodern reflexiv
tappning” (jfr Beck, Giddens & Lash 1994).

10 En liknande kunskapsindelning (som i sin mest ursprungliga form härstammar från Aristoteles)
finns hos flera forskare som har granskat yrkespraktiker från samhällsplanering till socialt arbete i 
Sverige, se exempelvis Nyström Gaunt (1989, 55 ff.), Ramírez (1995, 20, 159 ff.), Silfverberg
(1996, 108 ff.) och Turunen (1992, 135).

11 Samma typ av tankar har också framförts av Ronnby (1977, 1992, 1994), Matthies, Närhi & Ward
(2001), Turunen (1988, 1992).

12 Paulo Freires (1972) frigörande pedagogik bland fattiga och förtryckta har använts i samhällsarbete
sedan 1970-talet (se vidare t.ex. Ronnby 1977, Popple 1996, Wahlberg m.fl. 1978).
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utan i gemensam interaktion och handling, där det utöver kunskap om fakta och
handling behövs ett gemensamt/kollektivt agerande.13

Samhällsarbetsmetodiken som sådan har betecknats med olika termer, men
brukar omfatta idéformulering och planering, kartläggning av behov och
problem samt önskningar, igångsättande, genomförande och utvärdering. De
kända inriktningarna och metoderna härstammar från de nordamerikanska
indelningarna av community-strategierna i locality development (LD), social
planning (SP) och social action (SA) (se vidare Cox m.fl. 1987, 10 och Rothman
1968, 24). I de nordiska länderna har de tolkats och översatts något olika,
vanligtvis i en snävare betydelse än i anglosaxiska sammanhang (jfr kapitel III 
och IV). I figur 2 sammanfattas de kortfattat inom ramen för det sociala arbetet. 

Figur 2. Inriktningar/delmetoder i samhällsarbete 

 Grannskapsarbete (LD) 

 Social planering och orga- 
 nisationsarbete (SP) 

 Aktionsinriktat arbete (SA) 

 (Aktionsforskning i vissa fall) 

Sam-
hälls-
arbete

Grupparbete

Individ- och 
familjeinriktat
arbete

I Sverige har grannskapsarbete betraktats som en inriktning/delmetod som går ut
på att i ett visst geografiskt område skapa kontakt och hjälpa människor att
tillsammans påverka sina livsvillkor. Organisationsarbete har gällt att organisera
samverkan mellan föreningar, organisationer och institutioner i syfte att anpassa
verksamheter till människornas/brukarnas/medborgarnas behov. Social planering
(inklusive socialtjänstens medverkan i samhällsplanering) har handlat om att
lägga sociala aspekter på samhällsplanering, anpassa social service till män-
niskors behov samt möjliggöra medborgardeltagande i samhällsplaneringen.
Aktionsinriktat arbete har utgjort den mest radikala delmetoden. Det har syftat
till att främja solidaritet med s.k. utsatta grupper i samhället genom att skapa
opinion, utöva politiska påtryckningar och – med mer eller mindre radikala
aktioner – verka för social rättvisa och ökad medborgarmakt. Aktionsforskningen
har i samhällsarbete omfattat såväl forskning som utvecklingsarbete i nära sam-
verkan med de grupper mellan vilka samhällsarbetare har arbetat. Inom sam-
hällsarbetet har aktionsforskningen haft frigörande och maktmobiliserande

–––––––––
13 Tanken att all kunskap i grunden är praktisk finns hos flera samhälls- och humanvetare (jfr

Liedman 2001, Ong 1990, Ramírez 1995, Silfverberg 1996), även om de inte förespråkar sociala 
aktioner som samhällsarbetare.
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ambitioner. (Se vidare Andersson B m.fl. 1976, 5, Socialstyrelsen 1987, 232 ff.,
Sundh 1999 118 ff., Wahlberg m.fl. 1978, 21, Wahlberg 1998, 47 ff., 325 ff.).14

Av det ovanstående framgår att samhällsarbete är en intentionell, situations-
och kontextbunden praktik, där aktionsinriktad handling genom olika delmetoder
står i centrum. Det är ett eklektiskt område, teoretiskt och forskningsmässigt
underutvecklat, samtidigt som det lider av bristen på såväl politisk som akade-
misk legitimering. Definitionerna är oprecisa och medvedet öppna för att de
berörda skall kunna forma innehållet i arbetet utifrån sina egna behov, intressen
och önskemål. För utomstående kan denna öppenhet te sig oförståelig. Även om
community-strategierna inklusive samhällsarbete är föränderliga praktiker som
”sist och slutligen” formas i respektive lokal kontext kommer jag att visa att det
också finns grundläggande drag som är allmängiltiga. Men de grundläggande
dragen i mångfalden av diskurser och praktiker har enligt min mening inte disku-
terats tillräckligt på en metateoretisk nivå som lyfter sig över respektive diskurs
och praktik. I denna avhandling försöker jag vidga diskussionen på följande sätt.

Tablå 2. Avhandlingens nivåer för kunskapsobjekt och typ av förståelse15

Kunskapsobjekt Förståelse
Mångfalden av diskurser och praktiker i 
internationella och nordiska
sammanhang (teori)

Iakttagen mångfald i den omedelbara sociala 
verkligheten
(Omedelbar förståelse)

Systematiserad mångfald av meningar
och mönster i mångfalden (empiri)

Systematisering av mönster och meningar i 
mångfalden
(Systematiserad förståelse) 

Växelverkan mellan empiri och teori Teoretisk reflektion över den
systematiserade mångfalden
(Metateoretisk förståelse)

Kunskapsprocessen i avhandlingen omfattar tre typer av förståelse på tre nivåer:
omedelbar, systematiserad och metateoretisk. Studien inleddes med en iaktta-
gelse över en mångfald av diskurser och praktiker i internationella och nordiska
sammanhang. Denna iakttagelse väckte mitt forskningsintresse. Jag samlade in 
forskningsmaterial i form av litteratur och praktiska exempel som stegvis
systematiserades i en översikt över lokala strategier i internationella och nordiska
sammanhang samt en fördjupning av samhällsarbete i Norden. Teoretiska
reflektioner har gjorts under hela forskningsprocessen, men den metateoretiska
reflektionen skedde först i slutskedet av avhandlingsarbetet (se nedan).

–––––––––
14 Aktionsforskningen omfattar flera inriktningar, bl.a. organisatoriska, professionella, experimentella

och empowerment-modeller (se vidare Hart & Bond 1995, Matthies, Järvelä & Ward 2000). En
inriktning har vidareutvecklats mot interaktiv forskning som på sitt sätt försöker förena kritisk
forskning med utvecklingsarbete i 2000-talets innovationspolitik (se vidare Svensson m.fl. 2002). 

15 Inspiration till tankemodellen har jag fått ur Tolkning och reflektion (Alvesson & Sköldberg 1994,
45, 2000, 253).
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Forskningsupplägg och tillvägagångssätt
Avhandlingens forskningsinriktning ligger mellan två huvudinriktningar av
socialforskning i Norden, mellan socialpolitiska studier på makronivå (t.ex.
Kautto m.fl. 1999) och socialt arbete på mikronivå (t.ex. Seltzer m.fl. 2001). Den
ligger också mellan teoritestande och teorigenererande studier, i och med att den
är en explorativ studie av allmänna utvecklingstendenser rörande samhällsarbe-
tets omvandling. Forskningsdesignen påminner om Derek Layders (1993, 7 ff.,
71 ff.) forskningskarta (research map) som binder ihop kontext (context), ram
(setting) och lokaliserad aktivitet (situated activity) i ett historiskt förlopp där
forskaren själv (self) är delaktig.

Figur 3: Avhandlingens forskningsansats och kunskapsobjekt

Mångfalden av diskurser och praktiker granskas genom en översikt på basis av
en litteraturgenomgång på internationell och nordisk nivå. Denna del avrappor-
teras i kapitel III. Den nordiska fördjupningsstudien omfattar en kort historik på
nationell nivå, en explorativ kommunstudie samt nio fältförlagda studier på
projektnivå (kapitel IV). Det komparativa perspektivet används i respektive
kapitel, men knyts ihop i kapitel V. 

Explorativ design
Explorativa undersökningar syftar till att studera outforskade områden och
belysa dem mångsidigt i sökande, kartläggande och problematiserande syfte
(Patel & Tebelius 1987). Den explorativa ansatsen innebär att inhämta relevanta
fakta och information från flera perspektiv. Jag har gjort det i form av en översikt
och en fördjupning.

Vad som kännetecknar komparativa studier i allmänhet är ett antagande om att
det finns likheter eller skillnader som kan lyftas fram för att skapa fördjupad
förståelse för det undersökta fenomenet och förklara eventuella likheter och
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skillnader (Allardt 1990, Denk 2002). Denna avhandling är ingen länderjämfö-
rande studie i klassisk mening i och med att undersökningen inte fokuseras på att
identifiera kvantifierbara variabler kring likheter och skillnader. Istället är jag
mer upptagen av att beskriva och reflektera över likheter och skillnader i sam-
hällsarbete som socialt fenomen i de nordiska länderna. Sociologen Erik Allardt,
har i en artikel Challenges for Comparative Social Research (Allardt 1990)
påpekat att jämförande statistiska enkätundersökningar tenderar att bli grova
generaliseringar som måste kompletteras med mer kvalitativa forsknings-
metoder. I sin artikel föreslår han en omvänd ordning för jämförande forskning:
en kvantitativt inriktad studie som exploration som sedan fördjupas med
kvalitativa metoder. Min explorativa ansats bygger på en översikt baserad på en 
litteraturstudie och en fördjupning i form av en empirisk studie på kommun- och
projektnivå. Eftersom de nordiska länderna är historiskt, kulturellt och politiskt
lika varandra handlar jämförelserna mellan dem om den maximala likhetens
princip. Jämförelsen baseras på strukturella likheter för att på så sätt finna
nationella och lokala särdrag som kan fördjupa förståelsen av det undersökta
fenomenet.

Förförståelse och tillvägagångssätt
Min förförståelse av avhandlingsämnet baseras på att jag är socionom och har
arbetat med utåtriktat socialt arbete på lokalsamhällesnivå i flera former sedan
1980-talet. Jag har arbetat som familjepedagog med finska romer (Turunen
1992), och som socialsekreterare med fältförlagt socialt arbete och samhälls-
arbete i en nybyggd stadsdel (Turunen 1988, 1990). Under 1990-talet var jag
verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet och som forskare i
ett EU-projekt (se t.ex. Sundh & Turunen 1992, Turunen 1999).

Den mer systematiska insamlingen av faktabaserad kunskap kring avhand-
lingsämnet startade jag 1989 då jag tog kontakt med socialstyrelser och forsk-
ningsinstitutioner i Norden. Jag bad Byggdok (Institutet för byggdokumentation)
att göra en sökning i databasen Bodil. Byggdok var då den svenska databas som
hade information om lokala projekt och försöksverksamheter inom boendesektor
och närliggande sektorer i Norden. Denna databas gav endast 12 nordiska
referenser på sökordet samhällsarbete. Dessa rörde sig om ganska gammalt
material från 1977-1984. Jag fick sammanlagt 116 referenser på andra sökord
som boendeinflytande, grannskapsarbete, medverkan i samhällsplanering, lokalt
utvecklingsarbete, områdesarbete och stadsförnyelse i lokalsamhällen.

Omkring 1990 tog jag kontakt med representanter för socialstyrelser och
motsvarande samt nordiska forskare och andra författare som skrev om samhälls-
arbete, miljöarbete, närmiljöarbete och tredje decentraliseringen o.d.16 Jag gjorde
även studiebesök i nordiska kommuner och besökte lokala projekt i Ålborg,
Århus och Köpenhamn i Danmark, Esbo, Helsingfors och Tammerfors i Finland,
Bergen och Oslo i Norge och Göteborg i Sverige. Beträffande Stockholm och
Örebro i Sverige ansåg jag mig vara ganska väl informerad om vad som pågick i
dessa städer genom att jag hade arbetat med samhällsarbete i Stockholms

–––––––––
16 Se närmare bilaga 1.
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kommun och deltagit i NOKSA-konferenser i Örebro samt hållit kontakt med
Stiftelsen Centrum för samhällsarbete och mobilisering (CESAM) sedan 1984.

Denna bakgrundsinformation och dansk forskning (t.ex. Adamsen, Fisker & 
Jørgensen 1990), som visade att stora och mellanstora kommuner hade flest antal
projekt och andra försöksverksamheter, gav mig möjligheten att välja fyra kom-
muner för en explorativ studie. Jag beslöt att studera de näst största städerna i
respektive land: Bergen i Norge, Århus i Danmark och Göteborg i Sverige. Det
visade sig att Tammerfors hade förlorat denna ställning 1989 för Esbo. Jag
behöll Tammerfors som en undersökningskommun, eftersom jag redan hade
etablerat kontakten. Att dessa fyra kommuner blev valda som undersöknings-
kommuner sammanhängde med att de hade projekt och andra verksamheter som
benämndes som samhällsarbete och motsvarande som t.ex. miljöarbete, närmiljö-
arbete, områdesarbete, strukturinriktade insatser etc. Urvalet förstärktes också av 
att man i dessa kommuner kunde få en spridning över olika typer av lokala
projekt och andra verksamheter. I respektive kommun var socialförvaltningen
också decentraliserad, dock i något varierande former (se vidare kapitel IV).

Översikten – en explorativ diskursstudie av 
community-strategier
Översikten har pågått under perioden 1989-2004 och avgränsats på följande sätt.
Community-relaterade termer som community development, community organi-
zation, community work, community social work har utgjort centrala sökord i den
internationella litteraturen. Jag har framför allt utgått från nordamerikanska och
brittiska källor som sedan kompletterats med andra europeiska i takt med
utvecklingen på området. I de nordiska sammanhangen har jag koncentrerat mig
på sökorden samhällsarbete, grannskapsarbete, ekosocialt arbete, försöksarbete,
strukturinriktade insatser, områdesarbete, områdesbaserat socialt arbete,
närmiljöarbete, samfundsarbete, alternativt socialt arbete och bostadssocialt
arbete inom den sociala sektorn i bred mening. Sökandet efter källor har skett
genom ”snöbollsmetoden”. Det ena fyndet har gett de andra, tills jag har kommit
fram till en mättnadspunkt där nya fynd inte tillfört något väsentligt nytt.

Kunskap om de källor som utnyttjats har jag fått genom nordiska nyckel-
personer, nordiska konferenser samt bibliotekssystem.17 Informationssökandet
har fokuserats på utvalda centrala samlingsverk, läromedel, konferensrapporter,
forsknings- och utvärderingsrapporter, avhandlingar, artiklar, andra skrifter,
publicerade under perioden 1960-2004. Av särskilda skäl har några äldre källor
också tagit med.18 Sökningarna genom de nordiska bibliotekssystemen gav vid
handen att kategoriseringarna i respektive nordiskt bibliotekssystem inte är 
ekvivalenta. Värt att nämna är dock att i respektive bibliotekssystem kan man

–––––––––
17 Nyckelpersonerna står i bilaga 1. De använda bibliotekssystemen är LIBRIS (www.LIBRIS.se) i 

Sverige, Danbib (http://netpunkt.dk/login.php) i Danmark, Fennica (http://fennica.linneanet.fi) i 
Finland och Bibsys (http://wgate.bibsys.no/search/pub) i Norge.

18 Bland dessa kan nämnas t.ex. von Koch (1925) och Koskiluoma (1932) som rör samhällsarbete och
settlementarbete.
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fortfarande finna källor med sökordet samhällsarbete översatt till respektive
lands språk. Detsamma gäller inte de nya, mer eller mindre inhemska termerna,
som bostadssocialt arbete, närmiljöarbete, samfundsbaserat socialt arbete eller
strukturinriktade insatser. Flest träffar får man med de anglosaxiska community-
termerna, i synnerhet med sökordet community development.

Jag har också sökt källor genom forskningsinstitutioner som t.ex. Amternes og
Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) och Center for Forskning i Socialt
Arbejde i Danmark, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälso-
vården (STAKES) i Finland, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 
Norge och Byggforskningsrådet (BFR) i Sverige samt nordiska institutioner som
Nordregio och dess föregångare Nordiska Institutet för samhällsplanering
(NORDPLAN) i Stockholm. Därutöver har jag gjort andra litteratursökningar,
bl.a. på internet, i synnerhet vad gäller EU-relaterat material. Jag har också tagit
personliga kontakter med utländska forskare inom området.19

På ovanstående sätt har jag försökt täcka in skilda typer av källor på området.
Trots avgränsningsproblem önskar jag att översikten ger läsaren en möjlighet att
följa hur diskurs- och praktikomvandlingen på området fortskridit i internatio-
nella och nordiska sammanhang. I stor utsträckning befinner sig kunskaps-
utvecklingen inom området fortfarande i ett förstadium till professionalisering
och akademisering, trots att lokalt utvecklings- och förändringsarbete i socialt
arbete har bedrivits sedan slutet av 1800-talet inom det sociala arbetet.

Mellan forskningsöversikt och litteratursammanställning
Den översikt som jag har gjort är inte en renodlad forskningsöversikt i och med
att den även omfattar andra typer av källor än rapporter och artiklar utgivna av
vetenskapssamhällen (jfr Tydén 2001, 23).20 Inom samhällsarbete kan kunskaps-
översikten enligt min mening inte begränsas till de vetenskapligt legitimerade
källorna, eftersom de inte täcker alla typer av kunskaper som finns inom
området. Exempelvis kom den akademiska kunskapsproduktionen på området i
Norden igång på allvar först under 1990-talet. Före 1990-talet hade, mig
veterligen, endast två svenska avhandlingar som rör samhällsarbete utkommit:
Socialstaten av Alf Ronnby (1981) i sociologi och Kulturprojekt och projekt-
kultur av Lena Gerholm (1985) i etnologi.

Syftet med översikten är att försöka skapa en övergripande bild och genom-
föra en analys av såväl akademiska som andra diskurser och praktiker på
området. Trots översiktens explorativa natur är den inte endast en litteratursam-

–––––––––
19 Vad gäller de utländska forskarna har jag tagit kontakt med Margo Gorman (projektsamordare vid

Combined European Bureau for Social Development), Paul Henderson (f.d. direktör vid Practice
Development vid Community Development Foundation i Storbritannien), James Midgley
(professor vid University of California i Berkeley) och Chiara Saraceno (professor vid Università
di Torino – Dipartimiento di Scienze Sociali). Alla har gett mig värdefulla tips på källor inom
området.

20 Thomas Tydén, Rut Lönn och Harriet Ryd (2001) har skrivit en handbok Att vaska guld i floden av
forskningsresultat. Om kunskapsöversikter som metod för överblick och analys, utgiven av
Dalarnas Forskningsråd. Tydén påpekar att alla kunskapsöversikter inte är forskningsöversikter
men att alla forskningsöversikter är en form av kunskapsöversikter (a.a. 23).
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manställning, utan en självständig och kritisk diskursanalys av de källor som jag
har haft tillgång till. De undersökta källorna ordnas över tid och systematiseras
tematiskt. Jag belyser begrepp och definitioner som ingår i mångfalden av lokalt
utvecklings- och förändringsarbete ända från 1800-talets settlementarbete och
koloniala utvecklingsarbete fram till EU:s lokala dimension och partnerskap i
början av 2000-talet. Men fokus ligger på de moderna formerna av lokalt utveck-
lings- och förändringsarbete från 1960-talet till våra dagar. Till följd av det långa
historiska förloppet och kunskapslägets splittrade karaktär är översikten med
nödvändighet summarisk. Jag avser inte att fördjupa mig i forskningsresultaten
utan syftet är att lyfta fram de diskurser och praktiker som förekommer i 
internationella och nordiska sammanhang på ett exemplifierande och tematise-
rande sätt i form av en kronologi. Fokus ligger på de omvandlingstendenser som
jag har kunnat identifiera. Jag har inte kunnat ta med alla källor utan försökt
finna de mest centrala som belyser forskningsområdet på bredden – förr och nu.

Diskursanalys
En diskursanalytisk ansats föreföll lämplig som ett sätt att sortera och kontextua-
lisera den stora mängd material som kunskapsöversikten resulterade i. Den
diskursanalys som jag har gjort i denna avhandling är en reflektiv analys av
skrivna och uttalade sätt att tala om community-orienterade strategier. Det är en
tematisk analys av skilda sätt att diskutera lokalt utvecklings- och förändrings-
arbete under en rad beteckningar.

Diskursanalyser handlar inte direkt om studier av språkets struktur och regler
(la langue) som i lingvistik utan det sagda (la parole), sätten att beskriva och tala 
om världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Diskursanalyserna utgår
vanligtvis från socialkonstruktivistiska, strukturalistiska, poststrukturalistiska
eller strukturmarxistiska utgångspunkter (a.a.).21 Jag delar socialkonstruktivis-
mens grundläggande teoretiska premisser att sociala institutioner och diskurser är 
socialt skapade av människor och att det direkta eller omedelbara inte kan tas för
givet. Socialkonstruktivismen sägs vila på fyra centrala premisser: ”en kritisk 
inställning till självklar kunskap”, ”historisk och kulturell specificitet”, ”sam-
band mellan kunskap och sociala processer” samt ”samband mellan kunskap
och social handling” (Winther Jørgensen & Phillips a.a. 11 ff.). Kortfattat bety-
der dessa premisser att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt; det
vi vet och kan rör såväl språk som social handling. Och de sätt som vi uppfattar
den sociala världen på är kulturellt och historiskt präglade. Ingen diskurs är en 
sluten enhet, eftersom diskurserna ständigt omformas i den sociala handlingen
och i kontakt med andra diskurser. De skapas, upprätthålls och omformas i den
sociala interaktion som sker mellan universitet, institutioner och andra aktörer.
Ett visst arbets- och kunskapsområdes konstruktion förändras i takt med sam-
hällsutvecklingen och -omvandlingen. Hur diskurserna lyckas legitimera sig i
samhället är beroende av maktförhållanden inom olika domäner. Skälen till att 

–––––––––
21 En mer ingående redogörelse för socialkonstruktivismen ges i Socialkonstruktivism – positioner,

problem och perspektiv av Barlebo Wenneberg (2001) och en tillämpning av socialkonstruk-
tivismen i socialt arbete i Listening to the Welfare State av Seltzer m.fl. (2001).
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samhällsarbete var en aktuell diskurs under 1970-talet i Norden och att 
partnerskapsdiskurserna är det i vår samtid återkommer jag till i kapitel III-IV.

Diskursanalysens uppgift är att identifiera samtalsordningar i syfte att skapa
medvetenhet, främja kritisk analys och bidra till utveckling och förändring.
Diskursanalysens uppgift är inte att ”bevisa sanningar” utan att ”upptäcka” de
representationer som görs av verkligheten genom språket (jfr Börjesson 2003,
Starrin 1994). Diskursanalyserna syftar till att kritiskt granska det ”förgivet-
tagna” och öppna nya perspektiv på det givna i syfte att kunna fördjupa kun-
skapen om det som sker i den sociala världen.

Enligt Denvall (1994, 14 ff.) blir diskurser åtkomliga och synliga genom nära,
konkreta och åskådliggörande undersökningar. I mitt fall har jag gjort en översikt
som sammanfattar existerande diskurser i kronologisk ordning. Jag granskar det
”förgivettagna” i mångfalden och öppnar nya perspektiv genom att synliggöra
diskursernas omvandling. I fördjupningsstudien vill jag ta reda på vad som har
hänt i praktiken kring samhällsarbete i de nordiska länderna och kommunerna.

Fördjupningsstudien – en empirisk studie av
samhällsarbete i Norden 
Fördjupningsstudien omfattar en analys av samhällsarbetets transformation på
nationell, kommunal/subkommunal samt projektnivå. Den består av en historik
över samhällsarbetet i respektive land från och med 1960-talet, en explorativ
kommunstudie samt en fältförlagd studie av nio exempel på projektnivå. För-
djupningsstudiens olika delar och faser illustreras på följande tidsaxel.

Tablå 3. Avhandlingens kronologi

1989 1991 1991-1992 1992 1993-1994 1997-1999 2003-2004

Orientering
i avhand-
lingsämnet
(bil. 1) 

Sonderande
intervjuer
med  nyckel-
personer/-
projekt (se
bil. 1 och 2)

Explorativ
kommunstudie
i fyra nordiska
kommuner
genom
kommunenkät
(bil. 3) 

Analys av 
kommun-
enkäterna

Fältförlagd
studie av nio 
fall genom
projektenkät
er, intervjuer
och observa-
tioner (bil. 4, 
5)

Analys av 
fallbeskriv-
ningarna
och projekt-
ledarnas
feed-back.

Avhandlings-
arbete och 
komplet-
tering av 
information.

Löpande besök i och kontakt med kommunerna och
projekten 1991-1994

Kontakt
med
projekt-
ledarna

Ny kontakt 
per post och 
e-post på 
nationell,
kommunal
och lokal 
nivå

Litteraturstudier 1989-2004
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Sondering och explorativ kommunstudie
Den explorativa kommunstudien genomfördes i den sociala sektorn i fyra
nordiska kommuner: Bergen i Norge, Göteborg i Sverige, Århus i Danmark och
Tammerfors i Finland. De valda kommunerna är inte representativa för alla
kommuner i respektive land, men återspeglar enligt min bedömning mångfalden
av diskurser och praktiker på kommunnivå inom den sociala sektorn i början av
1990-talet. Många av de lokala projekt och försöksverksamheter som pågick i
undersökningskommunerna var på ett eller annat sätt kopplade till nationella
diskurser inom området genom finansiering, nationella och lokala nätverk samt
forskning och utvärdering.

Inledningsvis genomfördes ett antal sonderande intervjuer med nyckelper-
soner på nationell och kommunal nivå med hjälp av en frågeguide (bil. 1 och 2).
De personer jag intervjuade var läromedelsförfattare, forskare, handläggare vid
statliga verk och kommuner samt socialarbetare o.d. Jag ställde frågor och förde
samtal om samhällsarbetets läge i respektive land.

De sonderande intervjuerna utgjorde en bakgrund till kommunstudien som
bestod av en kommunenkät i två delar (bil. 3). Denna del av studien genomfördes
i två steg åren 1991-1992 i respektive kommun.22 Först vände jag mig till en 
planeringschef eller motsvarande inom den sociala sektorn i respektive kommun,
en person som hade insyn i försöksverksamheter i respektive kommun på ett
övergripande plan. Genom dessa personer försökte jag först ta reda på hur man i
kommunorganisationen resonerade om samhällsarbete samt andra lokala projekt
och försöksverksamheter.

I enkäten användes ett brett definierat nyckelbegrepp för att fånga in mång-
falden av arbetssätt som enligt min kännedom fanns i den sociala sektorn, men
också för att fungera i fyra länder. Definitionen av samhällsarbete löd: ”en metod
för socialt förändrings- och utvecklingsarbete i lokalsamhället, i närsamhället
och i grannskapet” (se närmare nyckelbegrepp i bil. 2). Det var inom ramen för
denna vida definition som respondenterna ombads utpeka sina exempel.
Kommunenkäten avsåg att fånga exempel från socialtjänstens samtliga verk-
samhetsgrenar (äldre-, barn- samt individ- och familjeomsorg).

Efter kommunens centrala nivå vände jag mig till stadsdelschefer och
motsvarande på den subkommunala nivån (stadsdel, distrikt och område),
beroende på respektive kommuns organisationsstruktur. När jag fick svaren
visade det sig att i många fall hade kommunenkäten skickats vidare till en
avdelningschef eller en projektledare.

Att som utomstående få tillträde till kommuner och deras interna verksamhet
kan vara en intrikat fråga. I Bergen och Göteborg samt Århus behövde jag inte
särskilda tillstånd för att genomföra den explorativa studien. I Tammerfors fick 
jag ansöka om ett formellt tillstånd hos social- och hälsoministeriet för att kunna
samla in data. Efter social- och hälsoministeriets tillstånd fanns inga restriktio-

–––––––––
22 Enkäterna översattes till respektive nordiskt språk av personer som kunde nordiska och hade arbe-

tat med samhällsarbete eller undervisat i ämnet. Översättarna var Terje Skjeldam från Norge och
Peter Friese från Danmark. Den finska översättningens samstämmighet med den svenska
granskades av Paula Moisander, översättare vid Finska riksdagen (se bil. 1).
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ner. Inom Århus kommun ansågs att insamlingen av undersökningsmaterialet
skulle ske genom av social- och hälsoförvaltningens utsedda kontaktpersoner. I
Bergen skulle en medarbetare till planeringschefen göra detta åt mig. I Göteborg
och Tammerfors fick jag samla in exemplen själv från stadsdels- respektive
områdesnivå. Arbetet i Bergen och delvis i Århus kom inte att fungera som
planerat, varför jag efter flera påminnelser till slut själv fick komplettera insam-
lingen. Till Bergen och Århus fick jag göra en extra resa för att få in allt material.

Tillvägagångssättet blev därmed inte exakt detsamma i varje kommun. Detta
berodde även på kommunorganisationen i respektive kommun. I Göteborg fanns
21 stadsdelar 1992, i Bergen 12 stadsdelsadministrationer, i Tammerfors fem
socialtjänstområden och i Århus åtta områdeskontor. I Århus hade projekt- och
försöksverksamheterna en gemensam kommunal administration, medan områ-
deskontoren hade ansvar för socialt arbete och utbetalningen av bidrag. I Bergen
hörde barnomsorgen till skolförvaltningen, men barnstugorna låg i respektive
stadsdel. Jag skickade mina enkäter endast till stadsdelsadministrationerna i
Bergen, eftersom de var väl förtrogna med lokala försök i respektive stadsdel.
Respektive kommun och dess sociala sektor beskrivs mer detaljerat i kapitel IV. 
I tablå 4 redovisas dessa förutsättningar för delstudiens genomförande.

Tablå 4. Insamling av data i fyra decentraliserade nordiska kommuner

Kommun Bergen Göteborg Tammerfors Århus

Organisation 12 stadsdelsadm. 21 stadsdelar 5 socialtjänstomr. 8 områdeskontor
Tillräde Inget formellt

tillstånd
Inget formellt
tillstånd

Tillstånd från 
ministeriet

Inget formellt
tillstånd

Datainsamling Själv Själv Själv Genom
kontaktpersoner
och av mig själv 

År 2004 vände jag mig åter till kommunerna för att få en inblick i hur läget såg 
ut tio år efter enkäterna. Via i huvudsak brev och e-post kontaktade jag såväl den
centrala nivån som de projekt som jag hade studerat 1993-1994. Jag fick inte
kontakt med alla personer och projekt, men svar från varje kommun. Svaren
visade att omorganisationer hade gjorts och nya projekt startats. Det verkade som
om verksamheterna blivit ännu mer differentierade, i synnerhet i Göteborg (se
vidare kapitel IV).

Kommunenkätens två delar 
Kommunenkätens första del (bil. 3) bestod av allmänna frågor om lokala projekt
och verksamheter. Denna del av enkäten användes för att hämta kunskap om
lokala försök och utvecklingsverksamheter inom den sociala sektorn under
rubriken ”Samhällsarbete i Norden” i allmänhet.

Respondenterna (planeringschefer och stadsdelschefer) fick först ange vilken
typ av projekt och verksamheter som fanns i enlighet med följande specificering:

A. Projekt som inriktades på fysisk miljö.
B. Projekt som inriktades på de boendes livsvillkor.
C. Projekt som inriktades på specifika grupper.
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D. Projekt som inriktades på något annat än de tre ovanstående målgrupper och
föremål.

E. Icke projektbaserade verksamheter som har bedrivits i uppsökande och
förebyggande syfte inom den reguljära verksamheten i lokalsamhällen.

I alla kommuner förutom Tammerfors fanns exempel på samtliga kategorier. Där
gavs inga exempel på lokalt utvecklings- och förändringsarbete som i projekt-
form inriktades på den fysiska miljön. I enkätens andra del (bil. 3) ställde jag 18
frågor om enskilda projekt. Syftet var att få bättre underlag om de exempel som
gavs på samhällsarbete, närmiljöarbete, miljöarbete m.m., se kapitel IV. 

Sammanlagt fick jag in 97 verksamhets- och projektbeskrivningar: 50 exem-
pel från Århus, 20 från Bergen, 18 från Göteborg och 9 från Tammerfors. Att
Århus hade fler projekt än de övriga kommunerna hade att göra med att det i 
början av 1990-talet pågick flera försöksprogram i Danmark och att det i
kommunen också fanns egna lokala projekt i synnerhet bland barn och ungdomar
(se närmare kapitel IV). 78 exempel av 97 valdes för den fortsatta analysen i 
form av en fördjupad kategorisering. Endast de exempel som bedrevs under den
aktuella insamlingsfasen hösten 1991 och våren 1992 togs med. Fördelningen
mellan kommunerna blev enligt följande: 32 exempel i Århus, 19 i Bergen, 18 i
Göteborg och nio i Tammerfors. En förteckning av dessa 78 ges i bilaga 6.

Kategoriseringen för kodningen gjordes på basis av genomläsning av samtliga
beskrivningar flera gånger. 23 slumpmässigt valda exempel av 78 fall valdes för
kontrollkodning av två forskarkollegor för att finna ett system för kategorise-
ringen av de 18 variabler som jag hade. Det heterogena materialet visade sig inte
lämpa sig för en fullständig statistisk analys utan en enklare form av kvanti-
fiering valdes. För analysen av arbetsinriktning och arbetssätt valde jag åtta
variabler (se nedan), som jag på basis av kontrollkodningen bedömde som
centrala.23

Åtta variabler för analysen av arbetssätt:
1. Arbetets huvudinriktning (Fråga 2)
2. Föremålet för arbetet (Fråga 2, specificering)
3. Samarbetspartner (Fråga 3)
4. Mål (Fråga 13 a)
5. Arbetssätt (Fråga 13 b) 
6. Beteckning av arbetssätt (Fråga 14)
7. Form (projekt eller reguljär)
8. Forskarens bedömning av arbetssätt på basis av punkterna 1-7

Först kategoriserade jag materialet i enlighet med projektens/verksamheternas
huvudinriktning (den fysiska miljön, levnadsförhållanden, specifika grupper eller
något annat) för verksamheten. Analysen av huvudinriktning utmynnade i tre

–––––––––
23 Flera forskare inom ämnesområdet (t.ex. Fisker & Rechendorff Møller 1992, Ronnby 1992,

Wahlberg m.fl. 1978) har påpekat att det inom området är svårt att finna ”rena”, varandra uteslu-
tande kategorier.
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målgruppskategorier: lokalsamhälle, specifika grupper och övrigt. Vad gäller
analysen av arbetssätt förekom arbetssätt som jag har betecknat enligt följande
(tablå 5):

Tablå 5. Arbetssätt i 78 exempel

1. Samhällsarbete och närbesläktade arbetssätt:
områdesarbete, närmiljöarbete, miljöarbete o.d.

2. Grupp- och områdesinriktat arbete

a) Generellt och gruppinriktat förebyggande arbete
b) Individ- och gruppinriktat förebyggande eller/samt

   miljöterapeutiskt behandlande arbete
c) Annat aktiverande och integrerande arbete

3. Annat metod-, organisations- och personalutvecklings-
arbete

Den första kategorin, som jag betecknar som samhällsarbete, skilde sig från de
två andra framför allt genom att exemplen var inriktade på hela lokalsamhället
och flera grupper av boende, inte endast på en viss grupp av klienter eller
boende. I fokus stod den fysiska miljön och lokala levnadsförhållanden samt
grupper av boende. Exemplen omfattade också flera delprojekt och aktiviteter.
Metodmässigt kunde jag i den första kategorin identifiera delmetoder som åter-
finns i samhällsarbete som grannskapsarbete, organisationsarbete, social plane-
ring och i vissa fall aktionsinriktat arbete. Den andra kategorin inriktade sig i
första hand på grupper av boende och klienter, där arbetssätten handlade om
förebyggande arbete, miljöterapeutiskt behandlande arbete eller annat aktiveran-
de eller socialt integrerande arbete.24 I denna kategori kunde man också finna
exempel på samhällsarbetets delmetoder, framför allt grannskaps- och organisa-
tionsarbete. Den tredje kategorin innehöll främst projekt med inriktning på
metod-, organisations- och personalutveckling. En mer ingående redovisning av
arbetssätten ges i kapitel IV. 

Den fältförlagda studien 
De ovan nämnda huvudkategorierna utnyttjades sedan som underlag för val av
relevanta fall för den fältförlagda studien. Nio fall valdes utifrån tre kriterier:

–––––––––
24 Miljöterapeutiska verksamheter omfattar såväl miljöterapeutiska behandlingsformer (från samhälls-

psykiatri till miljöpedagogik) som terapeutiska samhällen (The Therapeutic Communities) (se
vidare Hagqvist & Widinghoff 2000). Ibland har dessa inkluderats i samhällsarbete. Jag gör inte
det. Att initiera och bygga upp en miljöterapeutisk verksamhet tillsammans med de berörda kan
inkluderas i samhällsarbete, men inte själva behandlingen.
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idealtypiskt fall, gränsfall och avvikande fall.25 På detta sätt ville jag få en sprid-
ning på praktiska exempel för en fördjupning på projektnivå. De valda exemplen
blev som följer:

1. Idealtypiska fall
Miljöarbete i Bispehaven i Århus, Danmark (exempel 47 i bil. 6) 
Samhällsarbete vid Toimela i Hervanta, Finland (exempel 38 i bil. 6) 
Närmiljöarbete i Loddefjord i Bergen, Norge (exempel 1   i bil. 6) 
Områdesarbete i Lövgärdet i Göteborg, Sverige (exempel 23 i bil. 6) 
Vågspelet i Göteborgs skärgård, Sverige (exempel 26 i bil. 6) 

Med det idealtypiska menar jag i denna undersökning de fall som kunde
betraktas som samhällsarbete i enlighet med de nordiska definitioner på sam-
hällsarbete som getts sedan slutet av 1970-talet i respektive land. Jag utgick inte
från en författares uppfattning om samhällsarbete utan jag har försökt väga
samman gängse uppfattningar om samhällsarbete i de fyra länderna (se vidare
kapitel III-IV). Exemplen benämndes som samhällsarbete, närmiljöarbete, områ-
desarbete och miljöarbete, dvs. vedertagna begrepp i början av 1990-talet i 
respektive land. Det fanns 18 fall att välja mellan. Jag valde fyra som påminde
om varandra och ett som var annorlunda, ett landsbygdsprojekt i en storstads-
kommun. De fyra första pågick i förortsmiljöer byggda kring 1970 och det femte
var ett projekt på en liten ö, Vrångö med 380 boende i Göteborgs södra skärgård.
Särskilt för detta fall var att det var ett uttalat kvinnoprojekt, initierat av elva
kvinnor. Alla fem exemplen var kopplade till försöksverksamheter på riksnivå i
respektive land. 

Gränsfallen och det avvikande fallet valdes för att i metodhänseende jämföras
med de idealtypiska exemplen. Valet av gränsfall blev som följer:

2. Gränsfall: grupp- och områdesinriktat arbete
SSP-gruppen i Århus, Danmark (exempel 52 i bil. 6 
Uppväxtmiljöarbete på Li och Flaktveit i Bergen, Norge (exempel 5 i bil. 6) 
Miljöarbete bland vietnamesiska flyktingar i Bergen, Norge (exempel 14 i bil. 6 ) 

Valet av exempel i denna kategori var svårare, eftersom det fanns 47 fall att välja
emellan. Jag valde projekt och försöksverksamheter bland barn och ungdomar,
eftersom de var de mest förekommande formerna av grupp- och områdesarbete i
mitt forskningsmaterial. De andra pågick bland invandrare och flyktingar,
missbrukare, psykiska sjuka, äldre, ensamstående pappor, kvinnor utsatta för
våld, handikappade m.fl. Att miljöarbete bland vietnamesiska flyktingar kom
med i denna kategori berodde på att flera delprojekt i miljöarbetarens arbete
pågick bland barn och ungdomar. Till valet av detta exempel bidrog också att
miljöarbetaren hade ett icke-nordiskt efternamn, det enda bland de 78 exemplen.

–––––––––
25 Stöd för detta tillvägagångssätt fick jag i A Case for the Case Study (Feagin m.fl. 1991, 62), som

diskuterar normala, avvikande och extrema fall i syfte att få fram olika aspekter på undersökta 
sociala fenomen.
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3. Avvikande fall: svårplacerade metod-, organisations- och personalutvecklings-
projekt. De utgör en restkategori. Många av dessa exempel handlade om utbild-
ning, kompetensutveckling eller utredningar och forskning. Jag valde endast ett
exempel.

Arbetslivsarbete vid Göteborgs stad, Sverige (exempel 35 i bil. 6). 

Att valet föll på arbetslivsarbetet i Göteborg berodde på att jag hade svårt att 
identifiera detta fall som karaktäriserades som ”Konsultativ socialtjänst med
inriktning på näringslivet”. Detta fall avvek från alla andra 78 exempel genom
att det inriktades på företag och fackföreningar, inte på klienter, grupper av
boende eller lokalsamhället. Exemplet handlade om arbetslivsarbete, som i
projektbeskrivningen presenterades som en ny inriktning inom det sociala
arbetet. Några av gruppens medlemmar var utplacerade på Volvo Lastvagnar
som beskrevs som ”ett lokalsamhälle” med 4 000 anställda.

De nio exemplen är inte renodlade fallstudier (jfr Merriam 1994). De utgör
fallbeskrivningar av de ovan nämnda tre kategorierna av arbetssätt i åskådlig-
görande syfte. Endast tre av de nio fallen hade varit föremål för systematiska och
sammanfattande utvärderingar fram till 1994. De utvärderingar som fanns
utnyttjades som källmaterial. Det skrivna material som jag i övrigt tog del av var
ofta fragmentariskt, bestående av utdrag av egna anteckningar, projektplaner,
tidnings- och andra artiklar, kortare rapporter och dylikt, vilket gjorde det svårt
att identifiera entydiga sammanhang kring projekten.

Fältstudiens tillvägagångssätt
De utvalda nio exemplen undersöktes i sina lokala kontexter med hjälp av en
projektenkät, 3-4 dagars fältbesök samt intervjuer (bilagorna 4-5). De som fyllde
i enkäterna var ledare i respektive projekt/verksamhet. I enstaka fall svarade även
några andra kategorier som i samhällsarbete Hervanta. Kompletterande uppgifter
hämtades senare via telefon, post, besök och internet. De detaljerade frågorna i
enkäterna och intervjufrågorna syftade till att få in så många olika aspekter som
möjligt av respektive projekt och verksamhet. Med hjälp av dokument, intervjuer
och observationer på fältet försökte jag komma in i respektive verksamhets
praxis (förklaras teoretiskt i kapitel III). Intervjuerna tog 1,5-2 timmar. De
användes i syfte att komplettera det insamlade materialet, inte för att göra en
samtalsanalys. Intervjuerna bandades och jag antecknade nyckelaspekter av
intervjuerna, uppgifter och citat som sade något väsentligt om projekten och hur
verksamhetsledare såg på sitt arbete, arbetsroller och -uppgifter, kunskapssyn
och metoder samt vad arbetet hade lett fram till.

De fältförlagda studierna var för mig ett sätt att kunna sätta mig in i respektive
exempels praktik och i de berördas vardagsverklighet. De utgjorde också försök
att få ”kunskap i handling” genom att följa de berörda i vardagsarbetet, se och
lyssna på vad de gjorde och hur de resonerade om sitt arbete. Trots detta avser de
nio exemplen inte att utgöra några etnografiska studier. De är helt enkelt prak-
tiska exempel där jag i början av 1990-talet försökte ta reda på hur praktiskt
arbete ser ut och hur projektledarna beskriver och förstår sitt arbete. Syftet är att 
visa de uttrycksformer som lokalt utvecklings- och förändringsarbete tar sig i
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praktiken. De nio fallen synliggör faktiskt två olika språkbruk – två olika diskur-
ser – som finns på området, det skriftliga som ingår i forsknings- och andra rap-
porter samt det muntliga som ingår i vardagsarbetet.26

Eftersom jag i denna undersökning valt att återge även projektledarnas syn på
sitt arbete tog jag kontakt med respektive projekt/verksamhetsledare och erbjöd
dem att granska mina beskrivningar. Detta gjordes 1997-1999. I två fall fick jag
ingen reaktion och i två fall fick jag ta emot några rättelser på detaljuppgifter. I
avhandlingen har respektive fallbeskrivning förkortats radikalt. År 2004 vände
jag mig åter till respektive kommun och verksamhet i syfte att ta reda på vad som
har hänt sedan dess. De uppgifter jag fick redovisas kortfattat i kapitel IV.

Analys och jämförelse
Analysen har följt en abduktiv logik (jfr Alvesson och Sköldberg 1994, 44 ff.).
Abduktionen kan beskrivas som ett slags hermeneutisk spiral där varje steg i 
undersökningsprocessen leder till en djupare förståelse av det undersökta feno-
menet (jfr Swedner 1983 b, 59 ff.). Mitt kunskapssökande har genomförts i olika
faser enligt nedanstående figur.

Figur 4. Mångdimensionell forskningsprocess 

–––––––––
26 Jfr Walter Ongs teorier om skillnader mellan det talade och det skrivna ordet, mellan muntliga och 

skriftliga uttrycksformer i Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet  (Ong 1990).
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Sammanfattning och värdering av 
avhandlingens metod 
Översikten av internationella och nordiska diskurser och praktiker på området
har analyserats med hjälp av en diskursanalys där kronologi använts som hjälp-
medel för att systematisera materialet i olika tidsperioder och teman. Vad
beträffar fördjupningsstudien har jag utnyttjat analysmetoder som beskrivning,
kodning och kvantifiering för att systematisera lokala projekt i olika kategorier.
Vad gäller den fältförlagda studien på projektnivå har jag analyserat nio fall och
sammanfattat dessa i fallbeskrivningar kring teman som projektkontext, lokal-
kontext, arbetssätt och -innehåll, projektarbetarnas uppfattning om samhälls-
arbete, sitt eget arbete och sin arbetsroll samt utfallet.

I det sammanfattande kapitlet V reflekterar jag över hela materialet i ett
komparativt perspektiv med fokus på jämförelse av samhällsarbetets omvandling
i de nordiska länderna. Skillnaderna och likheterna mellan de nordiska länderna
har sammanfattas i en tablå i kapitel V utifrån tio kriterier: introduktion av
samhällsarbete, nya diskurser och praktiker, projektkulturens genombrott,
samhällsarbetets form, innehåll, ekonomiska och politiska villkor, läroböcker,
avhandlingar, position och nationella särdrag.

Jag har inte utgått från någon given teori från början utan konstruerat en
teoretisk referensram under forskningsprocessen. Abduktionen väljer emellertid
inte vilken teori som helst som hjälpmedel utan den som utkristalliserar sig
genom de mönster som uppmärksammas när forskaren pendlar mellan teoretiskt
tänkande och empiri. Efter att ha avslutat insamlingen av data och börjat
reflektera över det insamlade forskningsmaterialet såg jag likheter mellan
samhällsarbetets omvandling och hela samhällets omvandling som den beskrivits
i teorier om samhällets moderniseringsprocesser (jfr Baumen 1995, Beck,
Giddens, Lash 1994, Giddens 1991, Lyon 1994). Den teoretiska referensram som
jag utnyttjat beskrivs i kapitel III.

Designen med översikt och fördjupning är ett användbart upplägg i ett
explorativt syfte. Upplägget med en omfattande översikt tillsammans med en 
fördjupning i fyra nordiska länder blev dock tungrott. I efterhand skulle jag ha
föredragit en design med medverkande forskare från respektive nordiskt land och
helst även från länder utanför Norden. Beträffande designens delstudier har det
funnits flera brister. Bland annat var enkäterna och intervjufrågorna alltför 
detaljerade, vilket blev ett problem i analysen. Det blev svårt att se ”skogen för 
alla träd”, och det tog tid att finna en bra form för avrapportering.

På vilket sätt är undersökningen vetenskapligt sett giltig och tillförlitlig? Ofta
används begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva forskningsstudiernas
vetenskaplighet. Dessa begrepp härstammar från den kvantitativa forsknings-
metodiken och det naturvetenskapliga vetenskapsidealet (Alvesson & Sköldberg
1994, 2000). I denna studie förstås de inte på det naturvetenskapliga sättet. Men
jag har strävat efter att skapa giltig kunskap i betydelsen att den är mer allmän-
giltig än en personlig eller en lokal kompetens (kunskaper och färdigheter).

I all typ av forskning måste forskaren kunna visa hur hon eller han har använt
sig av grundläggande begrepp samt hur man har insamlat, bearbetat och analyse-
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rat data på ett systematiskt och etiskt godtagbart sätt. Detta har jag försökt göra
genom att först argumentera för min syn på forskning och kunskap samt
samhällsarbetets särdrag. Jag har också i detalj redogjort för hur jag har gått till
väga i studiens delar och helhet. Kombinationen av översikt och fördjupning har
varit ett sätt att försöka ge en allsidig bild av mångfalden av community-
orienterade diskurser och praktiker i allmänhet och i samhällsarbete i synnerhet.
Det är på basis av dessa två huvudstudier som jag har dragit mina slutsatser i det
sammanfattande slutkapitlet V. 

På frågan huruvida resultaten är generaliserbara till andra situationer än de
undersökta vill jag svara att studien kan användas som en utgångspunkt för en 
jämförelse och en vidareutveckling. Några av resultaten är generaliserbara, andra
överförbara och resten kontextbundna. Eftersom lokalt utvecklings- och föränd-
ringsarbete är en kontextbunden verksamhet som hela tiden rör sig kan studien
inte reproduceras på exakt samma sätt och inte på samma forskningsmaterial.
Men kombinationen av en övergripande kunskapsöversikt med en fördjupnings-
studie i ett jämförande perspektiv är enligt mig ett fruktbart sätt att skapa
kunskap om outforskade fenomen. Den föreliggande studien har inte strävat efter
att finna ”sanningen” på området utan att göra en kvalificerad tolkning och bidra
till en fördjupad förståelse av det komplexa område som community-strategierna
utgör.

Styrkan med studien är det långa och breda perspektivet. Undersökningen
tillför nya aspekter på mångfalden av community-orienterade diskurser och
praktiker samt samhällsarbetets transformationsprocesser i ett metod- och länder-
jämförande perspektiv i Norden. Att jag behärskar finska har gjort det möjligt att 
även inkludera Finland i den nordiska jämförelsen. De finska kunskaperna på
området har sällan diskuterats i nordiska sammanhang sedan Socialprojektet vid
NORDPLAN upphörde i början av 1980-talet (jfr kapitel III).
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3. Från settlementrörelsen till 
EU:s lokala dimension

Detta kapitel belyser samhällsarbetets omvandling i ett historiskt och
dagsaktuellt perspektiv. Det består av tre huvuddelar, en teoretisk diskussion om
moderniseringsprocesser och hur samhällsarbetets omvandling berörs av dessa
samt en internationell och en nordisk översikt över mångfalden av lokala
strategier. De diskurser och praktiker som granskas sammanfattas i en tablå i
kapitlets andra och tredje avsnitt.

Ordet samhällsarbete refererar sedan mitten av 1800-talet till samhälleligt
arbete, ett arbete som hör samman med ett samhälles utformning, styrning och
förvaltning.1 Sedan dess har det fått många olika betydelser i skilda samman-
hang. Med sökordet samhällsarbete fann jag en svensk källa i socialt arbete ända
från 1920-talet: Social handbok. Översikt av offentligt och enskilt samhällsarbete
i Sverige, utgiven av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) (Koch 1925).
Trots att ordet samhällsarbete i den nämnda handboken inte används i 1960-
talsbetydelse som den tredje metoden i socialt arbete, finns det många
beröringspunkter med de arbetssätt som har kallats för community organization,
community development och community work i internationella sammanhang.2 Av 
handboken framgår tydligt att socialt arbete i början av 1920-talet utgjorde en
bred socialreformistisk verksamhet, där man synliggjorde aktuella sociala
problem och orättvisor samt initierade sociala aktiviteter och reformer på
samtliga nivåer i samhället.

Teorier om modernisering 
De flesta samhällsteorier handlar om samhällets moderniseringsprocesser och
deras inverkan på människors levnadsvillkor och liv samt om hur människorna
kan handla för att utforma samhället och sina liv (se vidare Månson 1995,
Nygaard 1996). Moderniseringsprocesserna har i huvudsak omfattat teorier om
hur ett agrart samhälle har omvandlats först till ett industrisamhälle och senare
till ett informationssamhälle. Omvandlingen av samhällsarbetet är en del av de
allmänna moderniseringsprocesserna.

–––––––––
1 Ordet samhällsarbete dök upp i det svenska språket under 1850-talet, se närmare Svenska Akade-

mien och Språkdata, http://g3.spraakdata.gu.se/osa.
2 Den sociala handboken från 1925 är indelad i två delar: Några utgångspunkter för socialpolitik och

15 specifika avsnitt från samhällets hjälp- och skyddsverksamhet till kooperation. 
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Utifrån ett antal teorier om modernisering, socialpolitik och socialt arbete
kopplat till mitt eget forskningsmaterial har jag byggt upp en samhällsteoretisk
ram som omfattar tre perioder av modernisering: förmodern, modern och
senmodern. De teorier som har utnyttjats är teorier om modernisering (Beck,
Giddens & Lash 1994, Habermas 1984), nätverkssamhälle (Castells 2000),
handling (Nygaard 1996) samt teorier om socialpolitik och socialt arbete (t.ex.
Alcock & Craig 2001, Cox m.fl. 1987, Johnson N 1987, Matthies 1994, Midgley
1995, Montin 2002, Payne 2002, Popple 1996, Sipilä 1989, Sjöström 1975,
Taylor M 2003). Min ambition har inte varit att forma en ny samhällsteori utan
att genom befintliga teorier finna en klargörande periodisering av de modernise-
ringsprocesser som kan underlätta förståelsen av mitt forskningsområde.

Med begreppet den förmoderna perioden åsyftar jag det industrisamhälle som
växte fram under 1800-talet. Den moderniseringsprocess som pågick under
1800-talet innebar ett uppbrott från det traditionella samhället på landet
(community) till ett urbant samhällsliv i städer (society). Jordbrukssamhället
omvandlades till ett industrisamhälle, och en ny industriarbetarklass växte fram.
Det var under detta århundrande då släkt- och gemenskapsband omvandlades till
lösa bekantskaps- och kontraktsbaserade relationer (som t.ex. anställning, arbets-
kamrater, medlem i parti och förening m.m.). De som flyttade in i städerna fick
ofta bosätta sig i områden utan fungerande infrastruktur för såväl boendet som
det sociala livet. Koncentrationen av arbetare och fattiga i storstäderna medförde
spänningar och motsättningar samt social oro mellan olika klasser. 1800-talets
samhälle präglades av en enkel arbetsfördelning och en låg institutionaliserings-
grad av sociala verksamheter. De flesta samhällsområden (arbets-, boende och
andra sociala förhållanden) saknade reglering i lag. Folk började organisera sig i
skilda intresse- och påtryckningsgrupper: arbetar-, rösträtts-, kvinno-, nykterhets-
och bildningsrörelser. Det var i slutet av 1800-talet som de första initiativen till 
socialreformism, socialförsäkringar och professionellt socialt arbete togs. Det var
också då som de första formerna av community-strategier, bl.a. i form av 
settlementarbete och kolonialt utvecklingsarbete, initierades (se närmare Cox 
m.fl. 1987, Midgley 1995, Popple 1996).

Den moderna perioden sammanfaller med välfärdsstaternas framväxt. Efter
första världskriget har arbetsdelningen och institutionaliseringen samt differen-
tieringen i samhället ökat och inneburit en allt starkare ”kolonialisering” av
människornas livsvärld, för att använda Habermas terminologi. Systemet (stat
och marknad) har tagit över allt flera sociala funktioner (försörjning, omsorg och 
konsumtion) av familj och släkt, samtidigt som förhållandena mellan system och 
livsvärld komplicerats (jfr Habermas 1984). Under den moderna fasen expande-
rade välfärdsstaterna till stora offentliga byråkratier och de professionella prakti-
kerna till välfärdsprofessioner. Under denna period infördes termerna community
organization, community development och community work varav några institu-
tionaliserades i välfärdsstaternas verksamhet under perioden 1930-1970.

Den senmoderna perioden refererar till en ny typ av samhällelig omstruktu-
rering som rör välfärdsstatens och samhällets moderniseringsprocesser sedan
slutet av 1970-talet. Under den nykonservativa och nyliberala eran, förkropps-
ligad som Reaganism och Thatcherism, genomfördes avregleringar, privatise-
ringar och frivilligiseringar i de flesta välfärdsstater. Därutöver har den informa-
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tionsteknologiska revolutionen och kapitalismens omstrukturering enligt Castells
(2000) framkallat en ny samhällsform, nätverkssamhället, vars utmärkande drag
är digital revolution, globalisering, nätverk som organisationsform, flexibilitet,
instabilitet, individualisering m.m. Det senmoderna samhället, som också har
betecknats som ett kunskapssamhälle, ställer allt högre krav på arbetskraftens
utbildningsnivå och kompetens. I högteknologiserade samhällen i västvärlden
har lågutbildad arbetskraft fått allt svårare att få jobb och försörjning genom
lönearbete. Den senmoderna tiden karaktäriseras av många paradoxer. Samtidigt
som allt fler industrier och företag söker sig till länder med låga produktionskost-
nader flyr allt fler människor från utvecklingsländer till västvärlden i förhopp-
ning om bättre livsvillkor. Den senmoderna moderniseringen har inneburit djup-
gående dekonstruktions- och rekonstruktionsprocesser på samtliga livsområden,
och de går allt snabbare. Att kapitalismens egen dynamik förändrar produktions-
förhållandena och samhällslivet insåg Marx och Engels redan under 1800-talet
genom att konstatera att ”allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profa-
neras och människorna blir slutligen tvungna att se sin livssituation och sina 
ömsesidiga förhållanden med nyktra ögon” (se vidare Beck 1996, 55). Huruvida
vi människor kan se moderniseringsprocesserna ”med nyktra ögon” återstår att
visa, men vi har allt snabbare undergrävt givna strukturer och levnadssätt, även
den kunskap som vetenskapen betraktar som säker. Differentieringsprocesserna
har under de senaste tre årtiondena intensifierats inom olika samhällsområden,
vilket också inkluderar community-strategierna (jfr kapitel I-IV).

Om reflexiv modernisering
De senmoderna moderniseringsprocesserna har betecknats som reflexiva (Beck,
Giddens & Lash 1994), som postmoderna (Bauman 1995, Lyon 1994) och
nätverksorganiserande (Castells 2000). Personligen föredrar jag teorierna om
reflexiv modernisering i och med att de även försöker komma åt vardagslivets
moderniseringsprocesser.3 Reflexiviteten rör växelverkan mellan det globala och
det lokala samt det institutionella och det personliga, där människorna genom
social handling vävs in i de allmänna moderniseringsprocesserna. Under sen-
modernismen har såväl samhället som det egna livet enligt Giddens (1999) blivit
reflexiva projekt. Reflexiviteten utmärks av såväl upplösande som återupp-
byggande processer: samtidigt som vi frikopplas från traditioner, givna strukturer
och värdesystem bygger vi upp nya och förnyade strukturer, livsformer och
praktiker. Att sociala element lösgörs från sina tidigare sammanhang och infogas
under förändrade samhällsvillkor i nya konstellationer har skett genom historien,
men de har genom moderniseringsprocesserna blivit alltmer komplexa och svåra
att bemästra i en globaliserad värld. Vår samtid präglas av en ”förvirrande

–––––––––
3 Reflexivitet är inte detsamma som reflektion/reflexion eller att reflektera (begrunda, noggrant tänka 

efter). Reflexivitet utmärks enligt Giddens av åtskiljande av tid och rum, urbäddningsmekanismer
och institutionell reflexivitet (Giddens 1999, 31 ff.). Den rör såväl självreflexivitet som institu-
tionell reflexivitet. Vad Giddens struktureringsteori uppmärksammar särskilt är att strukturer inte
existerar separat från social handling: ”Structure is both the medium and the outcome of the human
activities which it recursively organizes” (Giddens 1987, 61).
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oordning”, där diskurser och praktiker lösgörs och kombineras tvärs över
obegränsade avstånd i tid och rum (jfr Giddens 1999, 276). De pågående moder-
niseringsprocesserna alstrar såväl nya risker som möjligheter i den pågående
reflexiva omstruktureringen.

Moderniseringsprocesserna har också tvingat fram behovet av att upptäcka det
politiska på nytt och att utveckla nya former för politik för att hantera de
problem som finns och för att utforma det framtida samhället i önskad riktning.
Beck (1996) diskuterar den nya politiken som ”regelförändrande politik”,
Giddens (1999) som ”livspolitik” och Castells (2000) som ”nätverksorganise-
ring”. Alla dessa tre teorier rör lokala projekt i någon form i och med att de
försöker svara på de situationsmässiga utvecklings- och förändringsbehov som
ingår i de pågående omstruktureringarna på lokal nivå. Den teori som lägger vikt
vid vars och ens moraliska val av handlingar är Giddens livspolitik, ”en politik
om livsbeslut” (Giddens 1999, 252 ff., 267).4 Livspolitiken utgör en fortsättning
på den emancipatoriska politik som har syftat till frigörelse och eliminering av
exploatering, ojämlikhet och förtryck. Den står för en mer etiskt orienterad
politik som rör behovet av att skapa moraliskt försvarsbara livsformer och nya
möjligheter till självförverkligande i ett korstryck av lokal och global institu-
tionell påverkan. Den utmanar oss att fråga hur jag som individ vill leva och hur
jag vill forma mitt liv tillsammans med andra. Livspolitiken uppmärksammar
särskilt människors handlingsliv, val av handlingar som ingår i varje persons
dagliga liv. Giddens teori ger inga recept för hur valet av handlingar ska gå till. 
Den implicerar att var och en, oavsett vilka sociala trygghetssystem vi än har, till 
slut måste ta ställning till sina val av handlingar. Jag menar att det ”livspolitiska”
också tar sig i uttryck i lokala projekt i och med att de rör frågor om livet och hur
livet kan formas lokalt. Livspolitiken handlar inte om att leva livet utan forma
det. Det är en sorts ”andra chansens” politik, att ständigt välja ett nytt sätt att
handla för att komma vidare i livet och i dess formation. Andra chansens politik
gäller alla människor som på något sätt måste ställa om sig i sin livsföring (jfr
Giddens 1999, Roos & Hoikkala 1998).

Program, projekt och nätverk
Organisering av sociala verksamheter i program, projekt och nätverk är några
exempel på den ovan beskrivna reflexiva och nätverksorienterade omstrukture-
ringen av samhället (jfr Hertting 2003). Under 1960-talet, då samhällsarbete
prövades, var projektarbete något nytt inom den sociala sektorn. Numera är det
ett vanligt instrument för utvecklings- och förändringsarbete, samtidigt som
staten och forskningsinstitutioner har börjat främja forskning på området (jfr
Bjerkman 1992, Fisker 1995, Johansson, Löfström & Ohlsson 2000, Lahti
Edmark 2002, Sæterdal & Vislie 1984, Unstad & Sæter 2000, Viirkorpi 1997).
– ––––––––
4 Formellt har Giddens (1999) definierat livspolitiken enligt följande: ”livspolitik handlar om de

politiska frågor som uppstår ur de självförverkligande processerna i posttraditionella kontexter,
där globala influenser tränger djupt in i självets reflexiva projekt och där de självförverkligande
processerna omvänt påverkar globala strategier” (a.a. 253). Ett extremt exempel på detta är enligt
min mening dagens självmordsbombare.
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När de första projekten med samhällsarbete startades var projektarbetsformen
inte allmänt känd, och många samhällsarbetare fick ”trampa sin egen väg så gott
det gick”, såväl praktiskt som teoretiskt (jfr Lindholm 1977). Och det gick inte
alltid så bra, som visas i kapitel III-IV. 

Med program avses i denna avhandling större nationella och transnationella
tidsbegränsade satsningar för att stimulera utvecklings- och förändringsarbete på
olika nivåer i samhället. Bland europeiska exempel finns EU:s strukturfonder
och gemenskapsinitiativ (se närmare Aalbu, Hallin, Mariussen 1999, Europeiska
kommissionen 2003 a). Bland de nationella programmen kan nämndas Social-
ministeriets Udviklingsmidler (SUM) i Danmark, REMONTTI i Finland, Statens
Nærmiljøutvalg´s ”Forsøk i nærmiljø og lokalsamfunn” (SNU) i Norge samt
Boendeservice i samverkan i Sverige som diskuteras närmare nedan.

Gränserna mellan program och projekt är även de flytande. Både program och
projekt är tidsbegränsade satsningar som pågår i tillfälliga organisationer.
Programmens omfång är dock mer övergripande än lokala projekts. Vanligtvis
bedrivs lokala projekt inom ramen för ett övergripande program. Per definition
är projekt ”en tillfällig organisation med en tidsbegränsad resultatinriktning”
(Anbäcken 2002, 2). Ett projekt avgränsas vanligtvis från reguljär verksamhet
organisatoriskt och ekonomiskt genom på förhand planerade tidpunkter för
igångsättande och upphörande. Det omges av en föreställning om engångskarak-
tär. Projekten har ansetts innehålla följande gemensamma nämnare: engångs-
uppgift, förutbestämt slutdatum/leveransdatum, ett eller flera prestationsmål samt
ett antal komplexa och/eller ömsesidigt beroende aktiviteter (Johansson,
Löfström & Ohlsson 2000, 29). Men i praktiken är gränsdragningen mellan
projekt och reguljär verksamhet inte lika självklar som i teorin. Projekt är sällan
entydiga och klart avgränsade uppdrag utan i stället mer eller mindre gränsöver-
skridande som jag ser det.5

Själva företeelsen projekt är inte ny. Projekt har använts i industrin, militären
och i forskningsexpeditioner innan de blev vedertagna medel för utveckling och
förändring inom den sociala sektorn. Inom den offentliga sektorn har projekt
sedan 1970-talet kommit att stegvis ersätta planeringsideologin och de traditio-
nella hierarkierna med ad-hocratier som ägnar sig åt unika arbetsarbetsuppgifter
i form av tillfälliga nätverksorganisationer (Johansson, Löfström & Ohlsson
2000, 12 ff.). Projekt och byråkrati, två typer av styrningar, verkar ännu inte gå 
friktionsfritt hand i hand eftersom flera forskare sedan 1970-talet vittnar om
svårigheter att inlemma projekt i myndighetsstrukturerna och att förena
representativ demokrati med direkt (jfr Andersen & Tyroll Beck 2003, Fisker
1995, Gerholm 1985, Hertting 2003, Lindholm 1977, Sahlin 1996, Wahlberg
1978, Viirkorpi 1997, Turunen 1988).

–––––––––
5 Enligt forskarna Straffan Johansson, Mikael Löfström och Östen Ohlsson (2000) är projektorganisa-

tioner vanliga i praktiken, men otillräckligt förstådda i teorin. På basis av mina studier (Turunen
1981-2003) anser jag att projekt även är otillräckligt förstådda i praktiken. Åtminstone är 
förståelsen mångtydig.
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Praxis – mellan fakta och handling 
Motsättningen mellan teori och praktik i socialt arbete har varit ett åter-
kommande problem sedan slutet av 1800-talet (jfr Germain & Gitterman 1980,
Högskoleverket 2003, NSA 1991, Kendall 2000). Under de senaste årtiondena
har flera försök gjorts att överbrygga denna motsättning genom att utveckla
teorier för och modeller om tyst kunskap, reflektiv praktik, participatorisk
kunskap, handlingskunskap, praxis m.m. (jfr Claezon, Hjälm & Söderfeldt 1999,
Eikeland & Fossestøl 1998, Schön 1983, Ramírez 1995, 2000).

Lokala strategier rör handling, och de flesta handlingsteoretikerna utgår från
praxis-begreppet (jfr Nygaard 1996). De utgår från uppfattningen om att den
sociala verkligheten konstrueras i mänsklig praxis genom att människor handlar,
m.a.o. väljer mellan olika handlingsalternativ i den pågående sociala interaktio-
nen mellan struktur och aktör. Uppfattningarna om vilken av dessa två (struktur
eller aktör) som är mest bestämmande varierar från en teoretiker till en annan.
Exempelvis är Pierre Bourdieu mer strukturorienterad än Anthony Giddens som
betonar handlingsprocesser (se vidare a.a.). Alla handlingsteoretiker gör dock
inte en skillnad mellan den instrumentella handlingen (att göra, grek. poíêsis)
och den meningsskapande handlingen (att handla, grek. prãxis) (jfr Ramírez
1992, 1995). Även om jag inte här tänker fördjupa mig i den humanveten-
skapliga handlingsteorin som utgår från Aristoteles verk, vill jag utifrån den upp-
märksamma att praxis inte är samma sak som process eller praktik. I den human-
vetenskapliga handlingsteorin är process (kinesis) det som sker, tillverkning
(poesis) är vad som görs, verksamhet (energeia) är det som pågår och handling
(praxis) är det verksamma mänskliga subjektets meningsskapande aktivitet (jfr
Ramírez 1993, 34, 1995, 124 ff.). Praxis är egentligen det som ger mening i
sociala processer och praktiker genom handling. Processer och praktik är till 
syvende och sist handlingens resultat.

Granskar man den forskning som finns om lokala projekt är det inte så sällan
som de utforskade (projektarbetarna och andra berörda som engagerar sig för
projekten) inte delar forskarnas tolkningar av deras arbete (jfr t.ex. Fisker &
Rechendorff Møller 1992, Socialvetenskaplig tidskrift 2003/4, 388 ff. och även
kapitel IV).6 Att man inte delar tolkningarna kan bero på många faktorer som att
forskare och projektarbetare har skilda perspektiv och kunskapsintressen eller att 
forskare och projektarbetare helt enkelt inte förstår varandras intentioner. En 
bidragande orsak kan också vara, som jag förmodar, att parterna inte tänker på
skillnaden mellan den instrumentella handlingens resultat och den menings-
skapande handlingens betydelse i lokala projekt. Att ett projekt i forskarnas
granskning kan framstå som ett misslyckande med tanke på måluppfyllelsen och
effekter behöver inte i sig betyda att det skulle ha varit meningslöst eller 
värdelöst. Vad som är meningsfullt och värdefullt i det ena eller andra samman-
hanget beror på de perspektivval som görs i olika typer av utvärderingar och

–––––––––
6 Debatten i socialvetenskapliga tidsskriften (2003/4:388-421) rör olika synsätt på forskning kring

Basta Arbetskooperativ mellan verksamhetsledaren Alec Carlberg å ena sidan och forskarna Jan 
Håkan Hansson och Filip Wijkström å andra sidan.
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praktiska verksamheter. Projektens effektivitet och meningsfullhet kan samman-
falla, men inte nödvändigtvis. Detta gäller även de lokala strategierna.

Nedan redovisar jag community-strategiernas omvandling i internationella
sammanhang med hänvisning till de ovan diskuterade moderniseringsproces-
serna i tre huvudperioder: förmodern (1880-1920), modern (1930-1970) och
senmodern (1980 och framåt). Av denna redovisning framgår att dessa strategier
i stor utsträckning har bedrivits i form av program och projekt sedan 1960-talet.
Att använda projekt och program som ett politiskt medel för social utveckling
och förändring inom har blivit allt vanligare sedan 1960-talet i såväl
internationella som nordiska sammanhang.

Internationella community-orienterade 
strategier
Såväl amerikanska som brittiska författare räknar upp flera aktörsgrupper som
bidragit till community-orienterade diskursers och praktikers framväxt. Dit hör
The Charity Organisation Society (COS) och The Settlement Movement som i 
socialt arbete gjort pionjärinsatser. Dessa två organisationers roll i lokala
strategier och socialt arbete diskuteras längre fram. Andra aktörer som verkat för
framväxten av lokala strategier är sociala rörelser, välfärdsstater, FN, EU,
forskare och praktiskt verksamma samt enskilda personer (jfr Cox m.fl. 1987,
Popple 1996, Rubin H & I 2001, Taylor M 2003, Thomas 1983, UN 1958).
Nedan ger jag huvuddragen i omvandlingen mot en mångfald av community-
orienterade strategier från settlementarbete till EU:s lokala dimension.

Historiskt härstammar samhällsarbete inom det sociala arbetet från community
development (CD) och community organization (CO). Den förra är ursprungligen
en europeisk-kolonial variant av lokal utvecklingspolitik (Midgley 1995, Popple
1996, UN 1958) och den senare en nordamerikansk variant av lokal organisering
av social service (Cox m.fl. 1987, Rubin H & I 2001, UN 1958). Schematiskt
kan konvergensen av CO och CD till community work under 1960-talet
illustreras enligt följande (jfr Swedner G 1969, 23):

Community Development (CD)  Community Organization (CO)

Community Work (CW)

Begreppsvariationen har även kulturella och geografiska aspekter. I Australien
och Europa har community development använts som en övergripande samlings-
term för community-strategier (Clarke 1996, Thorpe & Petruchenia 1985),
medan community organization vanligtvis har stått som ett övergripande begrepp
för samma typ av strategier i Kanada och Förenta staterna (Cox m.fl. 1987,
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Thorpe & Petruchenia 1985). I många europeiska länder och i tredje världen har
community development och social development (SD) omväxlande använts som
övergripande samlingstermer (CEBSD 2002-2003, Craig & Mayo 1995,
Henderson 1997, Midgley 1995). I Storbritannien har även neighbourhood work
(Henderson & Thomas 2000), community work (Popple 1996), community
strategies (Chanan, Garrat & West 2000), community practice (Banks m.fl.
2003) och public policy in the community (Taylor M 2003) använts som over-
gripande samlingstermer. I respektive land finns också många nationella termer
som t.ex. animation i Frankrike (Lindholm 1992), opbouwwerk i Holland
(NOKSA-rapport 1985) och gemeinwesenarbeit i Tyskland (Hinte & Karas 
1998). Jag lämnar de franska, holländska och tyska diskurserna utanför min
fortsatta redovisning och koncentrerar mig på de brittiska, de nordamerikanska
samt de ”sameuropeiska” diskurser som har diskuterats inom The European
Community Development Exchange (ECDE), The Combined European Bureau
for Social Development (CEBSD) och EU.

Community-strategierna är vanligare i länder där de sociala trygghets-
systemen och social service i högre grad än i Norden är organiserade genom
marknaden (privata försäkringsbolag och företag), frivilliga och andra organisa-
tioner eller enskilda medborgare som t.ex. i anglosaxiska länder, i många konti-
nentala länder samt i utvecklingsländer (jfr t.ex. Esping- Andersen 1990, Alcock
& Craig 2001, Craig & Mayo 1995). Viktigt i detta sammanhang är också att
påpeka att i de anglosaxiska länderna gör man en åtskillnad mellan frivilliga
organisationer (voluntary organisations) och lokalsamhälleliga/samfundsliga
organisationer (community organisations). De sist nämnda är mer lokalt organi-
serade än stora riksomfattande välgörenhetsorganisationer som i och för sig har
lokala enheter.

Community-begreppet
Oavsett vilken anglosaxisk källa man läser om community-orienterade strategier
står community-begreppet i centrum, ett begrepp som i de nordiska samman-
hangen har vållat många tolknings- och översättningsproblem. Utgångspunkten
för de flesta författarna har varit Ferdinand Tönnies teorier om Gemeinschaft och
Gesellschaft som på engelska har översatts till Community och Society.7 Båda
begreppen konnoterar något olika i skilda länder. Det förra har i Norden över-
satts till gemenskap, närmiljö, samfund, samfällighet och ibland även till det
”lilla” samhället, och det senare till det ”stora” samhället eller endast ett
samhälle. Ibland framställs community-begreppet som en romantisk längtan efter 

–––––––––
7 Ferdinand Tönnies klassiska skrift Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus

und des Socialismus als empirischer Culturformen utkom 1887. Tönnies använde sitt begreppspar
för att beskriva övergången från det traditionella samhället (landet) till det moderna (staden)
rörande människors mentalitet, livsformer och handlande. Begreppsparet har ofta uppfattats som en 
dikotomi, som ett modernt mekaniskt samhälle kontra ett traditonellt organiskt samhälle (se t.ex. 
Taylor M 2003, 34 ff., 37 ff.). Men socialpsykologen Johan Asplund motsätter sig de dualistiska 
tolkningarna och uppfattar Tönnies begreppspar som en dialektisk tankefigur (jfr Asplund 1991,
12 ff., 79 ff.).

44



gemenskap och samhörighet, ibland som ett medel för politisk kamp. Men det är 
inte endast community-begreppet som används i skilda betydelser. Exempelvis i
Sverige gör man inte alltid en klar åtskillnad mellan stat och samhälle som i
många andra europeiska länder. I Sverige talar man om den offentliga sektorn
som om den vore en given gemenskap i form av ett ”folkhem”, ett hem som
omfattar både stat och samhälle.

I anglosaxiskt socialt arbete och samhällsarbete inkluderar community-
begreppet tre dimensioner: ett spatialt/geografiskt territorium (stad, by, lokal-
samhälle, grannskap etc.), en social interaktion (mellan enskilda personer, inom
och mellan grupper samt inom och mellan organisationer) samt en symbolisk
enhet för gemensam identitet/samhörighet (gemensamma värden och intressen
som etniska, religiösa, professionella, politiska m.fl. grupperingar delar) (Cox
m.fl. 1987, 232 ff., 390 ff., Goetschius 1969, 215, ff., Fellin 1987, 1 ff.).
Begreppet har således såväl rumsliga som socio-kulturella bestämningar. Kort-
fattat har community-begreppet diskuterats som lokalitets- och intressebaserade
gemenskaper (locality-based communities respektive communities of interest)
(Fellin 1987, 2). Inom samhällsarbetet har diskussionen om community-begrep-
pet framför allt pågått i termer som ett geografiskt område (neighbourhood) eller
en intressegemenskap (community of interest). Intressegemenskapen kan bestå i
det intresse och den samhörighet som politiska, etniska, religiösa, yrkesmässiga,
sportliga m.fl. grupperingar känner. Den kan vara klassbaserad, men också
livsstilsbaserad. De kan också uppstå mellan grupper som delar likartade
livsvillkor och livssituationer som att vara arbetslös, fattig, sjuk, handikappad,
maktlös, missbrukare, utstött, utbränd m.m. (jfr Henderson & Thomas 2000,
Popple 1996, Taylor M 2003). Likartade livsvillkor och livssituationer behöver
inte vara problembaserade även om författarna i litteraturen om samhällsarbete
fokuserar på problemen.

Beroende på syftet har community-begreppet använts på minst tre sätt:
deskriptivt (som definition), normativt (som en värdegrundad norm) eller instru-
mentellt (som ett objekt för interventioner eller som en aktör för mänskliga
aktiviteter) (jfr Taylor M 2003, 34 ff.). Community-begreppet rör moraliska,
sociala och politiska aspekter av mänskligt samhälls- och handlingsliv. Begrep-
pet återaktualiserades i politiska och akademiska sammanhang, framför allt efter 
Sovjetunionens sönderfall, med hänsvisning till det civila samhällets roll i
samhällspolitiken. Community-begreppet har framför allt använts av kommu-
nitarianer på såväl höger- som vänsterkant. Med det är inget nytt heller.
Community-diskurserna har gamla anor ända från gamla stadssamhällen och
Aristoteles politiska tänkande. Politiskt sett var Platon etatist medan Aristoteles
kommunitarian (se vidare Asplund 1991, Etzioni 1993, Ramírez 1995).

I samhällsarbetssammanhang har lokalsamhällen, sociala samfund och
upplevd samhörighet (communities) använts som mål såväl som medel, för att
skapa gemenskap eller för att använda gemenskapen som ett medel för att främja
delaktighet i grannskapsplanering, integration, aktivering, politisk kamp m.m. På 
basis av den litteratur om samhällsarbete som jag har granskat motsätter jag mig
en förenklad tolkning av community-begreppet i samband med samhällsarbete
som en romantisk längtan efter någon allomfattande gemenskap.
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Politik, processer och arbetsmetoder
Community-strategier refererar till diskurser och praktiker som rör politik,
processer och arbetsmetoder på skilda nivåer i samhället, där författarna inte
alltid är tydliga i vilken mening och på vilken nivå de diskuterar dem. I
exempelvis FN-rapporten Training for Social Work. Third International Survey
från 1950-talet presenteras community development (lokal utveckling) som hjälp
för social förändring och utveckling enligt följande: “The major emphasis in
community development is helping communities to change and develop in ways
which they themselves desire and with material aid of which they are willing to 
make effective use” (UN 1958, 74). I fokus för FN:s uppfattning står utveck-
lingspolitik, processer och arbetsmetoder för hjälp till självhjälp, att genom
tillgängliga resurser och medel förbättra de ekonomiska, sociala och kulturella
levnadsförhållandena i såväl lokalsamhället som i samhället i stort enligt
följande:

1. “The term community development has to come into international usage
to connote the processes by which the efforts of the people themselves
are united with those of governmental authorities to improve the
economic, social and cultural conditions of communities, to integrate
these communities into the life of the nation and to enable them to
contribute fully to national progress.

2. This complex of processes is then made up of two essential elements:
the participation of the people themselves in efforts to improve their
level of living with as much reliance as possible on their own initiative; 
and the provision of technical and other services in ways which
encourage initiative, self help and mutual help and make these more
effective. It is expressed in a variety of programmes designed to achieve
a wide variety of specific improvements” (a.a., 77).

I den ovan nämnda FN-rapporten betraktas CD och CO som likvärdiga strategier
trots olika historiska härkomster. Även kombinationstermen community organi-
zation and development har använts (a.a. 77), en term som fortfarande förekom-
mer i nordamerikanska sammanhang (jfr Rubin H & I 2001).

I början av 1980-talet påpekar Cox m.fl. (1981, 3 ff.) i sin tredje upplaga av 
Strategies of Community Organization att CO har benämnts med varierande
beteckningar som t.ex. community planning, community work, neighborhood
work, social action, intergroup work, community practice o.d. och att det har
praktiserats av såväl professionella grupper som frivilliga inom socialt arbete,
hälsa, administration, stadsplanering och mental hälsa. Författarna inleder sin
bok genom att konstatera att trots benämningen ”we will be dealing with inter-
vention at the community level oriented toward improving or changing
community institutions and solving community problems” (a.a., 3). I en senare
upplaga av sin bok presenterar författarna community organization som en
socialt intervenerande professionell makropraktik för social utveckling och
förändring vid sidan av socialpolitik och administration (Cox m.fl. 1987, 3 ff.)
En viktig gräns som dras är att CO inte handlar om kliniskt arbete. I fokus står
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inte arbete med individer, grupper och familjer utan organisationer, lokal-
samhällen samt nationella och regionala organisationer enligt följande:

”Macro intervention involves methods of professional changing that
target systems above the level of the individual, group, and family, i.e.,
organizations, communities, and regional and national entities. Macro
practice deals with aspects of human service activity that are nonclinical
in nature, but rather focus on broader social approaches to human
betterment, emphasizing such things as developing enlightened social
policy, organizing the effective delivery of services, strengthening
community life, and preventing social ills. Macro practice, thus, includes 
the areas of community organization, social policy, and administration”
(Cox m.fl. 1987, 3).

Men i båda upplagorna omfattar CO locality development, social planning och
social action.

Community development är den term som oftast används i FN-sammanhang.
Under 1950-talet uppfattades det som en praktik där de involverade kunde
utnyttja elva typer av processer (UN 1958, 83 ff.):

Getting to know the local community and winning acceptance
Gathering knowledge about the local community
Identifying local leaders
Stimulating the community to realize that it has problems
Helping people to discuss their problems
Helping people to identify their most pressing problems
Fostering self-confidence
Deciding on a programme of action
Recognition of strenghts and resources
Helping people to continue to work on solving their problems
Increasing peoples´ ability for self-help

Dessa elva processer återkommer i ett förnyat språkbruk och i en något annan
ordning i senare litteratur om lokalt utvecklings- och förändringsarbete oavsett
hur det än har betecknats (jfr t.ex. Banks m.fl. 2003, Cox m.fl. 1984, 1987,
Europeiska kommissionen 2000, 2003a&b, Gittell & Vidal 1998, Henderson & 
Thomas 2000, Hope & Timmel 1994, Popple 1996, Thomas 1983). En likartad
arbetsprocess har i handboken Building Communities from The Inside Out
(Kretzmann & McKnight 1993, 345 ff.) beskrivits i fem steg enligt följande:

Step 1 – Mapping Assets
Step 2 – Building Relationships
Step 3 – Mobilizing for Economic Development and Information Sharing 
Step 4 – Convening the Community to Develop a Vision and a Plan
Step 5 – Leveraging Outside Resources to Support Locally Driven

Development
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I det sociala arbetet har den amerikanska formen av CO presenterats som en 
metodisk intervention av socialarbetare och andra yrkesgrupper i följande
betydelse:

“An intervention process used by social workers and other professionals
to help individuals, groups, and collectives of people with common
interests or from the same geographic areas to deal with social problems
and to enhance social well-being through planned collective action.
Methods include indentifying problem areas, analyzing causes,
formulating plans, developing strategies, mobilizing necessary recources,
identifying and recruiting community leaders, and encouraging
interrelationships between them to facilitate their efforts” (Barker 1988,
29).

Av de brittiska diskussionerna framgår att samhällsarbete där vanligtvis bedrivits
på grannskapsnivå och bland olika intressegrupper: ”Most community work takes 
place on neighbourhood basis around issues which are important for people
living in the same locality. Community work is also undertaken on the basis of
common interest – a faith community or a women´s network, for example”
(Davies 2000, 72-73). I allt lokalt utvecklings- och förändringsarbete står arbete
med grupper av människor i lokalsamhället i centrum, även om kontexterna har
varierat från utvecklingsländer till västerländska välfärdsstater och diskurserna
och praktikerna från politik till socialmetodik (jfr Banks m.fl. 2003, Hope &
Timmel 1994, Rothman 1968, Rubin H & I 2001, Taylor M 2003).

Om community-strategiers bakgrund
Nordamerikanska forskare talar om tre historiska traditioner inom community
organization: socialt arbete (social work), politisk aktivism (political activism)
och grannskapsvidhållande (neighborhood maintenance) (Fischer 1987, 390). I
början av 1970-talet ansågs det brittiska samhällsarbetet härstamma från COS-
rörelsen, settlementrörelsen och social service (Baldock 1974, 4 ff.). Historiska
källor har också benämnts”välvillig paternalism” (benevolent paternalism) och
”kollektiv aktionism” (collective community action) (Popple 1996, 7). Paterna-
lismen åsyftar settlementrörelsen och kolonialt utvecklingsarbete, medan aktio-
nismen gäller en politisk kamp av sociala rörelser som arbetarrörelser,
hyresgästföreningar, kvinnorörelser, rösträttsrörelser, självständighetsrörelser,
miljörörelser etc. De radikala samhällsarbetarna har betonat de senare källorna
medan de mer modesta de förra (jfr Popple 1996 med Clarke 1996 och UN
1958).

Med hjälp av Jack Rothmans klassiska indelning av community organization
(CO) i tre huvudtyper locality develoment (LD), social planning (SP) och social
action (SA) kan man finna vari dessa tre inriktningar har sina historiska rötter.
LD har sina i välgörenhet och kolonialism, SP i välfärdsstatliga reformer och SA
i sociala rörelser av olika slag (Rothman 1968, 24-25, Cox m.fl. 1987, 10). I
Rothmans klassifikation innebär LD ett brett medborgardeltagande i lokal
utveckling för kapacitetsbildning, självhjälp och integration i ett (lokal)samhälle.

48



Några konkreta exempel på denna inriktning är settlementörelsen, utvecklings-
projekt i förra kolonierna, fredskåren och grannskapsarbete. Inriktningen är
konsensusorienterad och syftar till samverkan. SP utgör den mest institutionella
och instrumentella inriktningen av CO. Den kan handla om planering av offent-
lig eller privat social service i lokalsamhällen samt om stads- och regional-
planering. Karaktäristiskt för denna inriktning är en åtgärds- och expertorienterad
planering för utveckling och förändring.8 SP kan omfatta såväl konsensus- och
konfliktmodeller. SA är den mest radikala inriktningen med syfte att åstad-
komma genomgripande samhällsförändringar med tanke på fördelningen av
resurser, makt och inflytande i samhället. I fokus för denna inriktning står de
”mest utsatta” gruppernas (fattiga, förtryckta, depriverade, diskriminerade, igno-
rerade, maktlösa, problemdrabbade m.fl.) livssituationer och levnadsförhållanden
i ett (lokal)samhälle.9 Social action är påtagligast präglad av konflikttänkande
och maktmobiliserande arbetssätt på gräsrotsnivå. Som konkreta exempel på SA
anger Rothman Saul Alinskys radikala strategier och aktionsinriktade arbete från
1930- och 40-talens Chicago och radikala sociala rörelser som t.ex. fack-
föreningar, medborgarrörelser, vänsterrörelser och andra enfrågerörelser (som
t.ex. kvinno- och miljörörelser).10 Inriktningarna har också avgjort vilka
arbetsroller som blivit dominerande. Inom LD har organisatörers/ samhälls-
arbetares roller vanligtvis varit katalysator, möjliggörare, samordnare, inom SP
faktasamlare, analytiker och expert, och inom SA aktivist, agitator, partisan
eller ”de utsattas försvarsadvokat”. Aktionsinriktat arbete har varit den mest
kontroversiella formen, eftersom det har utmanat de etablerade maktstrukturerna
genom konfrontativa arbetssätt och utomparlamentariska aktioner.

Den internationella utvecklingen och omvandlingen av lokala strategier i
västliga välfärdsstater har jag på basis av den undersökta litteraturen  indelat i tre
huvudperioder och fyra delperioder.

Den förmoderna perioden:
Uppkomst 1880-1920

Den moderna perioden:
Institutionalisering 1930-1950
Radikalisering 1960-1970

Den senmoderna perioden:
Divergens och konvergens 1980---

–––––––––
8 I Norden talar man om ”social ingenjörskonst” i samma betydelse.
9 Andra uttryck för de ”mest utsatta” är underprivilegierade (Swedner G 1969, 29-30) och socialt

utestängda (Barry & Hallett 1998, Geddes & Benington 2001, 15 ff., Edgren-Schori 2000, Turunen
1999, 79 ff.).

10 Saul Alinsky utvecklade radikala och konfliktorienterade arbetssätt för CO i Chicago under 1930-
och 1940-talen. Han skrev två böcker, vilka under 1960- och 1970-talen blev handböcker för
många radikala samhällsarbetare, nämligen Reveille of Radicals (utgiven 1946) och Rules for
Radicals (utgiven 1971) (Cox m.fl. 1987, 12, 393).
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Vad beträffar dessa tre perioder ägnar jag settlementrörelsen ett längre avsnitt
eftersom många av de arbetssätt som denna rörelse utvecklade redan under slutet
av 1800-talet återkommer i senare former av lokalt utvecklings- och förändrings-
arbete, även om i en något förändrad skepnad.

Den förmoderna perioden: kolonialt
utvecklingsarbete och settlementarbete
Enligt professor James Midgley från University of California och lektor Keith
Popple från University of Plymouth har kolonialt utvecklingsarbete utövats i 
brittiska och franska kolonier sedan 1700-talet (Midgley 1995, Popple 1996). I 
koloniala sammanhang har lokal utveckling haft två inriktningar, dels för att
socialt hjälpa individer och familjer i städer (remedial services), dels för att sätta
igång lokal utveckling (community development) med stora befolkningsgrupper i 
landsbygdsmiljöer (Midgley 1995, 56). Det har också påpekats att den koloniala
utvecklingsstrategin under 1900-talet fastlagt två centrala principer: främjandet
av lokalsamhällets utveckling som helhet och kravet på sektorsövergripande
samverkan för lokal utveckling. Det har sedan 1930-talet omfattat två typer av
arbetssätt: pilotprojekt och teamarbete (Chau & Hodge 1985, 392).

I västvärlden pågick i slutet av 1800-talet olika slags diskurser om arbetar-
frågan och fattigdomen, och hur de skulle hanteras politiskt. Det fanns rörelser 
som krävde revolution, andra som förespråkade socialreformism och några bättre
moral i synnerhet hos de fattiga.11 Inom det sociala arbetet handlade diskus-
sionen också om orsaker till fattigdomen och hur den skulle angripas av dåtidens
socialarbetare. COS-rörelsen, som var inriktad på vetenskaplig filantropism i 
form av case work tog avstånd från den statliga organiserade socialreformismen,
medan settlementrörelsen verkade aktivt för den på lokal, regional och nationell
nivå. Under den förmoderna perioden 1880-1920 pågick de första formerna av
lokalt utvecklings- och förändringsarbete som en identifierbar aktivitet inom
ramen för det sociala arbetet inom COS-rörelsen12 och settlementrörelsen13. Båda 
–––––––––
11 Med socialreformism menar jag de sociala rörelser och andra aktörer som verkat för en gradvis för-

ändring av det kapitalistiska samhället mot ett samhälle präglat av välfärd, fördelningspolitik, jäm-
likhet, solidaritet, humanism och humanitet (sinne för människors värdighet och grundläggande
mänskliga rättigheter oavsett klass, kön, ras, religion eller sexuell läggning) med hjälp av offent-
liga samt andra samhälleliga insatser och verksamheter. De första föreningarna för socialpolitik i
Europa etablerades i slutet av 1800-talet.

12 COS (Charity Organisation Society) hette först The Society for Organizing Charitable Relief and
Repressing Mendicity. Denna rörelse grundades i Storbritannien 1869 och i Förenta Staterna 1877.
Rörelsen syftade till att utveckla välgörenhetsarbete genom att samordna välgörenhetsorganisa-
tioners och community-organisationers splittrade verksamheter i slutet av 1800-talet. COS tog
också initiativet till socialarbetarutbildningar, bl.a. i New York 1898, där skolan först hette The
New York School of Philanthropy och senare The Columbia University School of Social Work
(Barker 1988, 185-186).

13 Settlementrörelsen, som i Sverige kallas för hemgårdsrörelsen, etablerades i samband med det 
första settlementet – Toynbee-Hall – i Storbritannien som grundades av Samuel A. Barnett och
hans fru Henrietta samt många andra anhängare i östra London 1884 (jfr Koskiluoma 1932,
Swedner G & H 1995). Det första amerikanska settlementet etablerades i New York 1886.
Settlementet Hull-House i Chicago, som grundades av Jane Addams och Ellen Gates Starr 1889,
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rörelserna verkade på grannskapsnivå, dock för olika typer av socialt arbete.
COS-rörelsens arbete handlade mest om socialt arbete med individer och
familjer och inte arbete med hela lokalsamhället och grupper av boende som
inom settlementrörelsen.

De som engagerade sig för settlementrörelsen bosatte sig i s.k. settlementhus
(hemgård i Sverige) i de bostadsområden där de fattiga bodde och social oro
grodde. Settlementfolket (forskare och andra socialt engagerade) undersökte
fattigdom i utsatta storstadsmiljöer på plats samtidigt som de i samverkan med
de berörda (boende, organisationer, offentliga organ samt företag) började
förbättra lokala livsvillkor. Settlementarbetet sammanförde kristendomens livs-
syn med kampen för bättre sociala och ekonomiska levnadsförhållanden för
dåtidens utsatta grupper: industriarbetare, invandare, kvinnor och barn (se vidare
Addams 1981, Briggs & Macartney 1984, Johnson C 1995, Swedner G & H
1995).

Toynbee Hall 
Det första settlementet Toynbee Hall grundades av prästen Samuel Barnett och
hans hustru Henrietta i samverkan med universitetsforskare och andra
intresserade i östra London, i St Judes församling i Whitechapel. I slutet av 
1800-talet var denna del av London dåtidens fattigkvarter, där arbetare och
invandrare bodde i misär utan fungerande avloppssystem och andra
bekvämligheter. Toynbee Hall (grundat 1884) blev förebild för flera settlement i
andra länder, bl.a. Hull-House i Chicago. Utöver forskning om fattigdom
organiserade settlementfolket miljöförbättringar i omgivningen, folkbildning,
bostäder, inackorderingshem, bibliotek, studiecirklar, lek- och idrottsverksamhet
för barn och ungdomar, ungdomsklubbar för pojkar och flickor, kooperativ,
rättshjälp, organisering av sommarläger m.m., m.a.o. verksamheter som efter 
andra världskriget ingått i välfärdstatens och kommuners regi. På initiativ av 
Toynbee Hall öppnades Whitechapel Art Gallery 1901 och Henrietta Barnett
deltog aktivt i stadsplaneringsfrågor, bl.a. i ett demonstrationsprojekt för
grannskaps- och trägårdsplanering, mönsterstadsdelen Hampstead Garden City.14

Makarna Barnett skrev också böcker om sitt arbete, bl.a. Practicable Socialism:
Essays in Social Reform och Towards Social Reform. Barnetts var kristna
socialister som gjorde en skillnad mellan teoretisk socialism (theoretical
socialism) och praktiserbar socialism (practicable socialism). Den senare
praktiserade de i form av settlementarbete. Enligt Barnett kunde lokal utveckling
inte inplanteras utifrån. (Se vidare Briggs & Macartney 1984, 7-8, 22). 

Toynbee Hall bidrog inte endast till det sociala arbetets utveckling utan även
till forskningen och socialpolitikens utformning. Den forsknings- och utveck-
lingsverksamhet som startades har flera likheter med fält- och aktionsforskning

blev det mest kända settlementet i Förenta Staterna genom tiderna. År 1903-1904 bildades The
Chicago School of Civics and Philantrophy som på 1920-talet blev The University of Chicago
School of Social Service Administration. Hull-House var aktiva i båda skolornas grundande och
vidareutveckling (Barker 1988, 185-186, se även Deegan 1990, 74-75, 315).

14 Inom stadsplanering finns olika inriktningar från rutnätsplanering till trägårds- och grannskaps-
planering (se vidare Hall 1991).
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samt dagens urbana forskning på lokalsamhällesnivå.15 Toynbee Hall arbetade
med många dåtidens kända aktörer i socialt arbete och socialpolitik, bl.a. Octavia
Hill, en av det brittiska sociala arbetets pionjärer, makarna Sidney och Beatrice
Webb, fattigdomsforskare och initiativtagare till socialpolitiska föreningen The
Fabian Society, tidningen The New Statesman and Nation och The London
School of Economics. Charles Booth samarbetade med Toynbee Hall, vars
personal hjälpte honom i hans stora fattigdomsundersökning The Life and
Labour of the people of London. Senare på Toynbee Hall verkade även Sir
Beveridge och Clement Attlee, den engelska välfärdsstatens grundare under
1940-talet. Beveridge var aktiv på Toynbee Hall några år medan Attlee engage-
rade sig för settlementrörelsen fram till sin död. (Se vidare Brigg & Macartney
1984, 61-63, Jones 1994, 83-85, 135, Toynbee Hall u.å.).16

Den praktik som utvecklades vid Toynbee Hall präglades av både kristna och
socialistiska motiv. Syftet var att dela med sig både i andligt och materiellt
avseende. Huvudmålet var att bygga broar mellan olika samhällsklasser och
förbättra levnadsförhållanden där de fattiga bor och lever. Settlementrörelsen
beskrevs av makarna Barnett som “An association of persons with different
opinions and different tastes: its unity is that of variety; its methods are spiritual
rather than material; its aims at permeation rather than conversion; its trust is 
in friends linked to friends rather than in organisation” (Johnson C 1995, 16).
Jämfört med de amerikanska settlementen var den engelska settlementrörelsen
mer mansdominerad, inriktad på klassfrågor och hade starkare band med kyrkan,
den offentliga sektorn och universitetsvärlden (jfr Koskiluoma 1932). Toynbee
Hall är fortfarande verksamt inom samma geografiska område som nuförtiden
bebos av invandrare från Bangladesh.

Hull-House
Jämfört med Toynbee Hall var Hull-House i Chicago, som bildades av Jane
Addams och Ellen Gates Starr 1889, ett utpräglat kvinnosettlement i slutet av
1800-talet.17 Idéer till grundandet av Hull House fick Addams från Toynbee Hall
under sin resa i Europa. Hull-House grundades i ett av Chicagos fattigkvarter där
–––––––––
15 Jfr Ekermo (2002), Hart & Bond (1995), Svensson m.fl. (2002), Matthies, Järvelä & Ward (2000)

och Schulman (2000).
16 Bland andra verksamheter som Toynbee Hall var med att initiera fanns The Workers Education

Association, The Citizens Advice Bureaux, The Free Legal Aid System, The Youth Hostels
Association, The Workers Travel Association, The Child Poverty Action Group och The Children 
County Holiday Fund som senare ledde till grundandet av Children´s Department med uppgiften
att arbetade med utsatta barn. (Brief Notes och A Rich History, Toynbee Hall, u.å.).

17 Inom den amerikanska settlementrörelsen verkade många välutbildade kvinnor som var verksam-
ma på flera håll. Jane Addams som var utbildad lärare ledde Hull-House i Chicago. Lillian D.
Wald ledde New York Henry Street Settlement. Julia Lathrop blev chef på den första amerikanska
barnavårdsbyrån (Children´s Bureau). Mary McDowell var forskare och aktivist inom arbetar- och 
fackföreningsrörelsen. Florence Kelley forskade i arbetarbefolkningens levnadsförhållanden och
konsumentfrågor. Hon hade disputerat i politisk ekonomi i Zürich 1886. Alice Hamilton var läkare
och undersökte industriarbetarnas yrkesjukdomar. Sophonisba Breckinridge forskade och
undervisade i socialt arbete vid Chicago universitet och Edith Abbott blev ledare för The School of
Social Service Administration vid Chicago universitet. Hon hade disputerat i politisk ekonomi vid 
Chicago universitet 1905. (Se vidare Deegan 1990, 42-45, Swedner G & H 1995, 25, 40-44).
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judar, polacker, tyskar, ryssar, italienare, irländare, engelsmän m.fl. bodde. Av
de boende som levde runt Hull-House i slutet av 1800-talet hade endast en
bråkdel rösträtt. En av Hull-House viktigaste uppgifter var från början arbete
med barn, kvinnor och invandrare samt rösträttsfrågor. Den praktiska verksam-
heten kom att omfatta 13 hus samt en mångfald av anordningar och aktiviteter
likt Toynbee Hall (se närmare Swedner G & H 1995, 134-135). Den urbansocio-
logiska forskningen vid Hull-House bestod av både kvantitativa och kvalitativa
studier: statistik, kartläggningar och deltagande observationer av sociala förhål-
landen i settlementets omnejd och i Chicago. Studierna sträckte sig från barndöd-
lighet till det sociala värdet av pubar. Beträffande socialreformistisk lagstiftning
lyckades Hull-House gemomdriva de första lagarna mot dåliga arbetsförhållan-
den inom industrin, en första modell för hyreslagstiftning, instiftandet av en
arbetskyddsinspektörstjänst, grundandet av den första barnbyrån samt över-
vakartjänster för villkorligt dömda och frigivna. De fackföreningar som organi-
serades från Hull-House omfattade framför allt kvinnor som arbetade som söm-
merskor och industriarbetare. (Se vidare Deegan 1990, Swedner H & G 1995).

Jane Addams var redaktör för Hull-House Maps and Papers, de första
amerikanska urbanekologiska studierna om livsförhållanden vid Hull-House och
i Chicago. Dessa publicerades för första gången 1893, samtidigt som Chicago-
universitetet grundades. Det var därmed inte Chicago-skolan som upptäckte
urbanforskningen i Chicago utan den vidareutvecklade den tradition som hade 
satts igång av Hull-House-kvinnorna. Jane Addams bok Democracy and Social
Ethics utkom 1902 och Newer Ideals for Peace 1907. Den första upplagan av
Twenty Years at Hull House publicerades 1910. Hon skrev 11 böcker och
hundratals artiklar. En del av hennes artiklar publicerades i The American
Journal of Sociology (Deegan 1990, 331-334). Addams var aktiv på många
områden, i politik samt i kvinno- och fredsrörelsen på hemmaplan och interna-
tionellt. År 1931 belönades Jane Addams med Nobels fredpris. 

I sin bok Twenty Years at Hull-House skrev Addams själv om verksamhetens
syfte: “To provide a center for a higher civic and social life; to institute and 
maintain educational and philanthropic enterprises, and to investigate and
improve the conditions in the industrial districts of Chicago” (Addams 1981,
89). Vid Hull-House verkade många kända amerikanska forskare som John
Dewey (representant för den amerikanska pragmatismen) och George H Mead
(representant för symbolisk interaktionism) samt flera andra forskare från
Chicago universitet. Kontakterna mellan Chicagouniversitetet och Hull-House
bröts när den nya mer positivistiskt orienterade forskargruppen, med Ernest W.
Burgess och Robert E. Park i ledning, fick makten på universitetet i början av
1900-talet. Detta innebar enligt Mary Jo Deegan, som forskat i mäns och
kvinnors gärningar på Hull-House, att den tidiga sociologin, som både män och
kvinnor hade utvecklat tillsammans vid Chicagouniversitetet, förvandlades efter 
den nya ledningen till ”mäns vetenskap” och ”kvinnors tillämpning” i form av
socialt arbete (Deegan 1990, 217, 313, 317). Hull-House fungerar inte längre
som ett aktivt settlement utan som museum. Men settlementrörelsen har inte
upphört i Chicago utan är spridd i olika delar av staden.

Fram till 1920-talet spelade settlementrörelsen en viktig roll framför allt i
Förenta staterna och Storbritannien men också i många andra länder. Den spred
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sig till Kanada, Europa, Ryssland – ända till Japan. I samband med välfärds-
statens expansion, förlorade settlementrörelsen sin betydelse för forskning,
socialreformism och det sociala arbetet i och med att välfärdens organisering och
forskning blev en statlig angelägenhet och case work kom att dominera det
professionella sociala arbetets metodutveckling. Settlementrörelsen upphörde
inte, men settlementen fick en mer socio-kulturell inriktning, när välfärdsstater
och myndigheter började ta allt större offentligt ansvar för att organisera socialt
arbete och välfärd nationellt och lokalt (jfr Ehrenreich 1986, Johnson C 1995,
Jones 1984). Settlementörelsen har genom tiderna förespråkat fältanknuten
aktionsforskning, gemensamt arbete, ömsesidiga läroprocesser och personlig ut-
veckling samt etik i sin verksamhet. Etiskt sett har rörelsen sedan den grundades
lagt större vikt på det sociala och det personliga ansvaret än det juridiska som
präglar det sociala arbetet på socialbyråer (Johnson C 1995, 12-13).18

Under den förmoderna perioden lades således grunden för dagens community-
strategier framför allt i form av kolonialt utvecklingsarbete och settlementarbete.
Det senare står för en förmodern form av socialreformism utifrån filantropiska
motiv. Vad som kännetecknade settlementarbetet var forskning och utveckling
där vetenskapligt tänkande och praktiskt arbete gick hand i hand. Denna integra-
tion luckras upp under den moderna perioden i och med att nya aktörer tar vid.

Den moderna perioden: institutionalisering och
radikalisering
Perioden från 1930-talet till slutet av 1970-talet betraktar jag som den moderna
perioden. Vid tiden runt andra världskriget blev community-strategierna
inkorporerade i de moderna välfärdsstaternas community-program och projekt.
Det var under denna period som samhällsarbete började professionaliseras inom
ramen för det sociala arbetet i de anglosaxiska länderna och inom FN. I Förenta
Staterna var det sociala arbetets tre metoder (case work, group work och
community organization) kända under 1920-talet (NASW 1987, 739 ff.). Men
det var först 1939 som CO institutionaliserades som den tredje metoden i det
sociala arbetet genom Lane-rapporten The Field of Community Organization
(Barker 1988, 88, 189). Inom FN främjades community development som en 
metod i socialt arbete genom flera rapporter, varav Training for Social Work.
Third International Survey (UN 1958) var den ofta citerade källan i litteraturen
om socialmetodik under 1960-talet (se te.x. Almquist 1969, Pedersen Davis
1964, Swedner G 1969). I Storbritannien presenterades community work som en
ny inriktning i det brittiska sociala arbetet i den inflytelserika Younghusband-
rapporten från 1959, men genombrottet för samhällsarbetet ägde rum först under
1960-talet (Baldock 1974, Popple 1996, 14, Thomas 1983, 30).

–––––––––
18 Hur settlementrörelsen har utvecklat sig i respektive land har jag inte undersökt utan jag vill 

hänvisa till Johnson´s genomgång Strength in Community. An Introduction to the History and
Impact of the International Settlement Movement som omfattar settlementrörelsens historia från 
1884 till mitten av 1990-talet (Johnson C 1995).
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Inom det moderna samhällsarbetet har community development dock haft en 
tveeggad roll just på grund av dess koloniala arv. Här ska jag inte fördjupa mig i 
kolonialismens och postkolonialismens historia utan endast påpeka att lokala
utvecklingsstrategier har utnyttjats som ett medel för imperialism och
västvärldens exploatering av utvecklingsländer och deras befolkning. Å andra
sidan har CD utnyttjats i kampen mot kolonialismens förtryck, för befrielse och 
transformation som t.ex. i Sydafrika och Zimbabwe (jfr Hope & Timmel 1994,
Taylor V 1997).19

Vad gäller Storbritannien importerades den koloniala utvecklingsstrategin
genom landets kolonialbyrå (Colonial Office) efter andra världskriget och 
inlemmades som en utvecklingstrategi inom den brittiska välfärdsstaten. Från
den brittiska kolonialbyrån spred sig utvecklingsidéerna till flera samhälls-
sektorer, först till utbildningssektorn och senare till andra sektorer som
ungdomsarbete och socialt arbete. Under 1950-talet kom CD att utvecklas till en
kombinerad utvecklingsstrategi i form av social utveckling, inriktad på såväl
enskilda som samhället i stort. År 1954 uttrycktes social development (SD) i den
brittiska kontexten som “nothing less than the whole process of change and
advancement of a territory, considered in terms of the progressive well-being of
society and the individual” (Midgley 1995, 56).20

Som term är SD lika mångdimensionell som alla andra på området. Den
omfattar utvecklingsaspekter från utvecklingspsykologi till utvecklingspolitik
(a.a., 28 ff.). James Midgley betraktar social utveckling som den mest inklude-
rande strategin för att främja välfärd i såväl västliga välfärdsstater som i tredje
världen. I sin bok Social Development definierar han den som ”a process of
planned social change designed to promote the well-being of the population as a
whole in conjuction with a dynamic process of economic development” (a.a., 25). 
Enligt Midgley är social utveckling egentligen en makroorienterad utvecklings-
politik för ekonomisk tillväxtpolitik och socialpolitik i samverkan mellan stat, 
företag och lokalsamhälleliga organisationer. Samhällsarbete i form av 
community action räknar han till en form av social utveckling (a.a. 20).21

–––––––––
19 Under 2003 pågick en debatt om nykolonialism i Dagens Nyheter från maj till juni. I en av 

artiklarna diskuterade Stefan Jonsson (2003-06-30) Kolonialismens svarta historia utifrån flera
källor, b.la. med hänvisning till Le livre noir du colonialisme av Marc Ferro. Kolonialismen har
enligt den afrikanska filosofen Valentin Mudinbe tre kapitel: den territoriella erövringen, den 
ekonomiska och den som rör frälsningen i religiöst, kulturellt och vetenskapligt avseende (a.a.). Se
även Katarina Mattsson (2001) som har skrivit en avhandling om (O)likhetens geografier om
nykolonialismen i Sverige inom ramen för arbetsmarknadspolitiken bland invandrare utifrån den
postkoloniala teoribildningen.

20 År 1958 utgav den brittiska kolonialbyrån en handbok Community Development: A Handbook (se 
närmare UN 1958, 76).

21 Malcom Payne (2002), professor vid Manchester Metropolitan University, Department of Applied
Community Studies och en internationellt känd teoretiker i socialt arbete, betraktar Midgleys
teorier om social utveckling som preliminära, mera som ett perspektiv än en sammanhållen teori 
eller handlingsmodell (se vidare Payne 2002, kap. 9). I den svenska översättningen av Modern
teoribildning i socialt arbete av Payne (a.a.) har översättaren i samråd med två svenska professorer
valt att ömsom översätta social development till social utveckling, ömsom till social mobilisering.
Personligen anser jag att den senare översättningen inte är lyckad, faktiskt missvisande. Social 
utveckling i Midgleys tappning handlar om institutionellt organiserad social utvecklingspolitik,
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Community development och social development har också kommit till uttryck
i de program och projekt som gäller den hållbara utvecklingen från FN:s
miljökonferens i Stockholm 1972 till Agenda 21 (en Agenda för det 21:a århund-
randets miljö- och rättvisepolitik) och FN:s milleniummål att halvera fattig-
domen. Alla dessa program har utmanat världens folk på alla nivåer att verka för
en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Även EU har utmanat
medlemsländerna och deras medborgare att verka för A Sustainable Europe for a
Better World: A European Strategy for Sustainable Development.22 Hållbar-
hetstemat har också behandlats i flera forsknings- och utvecklingsrapporter kring
samhällsplanering, socialt arbete och samhällsarbete (t.ex Madanipour, Cars &
Allen 2000, Matthies, Närhi & Ward 2001, Michaeli 2000, NOKSA-rapport
1991).

I europeiska sammanhang har CD och SP diskuterats av Paul Henderson i
Social Inclusion & Citizenship in Europe som ekvivalenta termer. Den första har
i främsta rummet använts i anglosaxiska länder, medan den senare i Sydeuropa
för att beteckna lokala strategier från samhällsarbete till social ekonomi som har
bedrivits på grannskapsnivå upp till 30 000 invånare (Henderson 1997, 8).
Henderson gör en åtskillnad mellan lokal utveckling och samhällsarbete genom
att konstatera att lokal utveckling är en långsiktig process medan samhällsarbete
är en uppsättning av metoder för att sätta igång den: “community development is
the change process which takes place in the neighbourhoods and identity groups,
community work is the set of methods and skills used to stimulate and support
the change process” (a.a. 19).

Radikalisering – en kort parentes
Samtidigt som tillväxten och rikedomen ökade i de västliga välfärdsstaterna efter 
andra världskriget började sociala problem och relativ fattigdom hopa sig i
storstädernas utsatta förorter och förslummade innerstadskvarter. De samhälls-
problem som under 1960-talet synliggjordes i västvärlden och i tredje världen
ledde till en ny typ av politisering, i synnerhet ökade vänsterradikalismen i alla
varianter: studentrörelser, kvinnorörelser, medborgarrättsliga rörelser och gräs-
rotsaktioner av olika slag. Demonstrationer och icke-parlamentariska aktioner
blev ett allt vanligare sätt att visa avsky mot brott mot mänskliga rättigheter och
orättvis fördelning av rikedom. Samhällskritik och demonstrationer blev ett
vardagsfenomen under 1960- och 1970-talen. Aktioner företogs mot Vietnam-
kriget, ockupationen av Tjeckoslovakien, apartheid, fattigdom, miljöförstörelse,
kolonialism, kvinnoförtryck, homofobi, rasdiskriminering m.m. Under 1970-talet
pågick även en aktiv debatt om hur den tredje världen skulle lyftas ut ur
fattigdomen. Många vänsterradikala krafter försökte främja en världsomfattande
solidaritet genom att bygga allianser mellan västerradikala rörelser för klass-
kamp. 1960-talet var också det årtioende då många av de deltagardemokratiska

egentligen statsinterventionism, för hållbar ekonomi, socialpolitik och ekologisk miljöpolitik.
Även om Midgley (1995, 139) skriver att det institutionella perspektivet ”seeks to mobilize diverse
social institutions including the market, community and state to promote people´s welfare”
använder han inte begreppet social mobilization som huvudterm utan social development.

22 Se närmare COM (2001) 264 final.
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element som hade utvecklats inom sekelskiftets settlementrörelse och FN:s 
utvecklingsstrategi kom att omsättas i ny, mer radikal tappning, bl.a. som
samhällsarbete.

Flera socialarbetare tog avstånd från case work och såg samhällsarbete som ett
offensivt alternativ till det individ- och familjeorienterade sociala arbetet. Sam-
förståndsstrategierna i form av community development fördömdes som konser-
vativa och konfliktstrategierna i form av community action respektive social
action lyftes fram som adekvata för vänsterradikala. CD ansågs innehålla
besvärande element av paternalism och kolonialism (jfr Popple 1996). Inom
ramen för The European Regional Clearing House för Community Work (där
nordiska lärare i samhällsarbete deltog) lanserades community work som en 
övergripande term för community development and organization i slutet av 1960-
talet (Se vidare Swedner G 1969, 23, jfr även Clarke 1996, 3). En del av de
texter som beskriver 1970-talets radikala samhällsarbete har en agitatorisk ton 
för klasskamp och social aktion (jfr vidare Bailey & Brake 1975, Craig,
Derricourt & Loney 1982, Popple 1996).

Även välfärdsstaterna verkade för offensiv välfärdspolitik i synnerhet under
1960-talet. I Förenta Staterna genomfördes 1960-talsreformen The Great Society.
Ett av de mest kända programmen var The War on Poverty (Kriget mot fattig-
dom) som skulle bryta ned den onda cirkeln av "fattigdomskultur" i utsatta
bostadsområden. The Community Action Program (CAP) inom ramen för The
Economic Opportunity Act var ett program som syftade till ett maximalt och
realiserbart deltagande av de berörda för lokal utveckling och förändring. Det
initierades brottsförebyggande arbete samt utbildnings- och stadsförnyelse-
program. Under denna tid utvecklades idén om kompetenta lokalsamhällen
(community competence) i form av aktionsinriktat arbete (social action). I
städerna etablerades aktionsorienterade medborgarkontor, The Community
Actions Agencies (CAAs), vilka arbetade med frågor rörande medborgarrättslig
rådgivning (advocacy) och social mobilisering (empowerment).23 Radikala
samhällsarbetare som började kritisera och ställa krav på makthavare uppfattades
som besvärliga och fick problem med myndigheter och politiker. (Se vidare
Alcock & Craig 2001, 26 ff., Ehrenreich 1986, 163, 169-170, Garvin & Tropman
1992, 25-26, Miller 1988, 73 ff., Gittell & Vidal 1998, 34 ff.).

I Storbritannien befrämjades samhällsarbetets institutionalisering under 1960-
talet inom offentliga institutioner genom tre inflytelserika rapporter, två rappor-
ter av Calouste Gulbenkian Foundation från 1968 och 1973 samt Seebohm-
rapporten från 1968. De två första handlade om samhällsarbete och utbildning. I 
den senare rapporten föreslogs samordnad socialservice vid socialförvaltningarna

–––––––––
23 Empowerment har i Norden översatts till engagemang, kraft-, makt och resursmobilisering, makt-

görande, medvetandegörande, social mobilisering, egen makt m.m. (jfr Lindén 1991, Sletteb
2000). Termen härstammar från nordamerikanska medborgar- och kvinnorörelsers kamp för
frigörelse och maktmobilisering under 1960-talet. Senare har anglosaxiska forskare på området
börjat göra en åtskillnad mellan psykologisk, social och politisk empowerment åsyftande den
kraft-, resurs- och maktmobilisering som kan ske på individ-, grupp- och samhällsnivå (jfr Adams
2003, Lee 2001). För att fånga alla dessa aspekter av empowerment översätter jag den till social
mobilisering.
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(Local Authority Social Services Departments) i form av områdesbaserad
service, områdesteam, medborgardeltagande, social planering samt frivillighet. 
Enligt David N Thomas (1983) skapade Seebohm-reformen på detta sätt
institutionella förutsättningar för samhällsarbete inom den offentliga sektorn (se 
även Baldock 1974, Popple 1996). De mest kända statligt finansierade försöks-
programmen i Storbritannien under denna tidsperiod var The Education Priority
Areas, The National Community Development Projects (CDP), The Urban
Programme och The Comprehensive Community Programme 1968-1978 (Taylor
M 2003, 23). År 1968 grundades en fristående organisation, The Community
Development Foundation (CDF).24 Denna organisation har sedan dess stöttat
såväl lokal utveckling som samhällsarbete i Storbritannien och även i flera andra
EU-medlemsländer. Under 1970-talet bildades också The Association of
Community Workers och The Community Development Journal (CDJ). Både 
CDF och CDJ finns kvar. (Se vidare McConnell 1991, Thomas 1983, Popple
1996, Taylor M 2003).

Den gynnsamma perioden för radikalt samhällsarbete blev inte långvarig, den
sträckte sig från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet. Slutrapporten om
CDP-projekten publicerades aldrig men flera kritiska delrapporter blev
publicerade.25 Trots detta upphörde samhällsarbete inte att existera. Det ändrade
dock karaktär under 1980-talet, under nya samhällsvillkor som har betecknats av
anglosaxiska författare som nyliberala eller -konservativa med hänvisning till 
Thatchers och Reagans politik. Trots en nyliberal och -konservativ politik
syftade den nordamerikanska och den brittiska samhällspolitiken inte till att
eliminera samhällsarbete, men att rekonstruera det. (Se vidare Alcock & Craig
2001, 26 ff., 124 ff., Banks m.fl. 2003, 28 ff., Ehrenreich 1986, 219, Garvin & 
Tropman 1992, 27-29, Taylor 2003, 21 ff. ).

Under den moderna perioden pågick lokala strategier inom ramen för modern
välfärdsstatlig socialreformism, som blev allt mer offensiv under 1960- och
1970-talen. Det var under dessa årtionden som community-strategier differentie-
rades ytterligare. Termen community work fick sitt genombrott och blev allt mer
radikalt. Men den radikala perioden blev inte långvarig, egentligen en kort
parentes.

Den senmoderna perioden: differentiering och
internationalisering
Efter 1980 inträder den senmoderna fasen i samhällsarbetet. Den präglas av till
synes motsatta tendenser – upplösning och splittring å ena sidan, integration och
konvergens å den andra. Under 1980-talet främjas community-orienterade
strategier och arbetssätt framför allt inom den frivilliga och den privata sektorn,
inte inom den offentliga som under 1970-talet. De som fortsatte att diskutera

–––––––––
24 The Community Development Foundation (CDF) vid The Home Office är en semiautonom stiftelse

som arbetar med forskning, utvecklingsarbete samt spridning av kunskap i form av publikationer,
konferenser, seminarier och konsultverksamhet. (www.cdf.org.uk och McConnell 1991).

25 Se appendixet i Popple (1996).
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lokalt utvecklings- och förändringsarbete i form av samhällsarbete försökte finna
nya utvägar. David N Thomas, f.d. samhällsarbetare och chef för The National
Institute for Social Work, diskuterade samhällsarbetets olika inriktningar från ett
integrerat perspektiv i början av 1980-talet (Thomas 1983, 106, 113). Han
beskrev det som en yrkesmässig intervention som kunde bidra till community
action, community development, social planning, community organisation och
service extention enligt följande:

“Community work is a mode of intervention whose purpose is to start and
sustain community and administrative activity where this has not
happened spontaneously. It is a planned and conscious intervention; the
worker´s role and function is different, though not necessarily superior, to 
those of the resident or staff member in whose systems and processes the
worker intervenes” (Thomas 1983, 124).

Samma typ av omvandling mot samverkan och en integrativ syn på community-
orienterade arbetssätt på flera nivåer går även att finna i Förenta Staterna (jfr 
Taylor & Roberts 1985).

Divergens
Under 1980-talet försvagades förbindelserna mellan socialt arbete och samhälls-
arbete i Storbritannien. Banden mellan socialt arbete och samhällsarbete i
Storbritannien har aldrig varit lika starka som i Förenta Staterna. Såväl
nordamerikanska som brittiska författare påpekar att gränserna mellan olika
typer av lokala strategier upplöstes, perspektiven blev bredare och metoderna
mer sofistikerade under 1980-talet (se vidare Banks m.fl. 2003, 10-13, Davies
2000, 73-74, Craig & Mayo 1995, 99 ff., Rubin H & I 2001, 52 ff., och Taylor M
2003, 9, 17, 21-33). När intresset för samhällsarbete under 1980-talet minskade
inom socialt arbete började samma typ av arbetssätt bli allt vanligare inom andra
samhällssektorer som ekonomi, planering, boende, fritid, hälsa m.fl. Omvand-
lingen mot denna breddning kan illustreras som en solfjäder:

Samhällsarbete

Offentligt  Frivilligt

Ekonomi Utbildning  Fritid- och kultur  Boende och planering  Social service

Enligt Popple (1996, 54 ff.) bedrevs samhällsarbete i Storbritannien i början av
1990-talet inom såväl den offentliga som den frivilliga sektorn. Till samhälls-
arbete räknade han community care, community organisation, community
development, community/social planning, community education, community
action, feminist community work och black and antiracist community work.
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Bland samhällsarbetare fanns youth and community workers, neighbourhood
development officers, tenant liaison officers, community social workers, welfare
rights organizers, racial equality officers, women´s development workers m.fl.26

Samtidigt som samhällsarbete började avta inom det sociala arbetet under
1980-talet och sprida sig mot allt fler samhällssektorer under nya beteckningar
ökade diskussionerna om en annan typ av community-orienterat arbetssätt inom
det sociala arbetet – community social work (CSW).

Konvergens
The Barclay Report, som utkom 1982 under Thatchers regeringstid, gav social-
arbetare nya arbetsuppgifter och roller på lokalsamhällesnivå, bl.a i form av lokal
omsorg (community care) och områdesbaserat socialt arbete (community social 
work). Det övergripande syftet var hjälp till självhjälp genom nätverksarbete och
lokal samordning av offentliga, privata och frivilliga resurser samt insatser för 
klient-, familje- och annat omsorgsarbete. I de brittiska sammanhangen har
denna form av socialt arbete också kallats för care management, patch-based
eller neighbourhood-based teams, dvs. nätverks- och teamarbete på områdesnivå
(Davies 2000, 72, Denvall & Salonen 1987, 40-42, Payne 1995). CSW är inte
ekvivalent med samhällsarbete, även om det utnyttjar de metoder som har 
utvecklats av samhällsarbetare. I metodhänseende integrerar CSW det sociala
arbetets primära metoder till en ny typ av kombination som inom socialt arbete
kan illustreras enligt följande:

Case work Group work Community work 

Community social work (CSW)
(Områdesbaserat socialt arbete) 

I Theory and Practice of Community Social Work (Taylor & Roberts 1985)
presenteras CSW i nordamerikanska sammanhang som en integrerad arbets-
modell som betecknas som allmän (generic), generalistisk (generalist) eller 
ekologisk (ecological). I fokus för den nordamerikanska varianten står en sam-
verkansorienterad problemlösning tillsammans med människor i problematiska
livssituationer (person in situation) utifrån ett systemteoretiskt och ekologiskt
tänkande. Jämfört med samhällsarbete är denna form av socialt arbete i större
utsträckning inriktat på anpassning (adaption) än social förändring (social
change). Carel B. Germain, en av det ekologiska perspektivets teoretiker, skriver

–––––––––
26 Dessa former av samhällsarbete beskrivs närmare i Popple (1996, 54 ff.)
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att det ekologiska arbetssättet har två mål, dels att hjälpa människor att frigöra 
sina adaptiva potentialer, dels deras möjligheter att förbättra livsmiljöer:
”Methods include helping people mobilize and sustain their internal resources,
improve the quality of their exhanges with the environment, and increase the
responsiveness of their environments to their adaptive needs” (a.a., 34).

Mot community policies and practices 
Under 1990-talet infördes i Förenta Staterna och Storbritannien allt flera statliga
program och projekt som inriktades mot lokalsamhället inom allt flera samhälls-
sektorer. I slutet av 1990-talet fanns i Förenta Staterna bl.a. The Community
Development Corporations (CDC), Comprehensive Community Initiatives, The
Federal Empowerment Zone respektive The Enteprise Community Initiative
Program och The United States Department of Agriculture (USDA). De har
bedrivits i samverkan (in partnership) mellan representanter för den offentliga
sektorn, den frivilliga sektorn, den privata sektorn och medborgare. Samtliga
program har i främsta rummet syftat till att förbättra levnadsförhållanden,
framför allt i de fattigaste områden i städer och landsbygd i frågor som rört hela
lokalsamhället, utsatta grupper och särskilda problemområden. De problem-
områden som har stått i fokus har varit brott, familje- och andra relations-
problem, hälsa, missbruk, socialbidragsberoende, prostitution, ungdomsproblem,
otrygghet, trafik m.m. De ekonomiska inslagen har förstärkts och tagit sig 
uttryck i termer av socialt kapital.27

I Storbritannien skapades nya lagar som t.ex. The Children Act 1989 och The
National Health Service and Community Care Act 1990 som erbjöd social-
arbetare möjlighet att bedriva samhällsarbete i den brittiska betydelsen. Men få
tog vara på dessa erbjudanden. År 1991 initierades The City Challenge
Programmes som pågick 1992-1997. Detta program inbjöd privata och offentliga
aktörer att ingå partnerskap för ekonomisk, social och miljömässig stadsför-
nyelse (regeneration), där fysisk upprustning och sysselsättning stod i centrum.
Efter att Labourregeringen vann valet 1997 avlöste de statliga programmen
varandra, men i en annan politisk anda än under Tories, som misstrodde den
offentliga sektorn och gynnade näringslivet och den frivilliga sektorn. Under
Tony Blairs regering har lokalförvaltningarna fått förnyat förtroende, dock inte i
1970-talets välfärdsstatliga anda utan med en mer kommunitaristisk grundsyn.

Bland de brittiska programmen under 1990-talet fanns The Single Regeration
Budget (SRB), The Health Action Zone (HAZ), The Education Action Zone
(EAZ), The Employment Zone (EAZ), The New Deal for Communities, Best
Value, The National Strategy for Neighbourhood Renewal.28 Dessa har sam-

–––––––––
27 Därmed lämnar jag redogörelsen för den nordamerikanska utvecklingen och och hänvisar till andra

källor på området. (Se vidare Dösen 2000, Gittell & Vidal 1998, Kretzmann & McKnight 1993,
O´Neal G & R 2003, Putnam & Feldstein 2003, Rubin H & I 2001, Taylor M 2003).

28 Best Value (BV) utgör en fortsättning på The Compulsary Competetive Tendering (CCT) som
Tories införde. Det övergripande syftet är att reformera och modernisera hela den offentliga
sektorn genom konkurrensutsättning, utläggning av offentlig service på externa serviceproducenter 
och medborgarorientering (se vidare Gustafsson 2000, 12 ff.).
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ordnats av en särskild enhet, The Social Exclusion Unit (SEU).29 Programmen
har haft många mål, från att effektivisera hela den offentlig sektorns verksamhet
till att främja social rättvisa, att stärka det civila samhället, att aktivera livslångt
lärande, att utveckla responsiv social service samt att förnya demokratin. Alla
dessa program, som ingår i regeringens politik, syftar till att vitalisera lokal-
samhällen i samverkan med offentliga, privata och frivilliga aktörer i enlighet
med EU:s partnerskapsmodell (jfr Banks m.fl. 2003, Geddes & Benington 2001,
Taylor 2003).

Den expansion av community-orienterade program och projekt som pågått
sedan 1980-talet har ställt många författare på området inför ett problem: hur ska 
mångfalden betecknas? Delvis påminner de existerande arbetssätten om
samhällsarbete, delvis avviker de från därifrån. Sarah Banks, Hugh Butcher, Paul
Henderson och Jim Robertson, brittiska lärare och forskare i community
development, community work och youth work har börjat diskutera den brittiska
mångfalden under samlingstermen community practice (Banks m.fl. 2003).
Termen har presenterats som en övergripande term för samtliga former av lokala
strategier enligt följande:

”Community practice is a generic term for the distinct methods and
techniques concerned with promoting, fostering and implementing
community policies. Such policies include approaches to community
participation, community government and areas of service deliver, such
as community care, community health and community policing”
(Thornton, se a.a., 13).

Vad som också framgår av de brittiska källorna är att yrkesinriktningarna
(occupational standards) för samhällsarbete (community work) 2002 omvand-
lades till lokalt utvecklingsarbete (community development work), samtidigt som
samhällsarbetare började kallas lokala utvecklingsarbetare (community develop-
ment workers). Dessa namnbyten anses markera utvidgningen av samhällsarbete
mot bredare arbetssätt och yrkesroller (Banks m.fl. 2003, 12). Samhällsarbete
räknas som en form av community-practice enligt följande:

–––––––––
29 SEU:s huvudsyfte har bestått i att bekämpa fattigdom och minska social utestängning genom

”joined-up solutions to joined-up problems” inom hälsovård, sysselsättning och ekonomi,
transport samt utbildning i ”depriverade” områden. SEU har gett strategiska mål (Local Strategic 
Partnership) för hur regeringens program ska omsättas i praktiken genom samverkan mellan
offentliga och icke-offentliga aktörer på regional och lokal nivå i såväl rurala som urbana miljöer
(se vidare www.socialexclusionunit.gov.uk).
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Tablå 6: Brittiskt lokalt utvecklings- och förändringsarbete i början av 2000-talet

Community practice

Work of 
community
workers

(eg community
action,
community
development,
organisational
and service 
development)

Work of other
professionals
with a 
community
focus

(eg community
policing, health, 
local economic
development)

Work of policy 
makers

(eg development
of community
policies,
partnership
working,
encouraging
cultural change 
to make
organisations
more community
orientated)

Work of self
managed
groups

(eg the work of
residents´
groups,
disability action 
groups

(Källa: Banks m.fl. 2003, 17)

Marilyn Taylor (2003), som har ett förflutet som samhällsarbetare och som är 
numera professor i urban styrning och förnyelse (urban governance and
regeneration) vid University of the West of England, har i sin bok Public Policy
in Community konstaterat att politiken kring lokalsamhälleligt förändringsarbete
(community change policies) där community och empowerment står i centrum har
genomgått flera metamorfoser sedan 1960-talet. Idéerna om community, social
capital, civil society, participation och empowerment har infiltrerat sig till den
politiska diskussionen världen över. Bland exemplen tar hon upp Empowerment
Zones och Enterprise Communities i Förenta Staterna, The European URBAN
Programme i EU-medlemsländer, Contracts de Villes i Frankrike och
Storbritanniens National Strategy for Neighbourhood Renewal.

Tablån ovan sammanfattar de arbetssätt som används i de brittiska lokala
strategierna, som omfattar både lokal verksamhetspolitik och arbetssätt
(community policy and practice). Av såväl de amerikanska som de brittiska
källorna framgår att community-strategierna ytterligare diversifierats i diver-
gerande och konvergerande inriktning inom ramen för ”senmodern reformism”
där de ekonomiska incitamenten fått allt större vikt. Den senmoderna utveck-
lingen utmärks också av en allt starkare nätverksorganisering som teoretiskt
diskuterats i början av kapitlet. Nedan ska jag beskriva närmare vad som har hänt
i sameuropeiska sammanhang.
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Nätverksorganisering och EU-isering
Innan forskare började skriva om lokal utveckling och partnerskap i Norden var
praktiskt verksamma samhällsarbetare redan aktiva i de europeiska nätverken för
”partnerskap”. I början av 1980-talet initierade samhällsarbetare i Storbritannien,
Holland och Belgien ett nytt europeiskt nätverk för samhällsarbetare som fick
namnet The European Community Development Exchange (ECDE), till vilket
också nordiska samhällsarbetare och lärare i socialt arbete anslöt sig (se vidare
NOKSA-rapport 1983, 1985). ECDE uppmuntrade nordiska samhällsarbetare att 
börja bygga upp ett motsvarande nätverk mellan sig. Detta skedde i uppbyggan-
det av det tidigare nämnda NOKSA (Nordisk Kontaktkommitté för Samhälls-
arbete) och CESAM (Centrum för samhällsarbete och moblisering) i Örebro.
CESAM har sedan mitten av 1980-talet hållit kontakt med såväl nordiska som
europeiska nätverk på området.

De europeiska praktikernätverken har sedan 1980-talet utövat lobbying gente-
mot EG/EU. År 1989 antog Europeiska kommissionen en resolution om Self
Help and Community Development som ansågs vara “high on the list of the
political options of local and regional government in Europe“ (McConnell 1991,
3).30 Till följd av denna resolution hölls en internationell konferens om
community development i Europa och den brittiska Community Development
Foundation fick i uppdrag att göra en kartläggning av CD:s läge i Europa. Denna
kartläggning resulterade i en rapport, Promoting Community Development in
Europe (a.a). Samtidigt med denna kartläggning initierades i Europa ett nytt
europeiskt nätverk, The Combined European Bureau for Social Development
(CEBSD).31 Detta nätverk har sedan 1989 påtalat behovet av stöd, databaser,
information, lobbying, utbildning och forskning för lokal och social utveckling
inklusive samhällsarbete.

McConnell's kartläggning gav vid handen att det i början av 1990-talet fanns
ett tiotal europeiska organisationer som verkade för lokal utveckling och
samhällsarbete i Europa, varav några hade bildats så tidigt som på 1950-talet
(McConnell 1991, 12 ff.). Dessa var:

European Community Development Exchange (ECDE)
European Regional Clearing House for Community work (ERCHCW)
Combined European Bureau for Social Development (CEBSD)
Internationel Council for Social Welfare (ICSW) i Europa
European Social Action Network (ESAN)
European Citizens Action Service (ECAS)
European Centre for Adult Education (ECAE)
European Information Network on Local Employment Initiatives (ELISE)
European Local Environmental Information and Clearing House (ELEICH)
International Federation of Settlements and Neighbourhood Centers (IFS) i
Europa

–––––––––
30 Se närmare Resolution 208 (1989) Self Help and Community Development, (Council of Europe),

CPL (24) 13, 24th Session 1989 (Strasbourg) i McConnell (1991, 11, 23).
31 Se närmare om Combined European Bureau for Social Development i McConnell (1991) och

www.cebsd.org.
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Endast två av dem kunde McConnell tänka sig fungera som en europeisk stöd-
organisation på området, nämligen ECDE och CEBSD. Det blev CEBSD som
tog rollen av en europeisk stödorganisation under 1990-talet. Bland de nationella
organisationer som verkat inom detta nätverk finns elva nationella eller lokala
organisationer:32

Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (CESAM) i Sverige
Combat Poverty Agency (CPA) i Irland
Community Development Foundation (CDF) i Storbritannien
Cooperativa de Ensino Superior de Servicio Social (CESSS) i Portugal
Desenvolupament Comunitari i Spanien
Fondazione LABOS i Italien
Hungarian Association for Community Development i Ungern
Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) i Holland
Mouvement pour le Developpement Social Local (MDSL) i Frankrike
Paritatisches Bildungswerk Bundesverband (PBW) i Tyskland)
Flemish Institute for Community Development (VIBOSO) i Belgien

Lokal utveckling definieras i McConnell's rapport kortfattat som “a process of
empowering people in their local communities to participate in determining the
conditions in which they live” (McConnell 1991, 1). Lokal utveckling presente-
ras som partnerskap mellan tre huvudaktörer: offentliga förvaltningar, medbor-
gare och privata organisationer. Trots en bred syn på lokal utveckling likställs
den ändå inte med regionalpolitik. Community development i rapporten anses
utgå från ett medborgarperspektiv på gräsrotsnivå, inte från ett myndighets-
perspektiv. Innehållet i 1990-talets lokala utveckling sammanfattas i rapporten
med följande nyckelord: lokalsamhälle/samfund (community), deltagande (parti-
cipation), partnerskap (partnership), positiv aktion (positive action) och social
mobilisering (empowerment). Alla de principer som ingår i lokal utveckling i den
nämnda rapporten kan man känna igen från tidigare årtiondens community-
strategier, förutom att social aktion har fått en annan nyans med ordet ”positiv”.

Av alla dokument att döma har CEBSD anpassat sin verksamhet och
terminologi till EU:s politiska retorik och praktik och viceversa. Den lobbying
som CEBSD utövat sedan slutet av 1980-talet har burit frukt. Organisationen
ingår numera som medlem i The European Social Platform, som EU konsulterar
i socialpolitiska frågor. År 2002 fick CEBSD medel från Europeiska kommis-
sionen för projektet Good Practice in Community Development inom ramen för
The European Community Action Programme on Social Exclusion. Projektet har
bedrivts transnationellt i bl.a. Barcelona, Bradford, Gent, Oslo och Örebro i
enlighet med EU:s öppna koordinationsmetod (CEBSD 2003).33 Bland med-

–––––––––
32 Se närmare CEBSD (2002-2003) och Henderson (1997, 70-72).
33 Officiellt har den öppna koordinationsmetoden presenterats som en metod för att implementera de 

gemensamma målen för EU:s politik, medan medlemsländerna själva bestämmer över medlen.
Kritikerna ser också andra aspekter av den. Trots den tillåtande retoriken, får medlemsländerna
inte äventyra EU:s politik. Den utgör tillsammans med partnerskapsmetoden en av EU:s nya
”mjuka” styrmetoder för governance (jfr Palola 2003).
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verkande har funnits frivilliga, samhällsarbetare, myndigheter och forskare. Rap-
porten om den första projektfasen utkom i juli 2003. CEBDS har använt sig av
två brittiska modeller för sitt forsknings- och utvecklingsarbete, The Achieving
Better Community Development (ABCD) och The Learning Evaluation and
Planning (LEAP).34

Europeiska Unionens lokala dimension 
Enligt EU:s egna organisationers utsagor har lokal utveckling sedan 1984
prövats i form av skilda program och lokala projekt kring bekämpning av arbets-
löshet och stimulering av sysselsättning (Europeiska kommissionen 2003a). Det
var dock inte förrän efter det att kommissionens vitbok om tillväxt,
konkurrenskraft och sysselsättning godkänts av Europeiska rådet 1993 som den 
lokala dimensionen fick en mer framskjuten position inom EU. Den förstärktes
genom Amsterdamfördraget 1997, toppmötet om sysselsättning i Luxemburg
1997 och Europeiska rådets möte i Lissabon i början av 2000. I Lissabon satte
EU:s stats- och regeringschefer upp målet att Europa till året 2010 skulle vara en 
av världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomier. Detta mål är 
känt som The Lisbon strategy för economic, social and environmental renewal
(Lissabonstrategin). Strategin syftar till att effektivisera allt som pågår inom EU 
från ekonomisk och social politik till lokala projekt och forskning (a.a.).35

I sitt meddelande Stärka den lokala dimensionen i den europeiska syssel-
sättningsstrategin från november 2001 erkände Europeiska kommissionen den
regionala och lokala nivåns ökande betydelse för social utveckling och
integration (Europeiska kommissionen 2003a). EU-medlemsländerna förväntas
mobilisera och främja alla tillgängliga resurser, inte minst på regional och lokal
nivå, för att främja tillväxt samt bekämpa fattigdom och social utestängning. För
att stimulera medlemsstaterna till innovativa insatser ska 213 miljarder euro (ca 1
800 miljarder kronor) utdelas ur strukturfonderna och sammanhållningsfonden
2000-2006 (NUTEK 2001, 4).36 Huvudsyftet med strukturfonderna är att stärka
den ekonomiska utvecklingen och sammanhållningen mellan medlemsstaterna
genom att minska de regionala obalanserna samt att höja kompetensnivån hos
arbetskraften. Men medlen ska även stimulera områdesinriktat förändrings- och
förnyelsearbete i partnerskap mellan myndigheter, företag, organisationer och
enskilda.

–––––––––
34 Dessa två modeller beskrivs närmare i Managing Community Practice (Banks m.fl. 2003, 137-

153).
35 Se även http://europa.eu.int samt KOM (2003) 226 final.
36 Strukturfonderna utgörs av Europeiska regionalfonden (ERUF), socialfonden (ESF), jordbruks-

fonden (EUGFJ) och fiskefonden (FFU). Strukturfonderna fördelas på tre mål och fyra gemen-
skapsinitiativ. Mål 1 och Mål 2 är knutna till geografiskt avgränsade områden medan Mål 3 avser
hela landet. Gemenskapsinitiativen utgörs av Interreg III, Leader+, Equal och Urban II 2000-
2006. Dessa ersätter de tidigare initiativ Adapt och Sysselsättning (Now, Horizon, Youthstart och
Integra). (Se vidare Europeiska kommissionen 2000, 13 ff., 2003a, NUTEK 2001).
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Partnerskap ingår för närvarande som ett centralt inslag i politiska diskurser
och praktiker kring bekämpning av social utestängning inom EU (jfr Geddes &
Benington 2001, 2 ff.). Ursprungligen härstammar partnerskapsprincipen från
omstruktureringen av strukturfonderna 1988. Den tidigare vertikala styrningen
har kompletterats med en mer horisontell form av styrning. Den syftar till en mer
medborgarorienterad samverkan, organisatorisk samordning samt politisk
styrning mellan EU, medlemsstaterna samt regionala och lokala parter. Partner-
skap pågår mellan olika nivåer (EU, nationalstater, regionala och lokala organ),
mellan skilda sektorer (offentliga, privata, frivilliga och lokalsamhälleliga) samt
mellan olika geografiska områden (länder, regioner och lokalsamhällen). De
vanligaste parterna är fortfarande offentliga aktörer på olika nivåer. Bland andra
parter finns arbetsgivare, frivilliga organisationer och lokalsamhällen/sam-
fund/gemenskaper (communities). Partnerskap kombinerar såväl styrning upp-
ifrån (top-down) som gräsrotsorienterad problemlösning nerifrån (bottom-up),
och har teoretiskt betraktats som mångnivåig styrning (multilevel governance
model, MLG):

“The MLG approach emphasises the role of supranational and sub-
national actors, as well as that of NGOs and other institutions of civil
society: it identifies an emerging European polity, characterised by
strong supranational institutions, which interact with both national and
sub-national actors. Decisionmaking and implementation is shared
between actors of different levels of government rather than being
monopolised by state executives. With three principal actors in this
particular policy area – the Commission, national governments and
regions – such tripartite relationships create opportunities for strategic
interaction and new forms of partnership between these actors.” (Aalbu,
Hallin & Mariussen 1999 a.a., 8, författarnas emfas).37

Trots många ambitiösa mål för lokal utveckling, partnerskap och nya
styrningsformer inom EU finns det forskare som exempelvis Gary Craig,
professor i socialpolitik vid University of Humberside, som påminner om den

–––––––––
37 Med governance (styr- respektive styrelseformer) avses de regler, processer och beteendemönster

som påverkar hur makten utövas på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. I de politiska 
redskapen ingår lagstiftning, social dialog, strukturfonder, handlingsprogram och lokala projekt
samt forskning. I styrformerna ingår även att engagera det civila samhället (kyrkor, religiösa
samfund och andra icke-statliga organisationer) till partnerskap. (Se vidare KOM (2001) 428
slutgiltig, 9, 16, se även http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm). I den nyare teori-
bildningen i Europa används begreppet governance som ett sätt att försöka förstå och förklara
politisk styrning i form av samverkan där flera aktörer från skilda samhällssektorer (den offentliga
sektorn, privata företag och lokala grupper av olika slag) medverkar. Governance är således inte 
ekvivalent med government som betecknar det hierarkiska och mer formaliserade styrelsesättet
som staten och de folkvalda organen i ett samhälle (se vidare Larsson 2002, 45-46, Schulman
2000, 57, 64 ff.). Governance kan uppfattas som något positivt för att skapa nya och öppnare
styrformer, men den kan också tolkas som en dold form av disciplinering och normalisering utifrån
Foucault (jfr Lövgren 2002, 23 ff.) eller kolonialisering av livsvärlden utifrån Habermas (jfr
Michaeli 2000, 23 ff.).
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globala kapitalistiska ekonomins primat i allt socialt utvecklings- och föränd-
ringsarbete hur maktmobiliserande det än kallas och bedrivs. Trots en kritisk
reflektion över de lokala projektens begränsningar på strukturell nivå önskar
Craig en framtid där människorna i lokalsamhällen kommer att kunna ta mer
kontroll över sina liv och de nyckelfrågor som projekten står för (Craig & Mayo
1995, 6).

Vad den sameuropeiska omvandlingen på området anger är att lokala
strategier har blivit en del av EU:s mångnivåiga styrning varav lokala projekt är
några av de medel som används. Omvandlingen på området visar också att
samhällsarbetarna dragits in i denna politik i och med att det finns forsknings-
och utvecklingsmedel att söka hos EU.

Internationell forskning 
Vilken forskning pågår på området? De källor som jag har haft till förfogande
visar att det finns få empirisk-vetenskapliga studier av samhällsarbete. Men 
området saknar inte handböcker (t.e.x Baldock 1974, Banks m.fl. 2003, Cox 
m.fl. 1987, Goetschius 1969, Henderson & Thomas 2000, Mullender & Ward
1995, Rubin H & I 2001, Thomas 1983, UN 1958). De forskningsstudier som
finns om community-strategier har i stor utsträckning varit allmänna läges-
beskrivningar samt politologiska och andra utvärderingssstudier (t.ex. Chanan
1992, Geddes & Benington 2001, Conceição, Heitor & Lundvall 2003,
Madanipour, Cars & Allen 2000, Matthies, Järvelä & Ward 2000, Saraceno
1999, 2000). Nedan ges några exempel på forskningsrapporter som rör samhälls-
arbete i Europa.

Sex typer av lokala aktioner
År 1975 etablerades ett forskningsinstitut, The European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC), av Europeiska
gemenskapen (EG) i Irland. Under 1987-1991 genomförde forskningsinstitutet
en undersökning om lokalt utvecklings- och förändringsarbete i form av local
community action (LCA) i sju europeiska länder (Belgien, Grekland, Irland,
Holland, Portugal, Spanien och Storbritannien). Själva forskningsprogrammet
hette Coping with Social and Economic. Change at Neighbourhood Level. I
forskningsuppdraget ingick att ta reda på LCA-strategins socialpolitiska möjlig-
heter att finna lösningar på socioekonomiska problem i utsatta urbana miljöer.
Studiens resultat redovisas i rapporten OUT of the Shadows. Local community
action and the European Community (Chanan 1992). Studien är en av de första
som har handlat om partnerskap inom EU-forskningen. Forskarna identifierade
sex lokala aktionstyper: oberoende medborgaraktion, aktioner genomförda av
lokala myndigheter och organisationer, av små kommuner, av nationella
offentliga och frivilliga organisationer, av andra sociala parter samt
professionellt bedrivna aktioner (inklusive samhällsarbete). Såväl styrkor och
svagheter i dessa undersöktes.

I anslutning till denna studie hölls en konferens Citizen Action: Involving
People at Local Level i Dublin 1992. I bakgrundsbeskrivningen till konferensen
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skrevs explicit hur välfärdsstaterna sedan 1980-talet har omstrukturerats samt att 
begreppen och praktikerna omformulerats:

“Across the European Communities´ restructing of the welfare state and
basic social policies during the 1980´s introduced major revisions in
concepts and practices. Prominent among these were calls for a greater
reliance on self-help and family and community care. Such calls found
receptive audiences among those in favour of reduced state involvement
as well as among those with an interest in policies strengthening the
institutions of Civil Society” (Emmanuel 1993, 2-3).

I konferensrapporten konstateras att lokala grupper och aktioner inte förmår lösa
de fattigdomsproblem som finns, men att obetalt arbete och lokala resurser
behövs för att bekämpa dem. En av de mesta centrala slutsatserna var att
verksamhetsansvariga politiker och tjänstemän (policy makers) på europeisk och
nationell nivå saknade kunskaper om de villkor under vilka lokala aktioner
bedrevs i utsatta urbana områden. På själva konferensen krävdes såväl politiska
strategier som konkreta insatser för att förstärka lokala aktioners roll i och deras
möjligheter till lokal utveckling. EG-interventionerna kritiserades för att vara allt 
för kortsiktiga och ha en snäv resursfördelning till nationella och regionala
nivåer, vilket hade försvårat de lokala grupperna att komma åt resurserna. Tio år
efter denna studie har den lokala dimensionen fått en allt större tyngd i EU-
politiken, som ovan redovisats. Om de pågående satsningarna ger bättre resultat
återstår att se. 

Från fattigdomsbekämpning till social integration 
Andra studier som inom EU-forskningen tangerat samhällsarbete har varit de
som har handlat om fattigdomsprogrammen (Poverty 1, 2, och 3) och några
studier inom TSER-forskningsprogrammet (The Targeted Socio-Economic
Research Programme).  Fattigdom aktualiserades först efter oljekrisen 1974 som
ett gemensamt problem för Europeiska Gemenskaperna (EG). Fattigdoms-
programmen gick i tre faser.38 De metoder som användes under det första
fattigdomsprogrammet var små gräsrotsorienterade insatser inkluderande lokal
utveckling, social planering och lokala aktioner. Det andra programmet blev ett
mer strukturerat program kring ”nyfattigdom”. Under detta program användes
metoder som aktionsforskning, utbyte av kunskap samt insamling och förmed-
ling av data. Under det tredje programmet introducerades partnerskapsmodellen

–––––––––
38 De s.k. fattigdomsprogrammen (Poverty 1, 2 och 3) pågick 1975-1980, 1984-1988 och 1989-1994

(se vidare Geddes & Benington 2001, 30 ff., Hill 1996, 25 ff., Socialministeriet 1995). TSER-
forskningsprojekten kring social utestängning startades efter fattigdomsstudierna 1994. De ingår i
EU:s forskningsprogram The Improving Human Research Potential & The Socio-economic
Knowledge Base, se närmare http://www.cordis.lu/improving/socio-economic/area3.htm. Denna
www-adress inkluderar också en förteckning över 46 TSER-forskningsprojekt, varav jag tar upp 
endast tre. Två av dem rör samhällsarbete. En slutkommentar av de TSER-projekt som pågick före
2000 har författats av Chiara Saraceno (2000). Slutkommentaren ingår även i Conceição, Heitor & 
Lundvall (2003).
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för fattigdomsbekämpning och social integration. Av de studier som finns
framgår att förståelsen av fattigdom ändrade karaktär under programmen (jfr
Geddes & Benington 2001, 30 ff., Hill 1996, 32 ff.). När fattigdom under 1970-
talet betraktades närmast som inkomstfattigdom kom den under 1980-talet att 
diskuteras som en komplex process av utarmning och under 1990-talet som
social utestängning (social exclusion).39

Fram till 1990-talet var samhällsarbete i Europa enligt Malcom Hill (1996),
redaktör för Social Work and the European Community, det område inom socialt
arbete som hade erhållit mest stöd av EU genom programmen för fattigdoms-
bekämpning. Avsevärda bidrag hade också gått till familjecentraler. De forsk-
ningsrapporter som finns om fattigdomsforskning fram till 1994 och om social
utestängning fram till 2002 är inte direkt jämförbara, eftersom studierna har
genomförts med olika metoder och utifrån skiftande perspektiv. Men fattigdoms-
bekämpningen har omfattat fyra huvudsstrategier: inkomststöd, utbildning och
praktik, lokala initiativ samt småföretagande och samhällsarbete (Geddes &
Benington 2001, 23).

Bland TSER:s forskningsstudier fanns två som explicit handlade om
community-orienterade strategier där även nordiska länder ingick, nämligen
Social Exclusion in European Neighbourhoods – Processes, Experiences and
Responses (se närmare Madanipour, Cars & Allen 2000) och Making New Local
Policies against Social Exclusion in European Cities. Eco-social Approach and 
Social Impact Assessment in Social Work (se närmare Matthies, Närhi & Ward
2001). Den förra utgick från samhälls- och stadsplaneringens perspektiv och den
senare från det ekosociala perspektivet på socialt arbete. Båda studierna gav
likartade resultat och bekräftade det kända faktum i samhällsarbete att fysisk
förortsförnyelse inte löser problem med fattigdom (jfr t.ex. Denvall 1994,
Lindholm 1977, Sundh 1999, Viirkorpi 1997). De lokala projekten förmår inte
eliminera vare sig fattigdom eller social utestängning, även om de kan bidra till
de processer som behövs för att vända utvecklingen till det bättre. Trots detta
anser forskarna i båda studierna att socialt integrativa insatser behövs på alla 
nivåer (makro-, meso- och mikroniåver) av samhället. Studierna belyser teorier
om social utestängning och ger konkreta exempel på hur man metodiskt kan gå
till väga inom samhällsplanering och socialt arbete för att verka för social
integration och hållbar samhällsutveckling. I Making New Local Policies, som
närmast rörde samhällsarbete, kunde forskarna identifiera tre typer av lokala
strategier i enlighet med Rothmans (1968) klassiska indelning: locality

–––––––––
39 Social exclusion (social utestängning) är ett mångdimensionellt begrepp som försöker fånga fattig-

domens och den sociala utestängingens problematik på ett allsidigt sätt, såväl tillstånd som
process. Social utestängning som begrepp omfattar inte endast inkomstfattigdom som tillstånd utan
det försöker även beskriva de processer som bidrar till hur människorna kan bli socialt utestängda i
samhället av flera skäl t.ex. till följd av elimination (massarbetslöshet), rejektion (diskriminering)
eller retirering (tillbakadragande). Bland riskfaktorer för social utestängning nämns låg inkomst
och utbildningsnivå, arbetslöshet, hemlöshet, dålig hälsa, invandrarskap, diskriminering och
rasism, ålder, familjesplittring, missbruk m.m. samt boende i multiproblemområden. (Se vidare
Barry & Hallett 1998, Geddes & Benington 2001, 15 ff., Edgren-Schori 2000, 99 ff., Turunen
1999, 79 ff., Saraceno 1999, 8 ff.).
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development i Magdeburg, social planning i Jyväskylä och social action i 
Leicester (Matthies, Järvelä & Ward 2000, 107-108).

För att veta hur den sociala situationen statistiskt ser ut i EU:s medlemsländer
ger rapporten The social situation in the European Union 2003 jämförbara data
på 22 livsområden från ekonomisk situation till hälsa. Beträffande fattigdoms-
risken inom EU 1999 var den lägst i de nordiska länderna samt i Holland och
Österrike, och högst i Grekland, Portugal, Spanien, Storbritannien och Irland (jfr
European Commission 2003a, 152-153, 175). Sedan början av 2000-talet har EU
ställt krav på medlemsländerna att upprätta nationella program mot fattigdom
och social integration, s.k. National Action Plans (NAPs). De ska genomföras på 
samtliga nivåer i samhället för socialt integrativa syften (se vidare European
Commission 2002).

Bland andra studier som rör europeiska community-strategier kan nämnas
studier av landsbygdsutveckling (Larsson 2002, Westholm, Moseley & Stenlås
1999), stadspolitik (Schulman 2000) och tresystemorganisationer (TSO) inom
sysselsättning och socialpolitik (European Commission 2003b). Inom CESBD 
(2003) pågår forskning kring Good Practice on Community Development, och
databasen LOCIN (Local Initiatives to Combat Social Exclusion) innehåller
kunskap om lokala projekt, upprättad på ett sådant sätt att den kan användas av
såväl forskare som andra intresserade.40 Det finns många tecken på att den typ av 
forskning och utvecklingsarbete som settlementrörelsen började utveckla för
över hundra år sedan åter är på frammarsch i Europa men i allt större skala och
mer transnationellt än för hundra år sedan.

Sammanfattning: internationell pluralism 
Av kapitlet framgår att diskurser och praktiker om community-orienterade
strategier (politik och arbetssätt) har mångfaldigats inom flera samhällssektorer.
De har omvandlats i takt med moderniseringsprocesserna och välfärdsstaternas
omvandlingsprocesser. Lokalsamhället har blivit en allt mer central kategori i
analysen av och en central arena för socialpolitik och sysselsättning samt
tillväxtpolitik. På området finns för närvarande såväl gamla som nya och
nygamla diskurser och praktiker i en gränsöverskridande blandning: förmodernt
settlementarbete, modernt samhällsarbete och senmodernt utvecklingspartner-
skap. De diversifierade diskurserna och praktikerna har såväl divergerat som
konvergerat under 1900-talet. Och den kunskap som finns om dem är splittrad på
flera områden och inom skilda discipliner. Nedan sammanfattas en del av de
existerande community-strategierna i en översikt.

–––––––––
40 Se vidare http://locin.jrc.it och www.cesam.se.
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Tablå 7. Sammanfattning av internationella community-strategier i omvandling 

Tidsperiod/
Generation

Aktivitetens
karaktäristika

Aktör Diskurser och
praktiker

Kunskap och
forskning

Källor

Förmoderna

perioden

1880-1920
Uppkomst

Kolonialt ut-
vecklingsarbete,
välgörenhet och
settlementarbete.

Premodern
filantropisk
social
reformism.

COS-rörelsen och
settlementrörelsen,
socialpolitiska
rörelser samt
kolonialism.

Tidiga exempel på
community
organization,
community
development.

Praktiskt hand-
lande och kun-
nande samt
forskning kring
urban fattig-
dom.

Praktiserbar
forskning och
utveckling.

Addams 1910/1981,
Barker 1988,
Brigg &
Cox m.fl. 1987 
Deegan 1990 
Johnson C 1995,
Koskiluoma 1932,
Macartney 1984,
Popple 1996,
Swedner G & H 
1995 m.fl.

Moderna

Perioden

1930-1970

Institutio-
nalisering

Radikalisering
1965-1975

Professionellt
och frivilligt
lokalt utveck-
lings- och
förändrings-
arbete.

Modern
Välfärdstatlig,
Socialiberal
och social-
demokratisk
social
reformism.

Kolonialmakter,
FN, välfärdsstater,
professionella,
sociala rörelser
(medborgar-
rörelser, kvinno-
rörelser, student-
rörelser, mino-
ritets- och rasrö-
relser samt
miljörörelser),
CDF
CDJ

Community
organization,
Community/social
development,
Community work, 
LD
SP
SA
Neighbourhood
planning and work.

Vetande, kun-
nande och
forskning kring
metodiskt och
process-orien-
terat
CD, CO & CW. 

Praktikens teori
och metoder
samt
utvärderings-
och projekt-
forskning.

Baldock 1974,
Bailey & 
Brake 1975,
Cox m.fl. 1987,
Craig m.fl. 1982 
Germain & 
Gitterman
1980,
Henderson &
Thomas 1987,
Rothman 1968,
Thomas 1983,
Thorpe &
Petruchenia, 1985
m.fl.

Senmoderna

perioden

1980 ––––

Differentiering
och interna-
tionalisering

Divergens och
konvergens

Transnationella
och nationella
program, pro-
jekt och nätverk
i synnerhet
inom EU.

Nationell och
transnationell
programmatisk
reformism.

Välfärdsstater, EU 
samt andra nät-
verk av praktiker,
forskare och
tredjesystemsorga-
nisationer,
CDF
CDJ
CEBSD
EAPN
m.fl.

Community policies
and practices:
Community action,
Community care,
Community
development,
Community
education,
Community
organization,
Social/community
planning,
Feminist community
work,
Black and antiracist
community work, 
Self-help,
Empowerment,
Regeneration,
Social economy,
EU:s local
dimension,
Urban & rural
development,
Partnership,
Governance etc.

Vetande,
kunnande och
forskning om
urban och rural
utveckling,
social utestäng-
ning och social
integration,
social ekonomi,
tredjesystems-
organisationer,
partnership,
governance
m.m.
EU-forskning
framträdande i 
Europa.

Teoribildning
kring metoder
och politisk
styrning samt
”goda”
praktiker”.

Adams 2003,
Banks m.fl. 2003,
Clarke 1996,
Craig & Mayo 1995,
Denvall & Salonen
1987,
Ehrenreich 1986,
Europeiska
kommissionen
2003,
Lee 2000,
Kretzmann & 
McKnight 1993,
Mananipour
m.fl. 2000,
Matthies m.fl. 2000,
2001,
McConnell 1991,
Midgley 1995,
Popple 1996,
Taylor & Roberts
1985,
Taylor M 2003,
Westholm m.fl. 1999 
etc.
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Av redovisningen framgår att samhällsarbetet har ändrat karaktär och ersatts av 
nya diskurser sedan 1980-talet.41 Försöken att under 1970-talet lansera commu-
nity work som en övergripande samlingsterm för skilda community-strategier
misslyckades. Trettio år senare har samhällsarbete kommit att betraktas närmast
som en uppsättning av metoder för community policies and practices och 
governance i internationella sammanhang.

Community-strategierna har sedan 1980-talet blivit allt mer samverkansorien-
terade och koopterade av nationalstater, EU och forskningsinstitutioner. 1980-ta-
let markerar inte endast ett skifte i diskurserna och praktikerna i Förenta Staterna
och Storbritannien utan även i flera andra länder världen över (jfr Craig & Taylor
1995, CDJ 2003/2, 175-179). På strukturell nivå ger Marilyn Taylor (2003, 21
ff.), som har undersökt lokala strategier i Europa, Förenta Staterna och
Storbritannien, två huvudorsaker till de förändrade samhällsvillkoren: oljekrisens
effekter och politikens kursändring mot nyliberal och nykonservativ politik
under 1980-talet. Trots omvandlingen har talet om samhällsarbete inte upphört
totalt, även om det har rekonstruerats under nya samhällsvillkor. Samhällskriti-
ken med klassanalys och -kamp har emellertid tonats ned och vänsterideologier-
na har ersatts av mer managementorienterade diskurser och EU-terminologi. De
radikala diskurserna har vidareutvecklats i form av antirasistiskt, feministiskt och
maktmobiliserande (samhälls)arbete. Det är inte längre endast de radikala
krafterna som uppmuntrar folk till gräsrotsstrategier (bottom-up) utan det görs
för närvarande från huvudkontoret i Bryssel i governance- och partnerskapsanda.

Diskurserna och praktikerna har såväl divergerat som konvergerat. Inom
socialt arbete har den typ av samhällsarbete som under 1970-talet inriktades på
hela lokalsamhället mer eller mindre flyttat över till andra samhällssektorer, i
synnerhet till bostadspolitik, socialpolitik och sysselsättning inklusive social
ekonomi samt tillväxtpolitik. Metodutvecklingen inom det sociala arbetet har
konvergerats i form av community social work, en blandform av förebyggande
och behandlande socialt arbete, där socialarbetares uppgift är att samordna
professionella, frivilliga, privata och lokalsamhälleliga resurser för mest utsatta
klient- och boendegrupper. Såväl community work som community social work
har inom det sociala arbetet kommit i allt större utsträckning att inriktas på 
utsatta grupper (barn, mammor, ungdomar, invandrare och flyktingar etc) och
särskilda problemområden (arbetslöshet, diskriminering, kriminalitet m.m.) på 
lokalsamhällesnivå (jfr även Henderson & Thomas 2000). Genomgången visar
att nationalstater, EU och flera nya aktörer har tagit över tolkningsföreträdet
kring lokalt utvecklings- och förändringsarbete från socialarbetare, lärare och
forskare i samhällsarbete i internationella sammanhang.

De tre ovan nämnda perioderna/generationerna av community-strategier anger
också omvandlingstendenser i socialpolitiken. Under den förmoderna fasen
verkade settlementrörelsen för praktiserbar socialreformism utifrån filantropiska
motiv. Under den moderna perioden expanderade den välfärdsstatliga social-

–––––––––
41 Jfr även Banks m.fl. (2003), CDJ (2003/2), Craig & Mayo (1995), Gulati & Quest (1990),

Henderson (1997), Henderson & Thomas (2000), Jacobs & Popple (1994), och Taylor M (2003).
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reformismen med offensiva och radikala förtecken. Under den senmoderna
perioden verkar socialpolitiken ha blivit allt mer blandad och programmatisk.

Vad gäller kunskap och forskning startade settlementrörelsen avancerad
forskning och utveckling i samverkan med universitetsforskare utan att den
inkräktade på det praktiska utvecklingsarbetet. Sedan välfärdsstaterna tagit över
community-strategierna verkar kunskapsbildningen på området allt mer splittrad.
Än så länge har inte heller EU kunnat samordna forskningen och kunskapen på
området. Jämfört med den filantropiska settlementrörelsen verkar radikala
samhällsarbetare ha åstakommit mer retorik om socialt förändringsarbete än 
konkreta resultat. Åtminstone är det svårt att finna empiriska studier som visar på
resultat av vad radikala samhällsarbetare åstadkom.

Mångfalden av lokala strategier i Norden
Redovisningen av den nordiska omvandlingen av samhällsarbete följer fem
tidsperioder: introduktion av internationella diskurser (1960-talet), samnordisk
förmedling och radikalisering (1970-talet), införande av nationella diskurser och
praktiker (1980-talet), akademisering och europeisering (1990-talet) samt
transnationalisering (början av 2000-talet). I detta avsnitt ger jag en översikt
över de diskurser och praktiker som har samnordisk referens, medan jag i kapitel
IV redogör mer ingående för samhällsarbetets framväxt och omvandling i 
respektive nordiskt land.

Introduktion av internationella diskurser och
praktiker under 1960-talet
De flesta diskurserna och praktikerna kring det sociala arbetets metoder i Norden 
har inhämtats från Förenta Staterna. Case work fick sitt genombrott under 1940-
talet, group work under 1950-talet och community work under 1960- och 1970-
talen (jfr NSA 1991). De internationella diskurserna om community development,
community organization och community work introducerades i de nordiska
länderna i nyutkommen litteratur om socialmetodik under 1960-talet. Bland dem
kan nämnas Socialrådgivning – Teori och metodik av Inger Pedersen Davis
(1964) från Danmark samt Introduktion till socialmetodik av Marja Almquist
(1969) och Socialarbetaren och samhällsförändringar av Gunnel Swedner
(1969) från Sverige. Gemensamt för dessa tre kvinnor är att de var lärare i socialt
arbete och hade studerat vid The School of Social Service Administration vid
Chicago-universitetet i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet.42 Alla tre 
refererar till två återkommande källor, FN:s Training for Social work från 1958
och Murray G Ross´ Community Organization från 1955 eller 1967, när de
skriver om CD, CO eller CW. Att de kom i kontakt med det amerikanska sociala

–––––––––
42 The School of Social Service Administration vid Chicago universitet (Socialhögskolan i Chicago)

leddes av Hull-House-kvinnorna när den etablerades på 1920-talet (se vidare Deegan 1990, 74-75,
196).
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arbetet har att göra med att efter andra världskriget delade Förenta Nationerna
och andra institutioner ut stipendier till europeiska socialarbetare för studier i 
socialt arbete i Förenta Staterna.

Pedersen Davis (1964, 4-8, 132-151) utgick från den amerikanska formen av
community organization och översatte det till välfärdsplanering. Almquist
(1969, 7, 15-16) hade FN:s uppfattning om community development som sin
utgångspunkt och tolkade det till ”ett arbete med formellt eller informellt
organiserade grupper” i en kommun. Gunnel Swedner (1969, 9, 22-23) utgick
från Europarådets resolution om sociala metoder och uppfattade community work
som den fjärde metoden och översatte det till samhällsarbete. I Norge
diskuterades det sociala arbetets metoder som individuellt socialt arbete, socialt
grupparbete samt social planering och administration under 1960-talet i 
rapporten Utdanningen av sosialarbeidere i Norge. Utredning og forslag av
Bernt H. Lund (Rasmussen 1991, 24-29, Strand Hutchinson 1999, 14, 142). I
Finland har socialmetodiken inte haft en lika stark roll i universitetsutbild-
ningarna som i de övriga nordiska länderna. Men de internationella metoderna
och indelningarna har varit kända som i de övriga nordiska länderna (Helminen-
Halkola 1984, 12, Sosiaalityöntekijäin Liitto 1989, 119-120, Toikka 2003).43

Trots något olika indelningar och beteckningar av det sociala arbetets metoder i
respektive nordiskt land har de i stora drag följt de internationella förebilderna,
där samhällsarbete har uppfattats antingen som det sociala arbetets tredje eller 
fjärde metod.

Det sociala arbetet har haft två huvuduppgifter: att förebygga sociala problem
i samhället och behandla de problem som individer och familjer har. Det
övergripande målet har syftat till att skapa välfärd för såväl den enskilde som i
samhället som helhet. Socialarbetarnas specialområde ansågs av Pedersen Davis
under 1960-talet vara vetande om samspelet mellan individ och hennes sociala
miljö samt kunnande om hur man bör ingripa i denna växelverkan. Den tredje
metoden, som hon kallade för välfärdsplaneringen, bestod i ”planlægning og
koordinering af offentlige og private hjælpeforanstaltninger inden for et bestemt
geografisk område” (Pedersen Davis 1964, 4). I sin artikel Arbetsmetoder i
socialt arbete från 1964 definierade Almquist community development som ett
”arbete med formellt eller informellt organiserade grupper av innevånare i ett
lokalt begränsat område för att stimulera och koordinera deras insatser i
samhällsarbetet inom sin kommun” (Almquist 1969, 7). Almquist påpekar i sin
bok, där case work står i fokus, att CD inte har något svenskt namn och knappast
någon direkt svensk motsvarighet, och betraktar det närmast som
utvecklingsländernas arbetsmetod. Hon förmodade 1964 att det är framför allt
inom samhällsplanering som community development kan komma att användas i
Sverige.

Den första läroboken i samhällsarbete i Sverige, Gunnel Swedners Social-
arbetaren och samhällsförändringar. Samhällsarbete som en metod i socialt

–––––––––
43 År 1972 indelade det finska kommittébetänkandet Sosiaalityön koulutuskomitean mietintö (Det 

sociala arbetets utbildningskommitté) det sociala arbetets metoder i individarbete, familjearbete,
samhällsarbete, administration och planering samt forskning (se närmare Turunen 1981, 8).
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arbete, utkom 1969. Hon poängterade ”att den sociala metodiken inte ensidigt
inriktar sig på att anpassa människor till rådande miljöförhållanden utan att den
också är inriktad på att förändra miljön, samhället och dess institutioner”
(Swedner G 1969, 11). Även om Swedner lade fokus på community work istället
för case work avfärdade hon inte de andra metodernas nödvändighet i det
praktiska sociala arbetet, utan alla fyra metoderna (socialvårds-, grupparbets-,
administrations- och samhällsarbete) omfattade enligt henne gemensamma
grundvärderingar, kunskaper och färdigheter. Grundvärderingarna bestod i
människors lika värde, rätten att bestämma över sitt eget liv, rätten att påverka de
beslut som rör de berörda samt rätten att medverka vid beslutens genomförande.
Kunskaperna var enligt henne företrädevis inlånade från samhälls- och
beteendevetenskaperna. Färdigheterna omfattade förmågan att hantera adekvata
problemlösningstekniker. Alla de ovan nämnda aspekterna av socialt arbete och
samhällsarbete går även att utläsa av FN:s Training for Social Work från 1958.

Bland synonymerna till samhällsarbete fanns redan under 1960-talet i Norden
flera termer: community development, community organization, neighbourhood
organization, community action, social action, health and welfare planning,
social planning och community work (a.a., 25). Med hänvisning till de brittiska
och europeiska förebilderna föredrog Swedner begreppet samhällsarbete
(community work), som enligt henne hade två målsättningar, ”nämligen att
analysera sociala missförhållanden i samhället och utifrån denna analys
förändra olika samhällssystem samt att bygga upp relationer med olika grupper i
syfte att genomföra önskade förändringar” (a.a., 21). I centrum för Swedners
uppfattning om samhällsarbete i slutet av 1960-talet stod socialt förändrings-
arbete med de underpriviligierade. Hon använde sig av sin makes, sociologen
Harald Swedners teorier om begreppet underprivilegiering som har många
likheter med 1990-talets diskussioner om social utestängning. Att motverka
underpriviligieringen förutsatte enligt makarna Swedner ett socialt arbete för ett 
behovs-, jämlikhets-, kunskaps-, insyns-, medbestämmmanderätts-, gemenskaps-
och förändringsorienterat samhälle. I detta arbete skulle socialarbetare delta
genom att ta rollen som samhällsförändrare (change agent) i form av samhälls-
arbete. Gunnel Swedner diskuterade tre former av det: direkt arbete med grup-
per, resursutveckling och -samordning samt planering (Swedner G 1969, 28 ff.,
72 ff.).

Samnordisk förmedling och radikalisering under
1970-talet
När den första samnordiska boken, Nordisk läsning i samhällsarbete (Lindholm
1971), utkom började termen samhällsarbete spridas i Norden. Under 1970-talet
utkom de första nationella läromedlen, de första samnordiska konferens-
rapporterna samt de första utvärderingarna av samhällsarbete. Under denna
period diskuterades samhällsarbete framför allt i förhållande till socialt arbete,
samhällsplanering och välfärd.

Nordisk läsning i samhällsarbete var en samproduktion av lärare och stude-
rande i socialt arbete vid socialhögskolor i Danmark, Norge och Sverige och en
organisationssociolog från Holland. Boken omfattar teoriavsnitt om samhälls-
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arbete i enlighet med internationella förebilder och nio konkreta exempel på
samhällsarbete från England, Holland och Norden. Boken upplyser social-
arbetare om hur sociala problem kan analyseras utifrån ett samhälleligt perspek-
tiv och hur samhällsarbete kan användas för att angripa dem på lokalsam-
hällesnivå. Bland konkreta exempel belyser artikelförfattarna arbete med miss-
brukare, miljökonsulentens arbete inom en bostadsförening, samhällsarbete i en
frivillig förening, arbete med flyktingar, en föräldraförening för handikappade
barn, arbete mot social rasism, ett byalag för förbättringar av närmiljön, en
aktionsgrupp för bättre fosterhemsplaceringar samt arbete med ett multiservice-
centrum för samordnad social- och hälsoservice.44

Enligt författarna kunde samhällsarbete dels bedrivas med lokala grupper på 
kvarters- och stadsdelsnivå, dels användas för att påverka den sociala samhälls-
planeringen på lokal-, regional- och riksplan. Community översattes till närsam-
hälle, som enligt Ole F. Hermansen omfattade ett geografiskt område, institu-
tioner i ett område och en känsla/tillvaro av och i en gemenskap. Community
development presenterades som en metod för utveckling och förändring av
lokalsamhällen i utvecklingsländer och utvecklingsområden, och community
organization som resursutveckling och samordning (Lindholm 1971, 8-9). På
basis av amerikanska, engelska och nordiska källor gjorde Ole F. Hermansen i
boken sitt försök till typologisering av samhällsarbete i typer, roller och mål-
grupper/samverkanspartner. Enligt honom inkluderade samhällsarbete gräsrots-
orienterat arbete, resursutveckling och samordning, planering på lokal, regional
och landsplan samt socialpolitik. I arbetsroller ingick att vara förmedlare,
möjliggörare, koordinator, planerare och expert respektive konsult. Samarbets-
parterna kunde vara medborgare och brukare, kollegor och andra yrkesgrupper
samt verksamhetspolitikens utformare (policy makers). Arbetsprocessen bestod
av idéskapande, inhämtning av upplysningar, analys av dem, programmering av
processer, genomförande och uppföljning samt utvärdering, faser som man kan
känna igen i dagens lokala strategier.

I början av 1970-talet utkom en samnordisk konferensrapport, Samhällsarbete
som metod. Teori och praktik i relation till invandrarfrågor av Socialarbetar-
föreningarnas nordiska samarbetskommitté (1972). Denna konferensrapport
täcker dåtidens diskussioner om samhällsarbete på tvären rörande arbetsmark-
nads-, bostads-, fritids-, hälso- och sjukvårds-, kultur-, skol- och socialvårds-
frågor samt religion inom ramen för det sociala arbetet. I mitten av 1970-talet
organiserades en nordisk konferens om vidareutbildning i samhällsplanering som
hölls vid Nordiska institutet för samhällsplanering (NORDPLAN-rapport
1975:2). År 1976 ägde Nordiska socionomförbundets samarbetskommittés semi-
narium om Sociala arbetsmetoder under utveckling, det s.k. Hässelbyseminariet,
rum. På detta seminarium togs det sociala arbetets samtliga metoder upp, från
behandling till samhällsarbete och forskning. Om samhällsarbetets tillstånd 1976
skrev Stig Lundström, chef för den sociala avdelningen vid Svenska röda korsets
centralstyrelse och ordförande i Nordiska socionomförbundets samarbetskom-

–––––––––
44 Till min förvåning kunde jag finna liknande exempel från de fyra nordiska kommunerna i början av

1990-talet (jfr kapitel IV).

77



mitté, att trots många försök med samhällsarbete i Norden har ”denna metod
ännu inte blivit en naturlig beståndsdel i socialvårdens instrumentella 
uppsättning, att samspelet med, och avgränsningen till, andra tekniker är
outvecklat och att metoden har alltför få skolade utövare” (Lundström 1977, 4).

Under 1970-talet radikaliseras uppfattningarna om och definitionerna av
samhällsarbete, i synnerhet i Sverige. Den traditionella, mer eller mindre repres-
siva socialvården med socialarbetare som myndighetsutövande byråkrater bakom
skrivbordet, sattes under kritik (jfr Ahlberg m.fl. 1975). En yngre generation av 
svenska samhällsarbetare, som även hade egna erfarenheter av fältarbete och 
samhällsarbete, började undersöka och skriva om samhällsarbete utifrån marxis-
tiskt och radikalhumanistiskt influerade utgångspunkter. De pläderade nästan
uteslutande för aktionsinriktat samhällsarbete på gräsrotsnivå (Flemström &
Ronnby 1972, Ronnby 1977, 1981, Wahlberg m.fl. 1978). En ofta citerad defini-
tion på samhällsarbete under denna period var Alf Ronnbys från 1977
samhällsarbete som ”en basorganisering (gräsrotsorganisering) och utveckling
av kollektiva arbetsformer bland förtryckta och politiskt fattiga grupper med
syftet att – under indragande av så många medlemmar som möjligt i processen –
utveckla det kritiska tänkandet och förändrande handlingar i gruppens intresse. 
[…]” (Ronnby 1977, 135).45 Ronnby tydliggjorde dock att samhällsarbete som
social metod skiljer sig från politiskt arbete – i formell mening – genom att
samhällsarbetaren inte kan tillåta sig att agera för subjektiva politiska intressen,
utan som stöd för gruppen och dess utveckling. Den yngre generationen av
samhällsarbete låste sin uppfattning om samhällsarbete enligt följande:
”Samhällsarbete inom socialvården är en yrkesmässigt bedriven aktivitet av
tjänstemän. Syftet är inte i första hand att vårda, behandla och rehabilitera
enskilda individer, familjer och grupper. Syftet är att öka olika gruppers möjlig-
heter till att kunna medverka vid och kunna påverka hur olika problem skall
kunna lösa.” (Wahlberg m.fl. 1978, 168). Enligt författarna syftade samhälls-
arbete till mobilisering och organisering av maktlösa grupper för att åstadkomma
förändringar som ligger i gruppens intresse (a.a., 22 ff.).

Frågan som ställdes under 1970-talet var framför allt: I vems intresse och på
vems villkor bedrivs samhällsarbete? Det mest centrala bidraget till kunskaps-
utvecklingen som de radikala svenska samhällsarbetarna gjorde under 1970-talet
var, att de satte in samhällsarbete i de samhälleliga sammanhangen utifrån ett
tydligt samhällskritiskt vänsterperspektiv. Under 1970-talet betraktades sam-
hällsarbete som ett ”tecken i tiden”. Socialt arbete skulle bli offensivt och vara
något mer än att utgöra samhällets ”städgumma”. Man pekade på att sociala
problem har samhälleliga orsaker som inte kan behandlas bort utan kräver struk-
turella samhällsförändringar och fördelning av samhällets resurser. Social-
arbetare som arbetade med samhällsarbete ville motverka de negativa konsek-
venserna av välfärdsstatens baksidor: makt- och ägandekoncentration, befolk-
ningsomflyttningar, byggande av betongförorter, de sociala nätverkens sönder-
fall, segregation, förslumning, socialteknokratins framväxt, byråkratisering,

–––––––––
45 Alf Ronnby arbetade som fältarbetare/samhällsarbetare i Rosengård i slutet av 1960-talet, dispute-

rade 1981 i sociologi, och är verksam som docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
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avståndet mellan folket och beslutsfattarna, problem med demokrati och medbe-
stämmande, förstelnade folkrörelser och problemlösare etc. Författarna ifråga-
satte de tidigare mer eller mindre samförståndsorienterade uppfattningarna om
samhällsarbete och utvecklade teoretiskt en dikotomisering av två perspektiv på 
det: det socialadministrativa perspektivet och det gräsrotsorienterade perspek-
tivet, m.a.o. uppifrån (top down) och nerifrån styrt (bottom up) samhällsarbete.
Denna dikotomisering angavs även i författarnas boktitel: Samförstånd eller
konflikt? (Wahlberg m.fl. 1978, 39, 200 ff.).

Bland samhällsarbetets risker togs upp dynamisk konservatism som ansågs gå 
ut på att neutralisera progressiva insatser och suga upp dem i etablerade
maktstrukturer. Bland möjligheterna nämndes upphävandets taktik, en taktik som
teoretiskt har utvecklats av den norska sociologen Thomas Mathiesen.46 Denna
taktik innebar enligt Ronnby en dialektisk växelverkan mellan handling-
reflexion-dialog-reflexion-handling för en gränsöverskridande social förändring
(se vidare Ronnby 1977, 177-178, Wahlberg m.fl. 1978, 42-44, 211-212).47

Från socialmetodik mot utvidgat samhällsarbete
Såväl Nordiska socionomförbundets samarbetskommitté som Nordiska social-
högskolekommittén strävade under 1970-talet efter att åstadkomma vidareutbild-
ning i samhällsplanering för lärare i socialt arbete och praktiskt verksamma
socialarbetare. Båda utövade lobbying och påtryckningar gentemot Nordiska
Ministerrådet och Nordiska rådet (se vidare Lundström 1977, Brettschneider
1991). NORDPLAN fick senare medel från Nordiska Ministerrådet för att starta 
en tvärfacklig försöksverksamhet, som fick namnet Integrering av erfarenheter
från sociala sektorn i samhällsplanering och som kom att kallas för Social-
projektet. Projektet bedrevs 1979-1983 och avrapporterades i nio rapporter
(NORDPLAN-rapporterna 1983).48 Projektet leddes av Kerstin Lindholm, lektor
i socialt arbete från Sverige, och arkitekt Anne Sæterdal från Norge, bägge enga-
gerade för social planering och samhällsarbete nationellt och samnordiskt. De 

–––––––––
46 Thomas Mathiesen (1972, 1980) har utifrån sina teorier om den dolda disciplineringen, makt och

motmakt samt politisk handling utvecklat teorier om risker för indefiniering (absorbering av
motmaktens krafter) eller utdefiniering (utstötning av alternativen som framställs som menings-
lösa) i lokala projekt o.d. Ett livskraftigt alternativ måste enligt honom vara ”ofullgånget”, något
som befinner sig i vardande och är så vagt att det inte kan uppfattas som hot (se även
Alexandersson m.fl. 1988, 516). Vagheten i samhällsarbete i Norden har därmed också använts
som en medveten, gränsöverskridande, strategi.

47 Samma typ av resonemang finns hos Hope & Timmel (1994) om transformativt samhällsarbete och
Lee (2001) om empowerment i syfte att motverka alla former av förtryck.

48 Socialprojektets bakgrundshistoria daterar sig ända tillbaka till 1963, då Nordiska rådet hade
behandlat frågan om en samnordisk utbildning av social personal efter ett regeringsförslag från
Finland. Efter många turer i förslaget beslöt Nordiska socialpolitiska kommittén i maj 1977 att en 
försöksverksamhet skulle startas 1979. Målet med detta projekt var att omvandla NORDPLAN:s
vidareutbildning till en bredare utbildning och en mer utvidgad syn på samhällsplanering.
Breddningen skulle gälla en integration av fysisk, ekonomisk och social planering på såväl
kommunal som regional nivå. Förslaget innebar även att personal från den sociala sektorn skulle få
delta i vidareutbildningen som tidigare hade vänt sig till yrkesgrupper som arbetade med fysisk
eller ekonomisk planering (NORDPLAN-rapport 1983:9, 8 ff.).
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rapporter som skrevs under detta projekt omfattar kunskaper om social planering
(inklusive samhällsarbete) och exempel på konkreta försök i Norden. I slut-
rapporten föreslogs förnyelse av NORDPLAN som en undervisningsinstitution
och en nordisk mötesplats som även skulle vidareutbilda socialarbetare
(NORDPLAN-rapport 1983:9, 87 ff.). Projektet upphörde 1983, men social-
arbetare fick möjligheter att delta i institutionens vidareutbildning i samhälls-
planering.

De första systematiskt genomförda utvärderingarna genomfördes i mitten av
1970-talet i Sverige. Kerstin Lindholm utvärderade fyra svenska pionjärprojekt.
Utvärderingen ingick som en del i Socialstyrelsens SM-projekt (utveckling av
sociala metoder) som startades 1975. Samtidigt med Lindholms studie pågick en
större kartläggning av samhällsarbete i samtliga svenska kommuner vid Social-
styrelsen. Denna kartläggning avrapporterades i två skrifter, en projektkatalog
Samhällsarbete i Sverige (Arnell m.fl. 1978) och den tidigare nämnda boken
Samförstånd eller konflikt?(Wahlberg m.fl. 1978). I Finland gjordes en liknande
utvärdering av samhällsarbete i början av 1980-talet (MLL 1985), i Danmark i
mitten av 1980-talet av försöksarbete (Adamsen & Fisker 1986) och i Norge av
närmiljöarbete i slutet av 1980-talet  (Sæterdal 1988). En mer detaljerad
redovisning av samtliga utvärderingar ges i kapitel IV.

Under 1980-talet utkom de första avhandlingarna som explicit handlade om
samhällsarbete, Alf Ronnbys (1981) Socialstaten. Kritiken av socialteknokratin
och Lena Gerholms (1985) Kulturprojekt och projektkultur. En fallstudie av en
kulturpolitisk försöksverksamhet. Den förra är en marxistiskt influerad social-
politisk studie av alienation och socialteknokrati, där samhällsarbete uppfattas
som en socialpedagogisk motkraft mot samhällets teknokratisering. Gerholms
studie är en etnologisk studie av planeringskulturens omvandling till en projekt-
kultur i Sverige. Hon granskar kritiskt såväl kulturprojekt som projektkulturen
som kan användas av makthavarna manipulativt, bl.a. att omvandla ett miss-
lyckande till något lyckosamt. Samhällsarbete betraktade hon som en förebyg-
gande socialvård, och inte som en alternativ demokratimodell.

Att samhällsarbete höll på att förändras i slutet av 1970-talet framgår bl.a. av 
ett finskt-svenskt seminarium om ett utvidgat samhällsarbete vid Jyväskylä uni-
versitet 1979 (MLL 1980). På detta seminarium, där även Harald och Gunnel
Swedner samt Bo Werner från Kroksbäcksprojektet i Malmö deltog, efterfråga-
des en ny – utvidgad – syn på samhällsarbete  i stället för den snävare syn som
hade presenterats inom socialt arbete. Samhällsarbete diskuterades i förhållande
till pågående samhällsförändringar och en europeisk utredning, Europa 2000.
Konferensrapporten från seminariet omfattar 181 internationella och nordiska
litteraturreferenser över tre samhällsvetenskapliga områden: planering, land-
skaps- och bebyggelsehistoria samt annan facklitteratur (sociologi, ekonomi,
ekologi och geografi samt socialt arbete).49 Även Ronnby (1981, 276) anger i sin

–––––––––
49 Konferensen är dokumenterad på finska i Yhdyskuntatyö ja yhteiskunnalliset muutokset. Rapportti

laajennetun yhdyskuntatyön seminaarista Jyväskylässä kesällä 1979 (MLL 1980), översatt till
svenska lyder rubriken Samhällsarbete och samhällsförändringar. Rapporten om det utvidgade
samhällsarbetets seminarium i Jyväskylä sommaren 1979.
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avhandling Socialstaten att välfärdsstaten inte längre kan fortsätta på den väg
som den gått under de senaste 30 åren. Delvis fick han rätt. Välfärdsstaten börja-
de omstruktureras, men inte direkt avteknologiseras som han i sin avhandling
önskade.

Nya nationella diskurser under 1980-talet 
I samtliga nordiska länder presenterades nya nationella beteckningar på lokala
strategier inom den sociala sektorn och närliggande sektorer i början av 1980-
talet: försökspolitik- och arbete i Danmark (se t.ex. Adamsen, Fisker &
Jørgensen 1990), områdespolitik och -arbete i Finland (se t.ex. Sosiaali- ja
terveysministeriö 1985 a & b), närmiljöpolitik- och arbete i Norge (se t.ex.
Sæterdal 1988) och strukturinriktad politik och strukturinriktat arbete i Sverige
(se t.ex. Prop 1979/80:1). Alla dessa former av politik och arbete diskuteras
närmare i kapitel IV. 1980-talet markerade ett tydligt skifte i samhällsarbetets
omvandling i Norden. Det infördes nya program och beteckningar samtidigt som
de anglosaxiska diskurserna ersattes av nationella. Vad som också skedde under
1980-talet var att den radikala retoriken om samhällsarbete avtog och mer
samverkansorienterade lokala strategier spred sig till flera samhällssektorer. Det
var inte längre enstaka lärare i socialt arbete eller samhällsarbetare som stod för
tolkningsföreträdet på området, utan statliga organ och utvärderingsforskare från
flera discipliner. Trots diskurs- och aktörsbytet fortsatte diskussionerna om
”utvidgat samhällsarbete” (jfr t.ex. Ebbe & Friese 1985, Kaasa 1989, Sosiaali- ja
terveysministeriö 1985a&b, Swedner H 1983a&b), det som jag betecknar som
lokalt utvecklings- och förändringsarbete. Mera om detta i kapitel IV.

Nordiska nätverksbildningar 
Vad som också hände under 1980-talet var att specialprojektet vid NORDPLAN
upphörde 1983, och att Nordiska socialhögskolekommittén inte längre engage-
rade sig för samhällsarbete och samhällsplanering. I detta tomrum bildade en
grupp engagerade lärare i samhällsarbete och praktiker från Danmark, Finland,
Norge och Sverige ett nytt informellt nordiskt nätverk, den tidigare nämnda
nordiska kontaktkommittén för samhällsarbete (NOKSA) i syfte att främja
samhällsarbetets utveckling inom flera samhällssektorer i Norden. I detta ingick
inte endast socialarbetare utan en rad andra yrkesgrupper som arkitekter, diako-
ner, folkhälsoarbetare, fritidsledare, kulturarbetare, läkare, samhällsplanerare,
studeranden samt anställda och frivilliga vid frivilligcentraler och kooperativ (se 
vidare NOKSA-rappporterna 1983-1993).

Ett annat nätverk som också fokuserade på lokala strategier var social-
medicinare. Sedan slutet av 1970-talet har nordiska forskare från social- och
hälsosektorn träffats för att diskutera det tvärsektoriella och hälsofrämjande
arbetet för stödjande miljöer för hälsa utifrån WHO:s strategi för ”Hälsa för alla
år 2000”. Ett exempel på de nordiska diskurserna och praktikerna på detta
område är Rapport från 3. Nordiske konference om Sundhedsfremme. Sundhed
og sundhedsfremmende miljøer – udvikling og forandring (Nordiska hälsovårds-
högskolan & Sundhedsstyrelsen 1993). Av den framgår att hälsofrämjande
arbete och lokalt folkhälsoarbete har många likheter med samhällsarbete.
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Ett tredje samtida nordiskt nätverk, som under 1980-talet aktivt verkade för
lokalt utvecklings- och förändringsarbete, är Forskargruppen för det nya
vardagslivet. Detta bildades av kvinnliga forskare på den första nordiska kvinno-
konferensen Bygga och bo på kvinnors villkor 1979.50 År 1984 utkom forsk-
ningsrapporten Det nya vardagslivet och 1987 Veier till det nye hverdagslivet
inom Nordiska Ministerrådets NORD-serie (se närmare Forskargruppen för det
nya vardagslivet 1984, 1987). Det nya vardagslivet utgjorde under 1980-talet en
feministisk vision och forskning om en helheltsorienterad samhällsplanering, där
målet var en ny typ av integration av ekonomisk, fysisk och social planering för 
bättre livsmiljöer. Denna forskargrupp är en av de första som i Norden började
bygga teorier om tredje respektive fjärde sektorn. Forskargruppen utvecklade
sina teorier om hur det nya vardagslivet kunde organiseras på mellannivå av den 
offentliga sektorn, det privata näringslivet och den informella ekonomin för 
integrerade former av lokalt hushållsarbete, lokal omsorg, lokal produktion samt
lokal förvaltning. Mellannivån presenterades som en transformatorisk organisa-
torisk bas för omorganisering av vardagsliv och makt, det som i samhällsarbetets
sammanhang har kallats för social mobilisering respektive empowerment. I 
början av 2004 undrade en av forskargruppens medlemmar, författaren och
journalisten Inga-Lisa Sangregorio (2004, 35) i boken Bygga på kvinnors
kunskap, vart det nya vardagslivet tog vägen.

Akademisering och europeisering under 1990-talet
Ett tecken på akademisering är att community-begreppet återaktualiseras i
akademiska forskares undersökningar i respektive nordiskt land runt 1990. I
Norge utkom Nærmiljø i bysamfunn av forskaren i byggforskning Per-Åke
Schiefloe (1985). Den handlar om urbansociologins utveckling och omvandling i
ett historiskt perspektiv. I Danmark skrev etnologen Charlotte Bøgh och statsve-
taren Claus B. Olsen Lokalsamfundsforskning (Bøgh & Olsen 1989). I Finland
utkom sociologen Heikki Lehtonens Yhteisö (Lehtonen 1990), och i Sverige
socialpsykologen Johan Asplunds Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft
(Asplund 1991). De norska och danska författarna belyser inte endast teorier om
community utan också utvecklingsarbete för lokalsamhällesutveckling.
Community i dessa alster utom hos Asplund uppfattas i dubbelbetydelse, som ett 
geografiskt avgränsat lokalområde och en social gemenskap. Asplund diskuterar
community socialfilosofiskt som en gemenskap, medan Lehtonen tar upp tre
dimensioner: ett territoriellt avgränsat område (lokalsamhälle), ett socialt system
för social interaktion (socialt samfund) och en känsla av samhörighet och
symbolisk tillhörighet (gemenskap), i ungefär samma betydelse som George W.
Goetschius (1969, 215 ff.) diskuterar community-begreppet i Storbritannien i 
boken Working with Community Groups. Using Community Development as a
Method of Social Work.

–––––––––
50 Arkitekten Anne Sæterdal, den andra projektledaren i Socialprojektet vid Nordplan, var en av 

forskargruppens medlemmar under 1980-talet.
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Runt 1990 gör sig även de internationella diskurserna om välfärdsmix
respektive välfärdspluralism gällande i Norden, i synnerhet i dansk och finsk
socialpolitisk forskning. De belyser den nya, mer mixade formen, av 
organiseringen av välfärd och socialt arbete mellan den offentliga sektorn, den
privata sektorn och medborgare (jfr Abrahamson 1991, Anttonen 1989, Wiman
1992).

I den välfärdspluralistiska andan initierades i Danmark ett forskningsprojekt
Den tredje decentralisering i de nordiske lande 1989 omfattande Danmark,
Finland, Norge och Sverige. År 1991 utkom en projektkatalog (Prahl 1991) och 
1997 projektets slutrapport av Arne Prahl & Claus B. Olsen i NORD-serien
1997:2.51  Båda rapporterna ger kunskap om nordiska försök med den tredje
decentraliseringen i Norden som en form av lokalt samarbete (partnerskap)
mellan offentliga och privata aktörer kring lokal uppgifts- och problemlösning.52

Projektkatalogen innehåller 112 exempel och slutrapporten refererar till 109
utvecklingsprojekt inom det sociala området och närliggande områden: 32 från
Danmark, 19 från Finland, 25 från Norge och 33 från Sverige. Bland exemplen
finns försök med arbete i hela lokalsamhället och med grupper av boende, som i 
projektbeskrivningarna heter grannskapsarbete, miljöarbete, områdesarbete,
samhällsarbete m.m. Samtidigt med projektkatalogen publicerades nationella
rapporter om den tredje decentraliseringen i respektive nordiskt land utom i 
Finland (Søholt 1992, Socialstyrelsen 1991).53 Många av de teman som
diskuteras i slutrapporten påminner om 1970-talets samhällsarbete, som
exempelvis diskussionen om att den tredje decentraliseringen kan resultera i en 
socialteknokratisk systemavhängighet (systemliggørelse) eller bidra till ett
förstärkande av civilsamhället (civilsamfundsgørelse).54 Den tredje decentra-
liseringen betraktas av Prahl och Olsen som en försöks- och utvecklingsstrategi,
ett sätt att förnya inte endast den danska välfärdsstaten, utan också den nordiska

–––––––––
51 Decentralisering har i Norden skett i tre former: offentliga uppgifter har decentraliserats för det

första från stat till kommun, för det andra från kommun till kommundelar och för det tredje från
dessa till icke-offentliga aktörer som bostadsföretag, företag, församlingar, föreningar, kooperativ,
medborgare och deras nätverk. I början av 1990-talet kallades den sist nämnda formen av
decentraliseringen för den tredje decentraliseringen (Prahl & Olsen 1997).

52 I slutrapporten Lokalsamfundet som samarbejdspartner – sammenhænge mellem decentralisering
og lokalsamfundsudvikling i de nordiske lande (Prahl & Olsen 1997) definierar statsvetaren Claus
B. Olsen och psykologen Arne Prahl, rapportens redaktörer, den tredje decentraliseringen enligt
följande: Den tredje decentralisering vedrører samspilsrelationerne mellem offentlige aktører – 
myndigheder, forvaltninger og institutioner – och private/frivillige aktører – borgergrupper,
brugergrupper, foreninger, organisationer og græsrodsbevægelser. Denne form for decentrali-
sering indebærer, at de lokale offentlige och private aktører indgår i samarbejdsforhold om

løsning af bestemte opgaver. Dette samarbejdsforhold kan være mere eller mindre bundet op i
faste aftaler, ligesom graden af de private parters indflydelsesmuligheder og ansvar kan være 
meget varierende (Prahl & Olsen 1997, 25, författarnas emfas).

53 I Finland utkom aldrig någon slutrapport, endast en artikel av Virkkala (1990). Den finska forska-
ren avled mitt i forskningsprocessen.

54 Prahls & Olsens tudelning påminner om det sociala administrativa perspektivet respektive det
gräsrotsorienterade perspektivet på samhällsarbete som presenterades i slutet av 1970-talet (jfr
Wahlberg m.fl. 1978, 38 ff.).
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välfärdsmodellen genom att vitalisera samarbete och resurssamordning mellan
den offentliga sektorn och andra aktörer i lokalsamhället som en socialpolitisk
arena (Prahl & Olsen 1997).

I mitten av 1990-talet intensifierades diskussionerna om frivillig organisering
i Norden. År 1994 utkom Handbok i frivilligt arbete (Ds 1994:93) och Lokalt
utvecklings- och frivilligt arbete i Norden (Ds 1994:102) inom ramen för Ideella
Beredningen i Sverige.55 För innehållet i dessa två rapporter svarade CESAM i 
Örebro. År 1995 utkom en samnordisk antologi om Frivillig organisering av 
samhällsvetarna Kurt Klaudi Klausen och Per Selle (Klaudi Klausen & Selle
1995). Denna antologi presenteras som den första bok i Norden som systematiskt
prövar att kartlägga vilken roll de frivilliga organisationerna har spelat i 
utvecklingen av välfärdssamhället från 1800-talet till våra dagar inom den trejde
alternativt den fjärde sektorn. Bidragen belyser frivillig organisering av socialt
arbete, fackföreningar, föreningar, kooperativ, privata skolor m.m., men inte
settlementrörelsen eller samhällsarbete i Norden. Den frivilliga organiseringens
framväxt mot tredje sektorns lösningar i Norden anses sammanhänga med
välfärdsstatens kris och omvandling. Avslutningsvis anser redaktörerna att de 15
bidrag som ingår i studien visar att den tredje sektorn och de frivilliga organisa-
tionerna har spelat en större roll i de nordiska välfärdsstaterna än vad som
tidigare antagits i den nordiska välfärdsforskningen.

Under 1990-talet stöttade Nordiska Ministerrådet flera forsknings- och
utvecklingsprogram som rörde lokalt utvecklings- och förändringsarbete i varie-
rande former. Bland dessa kan nämnas På väg mot nya lokala arenor? – projekt
mellan arbetslinje och alternativt aktivitetstänkande (TemaNord 1996:542),
Boligpolitik mod segregation (TemaNord 1997:544) och Framgångsrika exem-
pel i det nordiska integrationsarbetet (Nord 1999:28). Alla tre rapporterna belyser
pluralistisk organisering av välfärd med fokus på arbete, boende eller integration.
I metodhänseende påminner de konkreta exempel som ges i den första och den
tredje rapporten starkt om det samhällsarbete som diskuterats ovan.

I Stad till 2000 (Lundahl 1993) skriver nordiska forskare om social utveckling
och social planering i stadsmiljöer samt om behovet att etablera ett självständigt
forskningsområde med inriktning på praktisk tillämpning i Norden. Representan-
terna för de nordiska byggforskningsorganens samarbetsgrupp för samhälls-
planering (NBS-S) anser att planeringsforskningen borde visa större intresse för
staden som livsform och livsmiljö. I denna nordiska rapport diskuterar Sven
Wiberg, utredningssekreterare vid Stadskansliet i Göteborg, att städerna kommer
att ställas inför nya utmaningar i samband med globaliseringen. Den centrala
nivån behövs, men bara för ta att hand om de strategiska frågor som är gemen-
samma för hela kommunen. Den lokala nivån får enligt Wiberg (1993, 11) till 
uppgift:

–––––––––
55 I maj 1993 beslutade den svenska regeringen (under borgerligt styre) att tillkalla en beredning för

att främja ideellt engagemang i samhället i samverkan med den offentliga och privata sektorn. 
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att frigöra social energi ur byråkratiska förvaltningar
att nykombinera resurser – personal, pengar och lokaler – för lokala helhets-
lösningar
att förankra besluten bland dem som direkt berörs av samhällets åtgärder
och service 

Exempel på nordiska avhandlingar kring samhällsarbete 
Aakdemiseringen av området märks även i form av nya avhandlingar.
Temamässigt kan de 17 avhandlingar, som utkommit sedan 1990-talet och som
rör samhällsarbete inom det sociala arbetet i något avseende, indelas i fem del-
områden: aktionsforskning (Hydle 1991, Karlsson 1990, Mattsson M 1996,
Närhi 2004), välfärds- och bostadspolitik (Henning 1991, Jacobson 1991,
Matthies 1994, Törnquist 2001, Seppänen 2001), metod- och organisa-
tionsutveckling (Denvall 1994, Fisker 1995, Lindén 1991, Mosesson 1991,
Sundh 1999 och Wahlberg 1997), media (Roivainen 1999) och FoU (Ekermo
2002). Gemensamt för dem alla är att ingen av dem utgör en komparativ studie
av samhällsarbete mellan de nordiska länderna. Matthies avhandling jämför den
informella sektorns roll i välfärdspolitiken i Finland och Tyskland.

Tablå 8. Avhandlingar angående samhällsarbete sedan 1990 

Danmark Finland Norge Sverige Summa
Aktionsforskn. 1 1 2 4
Välfärd och bost 2 3 4
Metod- och org 1 5 7
Media 1 1
FoU 1 1
Summa 1 4 1 11 17

Av tabellen framgår tydligt att antalet avhandlingar är högst i Sverige. Före-
komsten av antalet svenska avhandlingar måste förstås mot bakgrunden av att
socialt arbete blev ett eget forskningsämne vid svenska universitet 1979. Karak-
täristiskt för de flesta disputerade på området i Sverige är också att avhandlings-
författarna en gång i tiden själva har varit praktiskt verksamma som samhälls-
arbetare inom ramen för det sociala arbetet, framför allt under 1970-talet.

Transnationalisering i början av 2000-talet
Sedan 1990-talet har nordiskt och internationellt samarbete ökat angående lokala
strategier inom flera samhällssektorer, i synnerhet inom ramen för stads- och
landsbygdspolitik i Europa (jfr CEBSD 2002-2003, Schulman 2000, Westholm,
Moseley & Stenlås 1999).

Trots att de community-orienterade strategierna har blivit allt mer framträdan-
de och transnationella i det nya Europa, där de blomstrar som en vildvuxen träd-
gård56, har forskningsintresset i Norden varit lamt bland forskare i det sociala

–––––––––
56 Se även www.nordregio.se, www.eurocities.com och www.cesam.se.
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arbetet. Fokus ligger fortfarande på de mest traditionella områdena av socialt
arbete som omsorg, missbruksvård, social barnavård, försörjningsstöd, åtminsto-
ne i Sverige där det sociala arbetets forskningsområden har kartlagts (Dellgran &
Höjer 2003, 217, 222). Mig veterligen är läget likartat i samtliga nordiska länder
(se t.ex. Seltzer m.fl. 2001). Det sociala arbetet har inte nämnvärt förändrats
under 1900-talet i de nordiska länderna trots flera namnbyten från fattigvård och
socialvård till socialtjänst. Det är fortfarande det myndighetsutövande sociala
arbetet som dominerar. Några tecken på förnyelse av socialt arbete ”bortom
socialbyrån” går dock att finna. Ett exempel är Socialt arbete bortom
socialbyrån – Alternativ till myndighetsutövning, Forsa–Symposiet Jönköping
12-14 oktober 2000.

Den 19:e nordiska socialhögskolekonferensen (NSKH) i Ålesund i Norge
2001 hade tema Sosialt arbeid i storby og i små lokalsamfunn – ulike kulturer
samme problem (Wallin Weihe 2001).57 Denna rapport omfattar flera artiklar om
stads- och landsbygdsorienterat socialt arbete utöver flera traditionella teman. På 
samma konferens i Ålesund aktualiserades också behovet av en särskild arbets-
konferens om samhällsarbete i Norden. Den ägde rum hösten 2002 i Oslo och är
dokumenterad i konferensrapporten Nordisk konferanse i samfunndsarbeid
(Thyness 2002). Temat på den 20:e NSHK-konferensen i Helsingfors var Socialt
arbete och samhällsengagemang – diskurser och lokala praktiker. De artiklar
som ingår i rapporten från den 20:e konferensen belyser det sociala arbetets
omvandlingstendenser mot förnyade metoder, från traditionellt klientarbete till
social ekonomi (SSKH Notat 2004).58 Det svenska integrationsverkets rapport
Förort i fokus – interventioner för miljoner (Lahti Edmark 2002) är en kunskaps-
översikt om nordisk forskning kring interventioner i utsatta bostadsområden, från
antropologi till socialt arbete. Samtliga ovan nämnda rapporter indikerar
”samhällsarbetets återkomst i kejsarens nya kläder”. Inläggen i de ovan nämnda
nordiska rapporterna i socialt arbete ger också vid handen att det pågår en ökad
samverkan mellan forskning, utbildning och utveckling i Norden, och att
kunskapsutveckling sker på flera fronter, från lösa nätverk till FoU-miljöer och
universitet. Såväl forskare och lärare som praktiskt verksamma i lokala projekt
har byggt såväl nationella som transnationella nätverk för att främja kunskaps-
utveckling, men utifrån skilda perspektiv.59

För att återanknyta till settlementrörelsen vill jag i sammanhanget uppmärk-
samma framväxten av forsknings- och utvecklingsmiljöer (FoU) i Norden sedan
1980-talet. Några av dem har ett förflutet ända från 1940-talet, som Barnbyn
–––––––––
57 De s.k. socialhögskolekonferenserna (NSHK) äger rum vartannat år i tur och ordning i de nordiska

länderna. Bakom konferenserna står Nordiska socialhögskolekommittén som grundades 1965 i
syfte att främja utbildning och utveckling av socialt arbete i Norden. Sedan augusti 2003 har
Danmark ordförandeskapet inom kommittén (http://www.dsh-k.dk/om_NSHK.676.0.html).

58 SSKH står för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
59 Några exempel är utöver NSHK (Nordiska socialhögskolekonferensen) det tidigare nämnda TSER-

programmet (The Socioeconomic Research), CEBSD (The Combined European Bureau for Social
Development), EAPN (The European Anti-Poverty Network) och Eurocities samt IUCISD (The
Inter-University Consortium for International Social Development). Sedan 2000 har nordiska
föreningar för forskning i socialt arbete (s.k. FORSA-föreningar) bildat FORSA-Norden för att 
främja internordisk forskning i socialt arbete (se vidare www.forsa.nu).
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Skås behandlings- och forskningsverksamhet i Sverige (se närmare Ekermo
2002, 29). I respektive nordiskt land finns forsknings- och utvecklingscentraler
inom det sociala arbetet med något skilda profiler. I Danmark finns formidlings-
og videncentre, i Finland kompetenscentra, i Norge kunnskap og brobyggning
och i Sverige FoU-miljöer (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000, 25 ff., 2003, 16
ff.). Den FoU-miljö som närmast rör settlementrörelsen är Heikki Waris-
institutet som fått namnet efter Heikki Waris, den första professorn i socialpolitik
i Finland under 1948-1968. Under sin ungdom (1923-1928) var han aktiv vid
Settlementet Kalliola, skrev om dess historia 1926 och sin avhandling om
arbetarstadsdelen Kalliola 1932 (Savikuja 2002, 291, 294 ff.). En av institutets
uppgifter är att definiera och främja urbant socialt arbete, praxiskunskap och
internationellt samarbete. Administrativt hör institutet till Helsingfors stads
socialverk, men samarbetar med Helsingfors universitet, Helsingfors yrkeshög-
skola Stadia och settlementet Kalliola i Helsingfors. Institutet är för närvarande
en del av det riksomfattande nätverket av Finlands kompetenscentrumverksam-
het.60 Med detta vill jag säga att det tog mer än hundra år innan den typ av forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet som settlementrörelsen startade i Storbritan-
nien och Förenta Staterna i slutet av 1800-talet blev en allmänt erkänd verksam-
het i Norden.

Sammanfattning: nordisk pluralism 
Översikterna i kapitlet III visar tydligt att lokalt utvecklings- och förändrings-
arbete sedan 1980-talet har varit ett expanderande område politiskt och
forskningsmässigt inom skilda samhällssektorer och discipliner. Oavsett vilken
typ av community-orienterade strategier vi talar om har impulser till diskurser
och praktiker inhämtats från utlandet, åtminstone inledningsvis. Nordiska
socialarbetare gjorde det under 1950 och 1960-talen, då FN var aktivt på området
att sprida kunskap om community organization and development. För närvarande
inhämtas idéer till kunskaps- och metodutveckling från EU samt skilda trans-
nationella forskar- och praktikernätverk. Lokala strategier har dykt upp vid olika
tidpunkter i varierande skepnader under många olika beteckningar.

Området har aldrig varit begreppsligt stabilt i ett historiskt perspektiv, faktiskt
inte längre än under ett årtioende under 1970-talet, då samhällsarbete utgjorde en
övergripande term för skilda former av lokalt utvecklings- och förändringsarbete
inom ramen för det sociala arbetet. Att lokala strategier bytt namn flera gånger är
i sig inget att förundra sig över. Det har även socialtjänsten gjort, som haft
många föregångare som socialvård och fattigvård (jfr t.ex. Lorenz 1998,
Snellman 2003). Men lokalt utvecklings- och förändringsarbete är rörligare än
många lagstadgade områden i och med att det i stora drag har bedrivits som
tillfälliga och kortvariga projekt. I takt med införandet av nya program och
projekt har vanligtvis språkbruket förändrats, tydligen i förhoppningen om att
något nytt och innovativt skulle vara mer gångbart. På sidan 89 sammanfattas de 
undersökta diskurserna och praktikerna i en tablå.

–––––––––
60 Se vidare www.hel.fi/sosv/waris.
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Av översikten framgår att kunskapsutvecklingen inom de nordiska
community-strategierna startades av kvinnliga metodiklärare i socialt arbete
under 1960-talet i Norden. Stegvis har kunskapsutvecklingen gått mot ökad
professionalisering och akademisering, samtidigt som tolkningsföreträdet stegvis
har glidit ur händerna på socialarbetare över till nationella och transnationella
nätverk tvärs över sektorsgränserna. Översikten ger också vid handen att
kunskapsproduktionen mångfaldigats och differentierats inom flera samhälls-
sektorer och discipliner utan någon större samordning. Hur diskurserna och
praktikerna har divergerat och konvergerat diskuteras närmare i kapitel IV.

De diskurser och praktiker som jag redovisat inryms i den breda definition på
samhällsarbete som formulerades i slutet av 1960-talet i Europa, att det handlar
om ”ett processorienterat arbetssätt för att möjliggöra folkligt deltagande och
mobilisering av resurser i syfte att möta lokala behov inom ramen för den lokala,
regionala och nationella utvecklingen” (jfr Swedner G 1969, 23).61 Klart är att 
lokalt utvecklings- och förändringsarbete, hur det än betecknas, inte längre
endast är enstaka lärares och samhällsarbetares intresse- och kunskapsområde.
Det finns allt flera aktörer på området som konkurrerar om tolkningsföreträde
om sin variant av lokalt utvecklings- och förändringsarbete.

–––––––––
61 Min översättning.
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4. Samhällsarbetets utveckling 
och omvandling i Norden 

Hur samhällsarbete har diskuterats och praktiserats på nationell, kommunal och
projektnivå i respektive nordiskt undersökningsland är frågan som avhandlas i
detta kapitel. De nationella redovisningarna följer de tidsperioder som
presenterades i kapitel III och utvecklas nu vidare. För det första ger jag en
historik över samhällsarbetets omvandling från 1960-talet till våra dagar på
nationell nivå. För det andra redogör jag för den explorativa kommunstudiens
resultat på kommunnivå och därefter för den fältförlagda studiens resultat på
projektnivå. Den senare omfattar nio exempel på lokalt utvecklings- och
förändringsarbete samt hur projektarbetarna själva beskrev och förstod sitt arbete
i början av 1990-talet. Jag ger också en kortfattad kommentar på respektive
exempel i förhållande till samhällsarbete. I kapitlets femte avsnitt sammanfattas
kommunstudiens resultat i ett jämförande perspektiv. Beskrivningen sker i
alfabetisk ordning, först Danmark, sedan Finland, Norge och slutligen Sverige.

De nordiska kommunerna – en kort historik
Det yttersta ansvaret för medborgarnas välfärd och organiseringen av social
service (omsorg och socialt arbete) i Norden har kommunerna (municipalities),
inte lokalsamhällen eller andra sociala samfund (communities). Den kanske mest
säregna lokalpolitiska traditionen i de nordiska länderna är det kommunala
självstyret (jfr Kolam 1987). Innan politikerna med lagstiftning tog kommandot
över styrningen av lokalpolitiken utgjorde byar och socknar viktiga lokalpoli-
tiska samfund, där by- och sockenborna agerade för att ta hand om gemensamma
angelägenheter och forma sina liv utifrån sina egna intressen. Byarnas och sock-
narnas liv blev reglerade av lagar relativt tidigt under 1100- och 1200-talet. Men
den kommunala förvaltningen stadfästes så sent som i mitten av 1800-talet: 1837
i Norge, 1862 i Sverige, 1866 i Finland och 1867 i Danmark (Kolam a.a., 2).
Genom dessa kommunallagar fick kommunerna slutligen ta huvudansvaret för 
fattigvården, dagens socialtjänst. Under välfärdsstatens expansion efter andra
världskriget har kommunernas ansvarsområden bara ökat så att de har börjat
kallas för välfärdskommuner (jfr Kröger 1997).

De nordiska välfärdsstaternas expansion har stegvis medfört en framväxt av 
en kommunal byråkrati, bestående av såväl politiskt som administrativt sektors-
indelade makthierarkier. För att finansiellt och organisatoriskt kunna genomföra
ökade samhälleliga åtaganden har kommunerna fått omorganisera sin verksamhet
i flera omgångar. Under 1950- och 1970-talen pågick kommunsamman-
slagningar i samtliga undersökningsländer. Påtagligast skedde det i Sverige.
Under 1950-talet fanns 2 498 kommuner i Sverige, 1 390 i Danmark, 744 i
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Norge och 549 i Finland. Efter kommunsammanslagningarna fanns det endast
284 kommuner i Sverige, 275 i Danmark, 454 i Norge och 461 i Finland i början
av 1980-talet (Kolam 1987, 21).1

Sammanslagningen av kommunerna styrdes av förhoppningarna att stärka
kommunernas kapacitet för att klara av ökade välfärdspolitiska åtaganden.
Sammanslagningarna har löst vissa problem samtidigt som de har skapat nya
genom att öka byråkratin och avståndet mellan politiker och tjänstemän i relation
till medborgarna till den grad att effektivitetsanspråken har gått ut över
människornas delaktighet. Efter kommunsammanslagningarna har flera diskus-
sioner pågått och försök gjorts för att förnya kommunpolitiken för att bättre mot-
svara tidens och medborgarnas krav. Decentralisering, lokala råd, frikommun-
försök, stadsdelsförvaltningar samt otaliga lokala projekt är några exempel på de
försök som skett i Norden för att öka möjligheterna till deltagardemokrati,
medborgarinflytande och -påverkan samt sektorsövergripande samverkan (jfr
Prahl & Olsen 1997, Ståhlberg 1990).

Statsvetaren Stig Montin (2002, 10 ff.) har sammanfattat omvandlingen av
den kommunala förnyelsepolitiken från kommunsammanslagningarna till 2000-
talets partnerskap i Sverige. Enligt honom utmärktes 1970-talet av sektors-
uppbyggnad och planering samt krav på större medborgarinflytande, 1980-talet
av avreglering och målstyrning samt krav på ökat brukarinflytande och 1990-
talet av marknadsorientering, men också av kvalitetsutveckling och frivilligi-
sering samt krav på brukarval och -ansvar. 2000-talet kännetecknas av nya styr-
former i form av partnerskap och nätverksorganisering. Dessa huvuddrag är
också applicerbara på kommunerna i de övriga nordiska länderna.

De utvecklings- och förändringsprocesser som har skett i samhället och i
välfärdspolitiken på statlig och kommunal nivå har också varit avgörande för 
samhällsarbetets framväxt och omvandling sedan 1960-talet. När problemen i
utsatta bostadsområden, i synnerhet i gamla arbetarstadsdelar och nya förorter,
började uppmärksammas av socialvården under 1960-talet var fält- och samhälls-
arbete den metod som användes. Senare har allt flera yrkesgrupper engagerats för
samma typer av insatser som har diskuterats i kapitel III. Det finns flera tecken
på att lokalsamhället numera har blivit en allt viktigare arena för samhällelig
problemlösning i de nordiska länderna.

Danmark, Norge och Sverige råkade ut för en välfärdspolitisk kris under
1980-talet medan Finland genomgick en välfärdsboom (Marklund 1988). Den
välfärdsstatliga krisen drabbade Danmark redan i slutet av 1970-talet, medan
Norge och Sverige råkade ut för stagnation i mitten av 1980-talet. Finlands
ekonomiska recession inträffade i början av 1990-talet och den blev djup,
mycket mer dramatisk än den svenska (jfr Kautto m.fl. 1999). Oavsett när krisen
drabbade länderna började respektive land lägga om välfärdspolitiken under
1980-talet. Sedan 1980-talets början har omstruktureringar pågått i form av
avregleringar, bolagiseringar, decentraliseringar, frivilligiseringar samt införan-
det av marknadstänkande, managementideologier, projekt samt tredjesektorns-

–––––––––
1 I början av 1990-talet fanns det 286 kommuner i Sverige, 275 i Danmark, 435 i Norge och 455 i

Finland (Ds 1994:67, 15).
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lösningar. Dessa omstruktureringar har bidragit till en mer pluralistisk organise-
ring av välfärd som har betecknats som ”välfärdsmix”, ”välfärdspluralism” eller 
”välfärdssamhälle” (jfr kapitel III). Gemensamt för de samtliga fyra nordiska
länderna är program och projekt i allt större utsträckning har kommit att
användas i särskilda problemområden och gentemot vissa grupper av
befolkningen som arbetslösa, invandrare och flyktingar m.fl. inom den nordiska
välfärdspolitiken (jfr t.ex. Erjnæs 2004, NSA 2001/1, Salonen & Ulmestig 2004).

Danmark – projektens förlovade land 
Under 1980-talet pågick två stora programprojekt, SOFUS (Socialstyrelsens
forsøgsmidler) och SUM (Socialminsteriets UdviklingsMidler) inom den sociala 
sektorn i Danmark. SUM omfattade närmare 1 800 projekt inom flera samhälls-
sektorer med målet att ”blåsa nytt liv i lokalsamhällen” och att låta ”tusen
blommor blomma” (jfr Fisker 1995, Hegland 1994, Just Jeppesen 1993). Efter
SUM har flera nya program lanserats av staten, i synnerhet inom arbetsmark-
nads- och bostadspolitiken. Enligt sociologen Tore Jacob Hegland (1994), som
var professor vid Ålborgs Universitetscenter, har försöks- och utvecklingsarbete
i form av projekt spelat en markant roll i den danska välfärds- och socialpolitiken
sedan 1970-talet.

Den danska omvandlingen av samhällsarbetet mot bostadssocialt arbete kan
indelas i följande perioder:

1960 Introduktion av begreppet community work i socialt arbete
1970 De första försöken med samhällsarbete i det sociala arbetets praktik
1980 Diskursivt skifte från samhällsarbete till (socialt) miljöarbete,

försöksarbete, tredje decentralisering m.m.
1990 Aktivering och bostadssocialt arbete samt partnerskap
2000 Urban politik och partnerskap i linje med EU-politik

Omvandlingen har gått från enstaka försök med samhällsarbete till omfattande
statliga och överstatliga programprojekt i linje med EU-influerad politik för
social integration och tillväxt.

Historiskt sett kan man i Danmark finna flera föregångare till community-
orienteringen. Ett tidigt exempel är grundtvigianismen.2 Grundtvigianer verkade
inom folkhögskolerörelsen, välgörenhet, välfärd och politik (jfr Dahlén 1993,
Hegland 1995, Taussi Sjöberg & Wammen 1995). Ett annat är settlement-
rörelsen. Settlementet Saxogaden i Köpenhamn grundades på initiativ av unga
universitetsstudenter 1911. Vid detta settlement på Vesterbro har man sedan
starten bedrivit socialt och kulturellt utvecklingsarbete, senast i form av socialt

–––––––––
2 Namnet härstammar från N F S. Grundtvig (1783-1872), grundare av de första danska folkhög-

skolorna. Han var präst, psalmdiktare, reformator, upprorsman och visionär som talade och skrev
om ”livsupplysning” (se vidare Dahlén 1993). Rötterna till den frihetliga danska politiken, kulturen
och den danska nationalismen sägs bottna i arvet från Grundtvig.
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miljöarbete och bostadssocialt arbete. De mest kända projekten i början av 1990-
talet var Sidegadeprojektet och Vesterbros Byfornyelsescenter (Bertelsen 1991).
Ett annat fortfarande aktivt settlement i Köpenhamn är Askovgården, bildat av 
kristna studenter från Askovgårdens folkhögskola 1943. Danmark har också haft
rörelser som initierat alternativa samhällen och gemenskaper från Christiania i 
Köpenhamn till ungdomsprojekten Frontløberne och Kaospiloterne i Århus.
Bostadssociala insatser är inte heller något 1990-talsfenomen, utan exempel
finns från tidigare årtionden i form av bostadssaneringar och nybyggen (se vidare
Erjnæs m.fl.15 ff., 1997, Fisker 1995, 113 ff., Koskiluoma 1932, 108 ff.).

Danskt samhällsarbete under 1960- och 1970-talen
I början av 1960-talet diskuterades community organization inom socialt arbete i 
Danmark som social välfärdsplanering (Pedersen Davis 1964). De första
konkreta försöken med samhällsarbete ägde rum på 1970-talet i bostadsområden
i Albertslund, Randers, Ålborg och Århus med öppen rådgivning, information,
klientmedverkan, medborgarinflytande och miljöaktiviteter. Legitimeringen av
samhällsarbete skedde i mitten av 1970-talet genom 1976 års sociallagstiftning
(Bistandsloven) (Ejrnæs m.fl. 1997, Hermansen 1973). De första läroböckerna
om samhällsarbete skrevs av Ole F. Hermansen, f.d. rektor vid socialhögskolan i
Århus, något av det danska samhällsarbetets ikon (Hermansen 1973, 1975).
Hermansen själv använde såväl den engelska termen som den danska
översättningen samfundsarbejde i läroboken 5 Essays om Community Work från
1973. I denna utgick han från amerikanska, brittiska och holländska källor när
han diskuterade samhällsarbete utifrån tre inriktningar: gräsrots-, samordnings-
och planeringsinriktning. Den första inriktningen i hans indelning motsvarade
community development och social action, den andra community organization
och den tredje social planning. De anglosaxiska termerna fick därmed något
förändrad och snävare betydelse (jfr kapitel III). I 1970-talsanda pläderade
Hermansen (1975) för ett socialpolitiskt perspektiv på samhällsarbete, som han
definierade som

”en metod i problemlösning och förändring, där problemen för den
enskilde individen eller för grupper sätts i relation till närsamhället eller 
samhället i sin helhet och till samhällets problemskapande faktorer. Detta
sker vid inblandning av eller på initiativ av medborgare och /eller 
organisationer och /eller den lokala, regionala eller riksplaneringen”
(a.a., 11).

Hermansen beskrev samhällsarbete som en interaktionistisk och dynamisk metod
för problemlösning och social förändring i vilken samhällsarbetare använder sig
av medvetandegörande och påverkan samt medverkan och medbestämmande,
m.a.o. medleven. Enligt honom låg i samhällsarbetet en inneboende protest mot
att förklara en individs eller en grupps problem enbart utifrån individuella fakto-
rer som var vanligt i case work under 1970-talet. I sina böcker och sitt engage-
mang i Nordiska socialhögskolekommittén främjade Hermansen kunskaps-
utveckling för samhällsarbete i såväl Danmark som övriga Norden. År 1991
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påpekade Hermansen (1991, 43 ff.) retrospektivt att samhällsarbetets politisering
under 1970-talet gjorde gränsen mellan politik och socialt arbete oklar. Makt-
havarna gillade inte samhällsarbetares gränsöverskridande verksamhet, och mot-
ståndet blev i vissa fall hårt. Enligt Hermansen hade samhällsarbetare delvis sig
själva att skylla för konflikterna och i viss mån var de naiva i sin förändringsiver.

Diskursivt skifte mot socialt försöksarbete och 
miljöarbete under 1980-talet 
I samband med den danska välfärdsstatens kris i slutet av 1970-talet initierade
regeringen en landsomfattande försökspolitik för att modernisera och effekti-
visera den offentliga sektorns samtliga förvaltningar, bl.a. genom att införa olika
typer av programprojekt. År 1981 hölls en konferens Forsøg, eksperimenter,
fornyelse och nytænkning, där den socialdemokratiska socialministern Ritt 
Bjerregård medverkade. Hon deklarerade att staten inte längre klarade av
välfärdspolitiska åtaganden utan medborgarnas egen medverkan: ”vi er
avhængige af deres medvirken og gerne overlader initiativet till grupper og
bevægelser” (Brandt Jensen 1990, 114). Första initiativet till den nya politiken
togs av den socialdemokratiska regeringen men själva moderniseringen omsattes
i praktiken av den borgerliga s.k. firkløverregeringen (fyrklöverregeringen) från
och med 1982. I moderniseringspolitiken ingick utöver lokala projekt avregle-
ring, avinstitutionalisering, privatisering, ansvarsdelegering och budgetsanering
med sparbeting m.m. (se vidare Salonen-Soulié 1991, 135 ff.). Socialstyrelsen
inrättade en försöksenhet (forsøgsudvalg), en enhet för frivilligt socialt arbete
(kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde) och ett råd för förebyggande
hälsovård (forebyggelsesrådet). Det infördes försöksparagrafer i lagstiftningen
på boende-, social- och hälso- och utbildningsområdet och forskning startades i
form av s.k. tvärgående analyser (se vidare Bøgh & Olsen 1989, Fisker 1995).
Under 1980-talet pågick s.k. försöksprojekt i över tre fjärdedelar av de danska
kommunerna, framför allt i stora och medelstora kommuner. Dessa finansierades
inom ramen för följande försöksordningar: SOFUS-programmet 1980-1986,
försök och utvecklingsarbete i samband med 10-punktsprogrammet för folkupp-
lysning och vuxenundervisning 1985-1988, landsbygdsstöd 1987-1989, utveck-
lingsprogrammet för folkskolan och skolan som lokalt kulturcenter 1988-1991
samt SUM-programmet 1988-1991.3

Under 1980-talet kom också allt fler socialarbetare att anställas som boende-
rådgivare (beboerrådgivere) eller miljöarbetare av kommuner och bostadsbolag
företrädesvis i allmännyttiga bostadsområden. Under 1980-talet arbetade de med
bostadssociala frågor inom bostadsbolagen och socialt miljöarbete ute i
bostadsområden. Senare under 1990-talet kom dessa båda former av arbets-
insatser att kallas för bostadssocialt arbete (jfr Børresen & Wright Nielsen 2003,
Uggerhøj 1997).

–––––––––
3 Dessa program beskrivs mer ingående av Adamsen & Fisker (1986), Adamsen, Fisker & Jørgensen

(1990), Fisker (1995), Just Jeppesen (1993), Prahl (1989) och Salonen-Soulié (1991, 2000).
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SOFUS – försöksarbete och miljöarbete 
Socialstyrelsens SOFUS-program 1980-1986 omfattade 336 projekt i 62 bostads-
områden (Knudsen, Magnussen & Prahl 1987, 2). Forskare vid Amternes og 
Kommunernes Forskningsinstitutt (AKF) utvärderaden del av dem i 20 utvalda
bostadsområden som hade samma typ av problematik: monotont utseende, stor
omflyttning, synliga byggnadsskador, stor koncentration av ensamförsörjare,
socialbidragstagare och etniska grupper (Adamsen & Fisker 1986). Enligt
utvärderarna, Lis Adamsen och Jesper Fisker, syftade försöksprojekten till tre
typer av mål: att utföra förebyggande och behandlande socialt arbete genom
fysisk placering i själva bostadsområdet, att utföra socialt arbete på de boendes
premisser och att medverka till att utveckla de boendes primära nätverk. Bland
försöken bedrevs boenderådgivning, lokal förvaltning samt arbete med barn och
unga. Den första typen var inriktad på boende i allmänhet, den andra på
klientgrupper och den tredje på barn och ungdomar i riskzoner. För att tydliggöra
skillnaden mellan socialt arbete och socialt försöksarbete skrev utvärderarna
Adamsen & Fisker (1986, 41) att det avsåg ”aktiviteter i det sociale arbejde af
både forebyggende og behandlende karakter, hvor man har taget nye sider/
elementer i de sociale problemer op, eller hvor man anskuer og arbejder med de
sociale problemer på en ny måde”. Vad det nya i förhållande till samhällsarbete
bestod i klargjordes inte närmare av utvärderarna. Jämfört med 1970-talets
samhällsarbete har försöksarbete, med dess kombination av ett förebyggande och
ett behandlande, många likheter med community social work (jfr kapitel III).

Samtidigt med de statliga försöksverksamheterna lanserade en grupp social-
arbetare och socialpedagoger i Danmark en ny samlingsterm – miljöarbete (Ebbe
& Friese 1985). Enligt Brandt Jensen (1990), som i början av 1990-talet var
forskare vid Aalborg Universitescenter och en av SUM-utvärderarna, blev
begreppet miljöarbete etablerat i Danmark 1984, då stiftelsen Forum for
Miljøarbejde bildades för miljöarbetare och andra intresserade. Detta begrepp
introducerades inte av politiker eller forskare vid AKF utan av socialarbetare och
socialpedagoger som gav det en egen betydelse. I Miljøarbejde. En grundbog om
forebyggende socialt arbejde i lokalsamfundet av Kirsten Ebbe & Peter Friese 
(1985), lärare respektive rektor på Århus Socialpædagogiske Seminarium
(numera Peter Sabroe Seminariet), presenteras miljöarbete som en integrerad
arbetsmetod bestående av samtliga fem sociala metoder – individarbete, grupp-
arbete, samhällsarbete, administration och forskning. Utifrån bokens innehåll och
referenser kan man utläsa att det beskrivna arbetssättet utgår från den nordiska
och anglosaxiska idétraditionen inom samhällsarbetet, som författarna ville
förnya på sitt sätt. I Ebbes och Frieses tappning utgör miljöarbetet en
kombination av primärt, sekundärt och tertiärt förebyggande arbete. Istället för 
problemtänkande är tonvikten lagd vid resurstänkande i ett samspel mellan
individ, familj, grupp, nätverk, lokalsamhälle och samhälle med målet ”at frigøre
beboernes egne ressourcer, støtte dem i at påvirke deres egen livssituation med
det formål at få mere kontrol over deres eget liv” (a.a., 12). Till skillnad från det
traditionella individ- och framiljeinriktade sociala arbetet hade författarna vänt
på klientbegreppet i och med att de betraktade ”miljön som klient”. Miljön
uppfattas i boken inte enbart som en fysisk enhet utan som en livsmiljö för det
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psykiska och sociala livet. Jämfört med 1970-talets samhällsarbete betonas en 
integrering av samtliga sociala metoder istället för en separering av dem.

SUM-program som försöksstrategi
Under åren 1988-1991 genomfördes SUM-programmet, som förfogade över 350 
miljoner danska kronor och omfattade 1 786 projekt inom nästan samtliga sam-
hällssektorer. Av dessa var 241 s.k. lokalsamhällesprojekt (community projects)
inom social- och hälsosektorn och hade till sitt förfogande 55 miljoner danska
kronor av de 350 (Fisker Rechendorff Møller 1992). Syftet med SUM var

”at styrke det lokala initiativ og fremme omstillingen og den fore-
byggende indsats inden for det sociale område. Udviklingsprogrammet
skal fremme lokalt forankret udviklingsarbejde for at styrke det lokale
fællesskab og nedbryde generationsopsplitningen. Gennem programmet
skal der skabes bedre mugligheder for menneskers udfodelse og
deltagelse i de beslutningsprocesser, som vedrører deres daligdag”
(Socialstyrelsen 1990, 6). 

I de fem prioriteringsområdena ingick: 1) barn, unga och familjer, 2) aktivering
och rehabilitering, 3) äldre, 4) särskilda grupper samt 5) generella lokalsam-
hälles- och förvaltningsprojekt. De sist nämnda indelades av utvärderarna i nio
huvudtyper: lokalt partnerskap, lokalt miljöarbete, förvaltning/organisation,
utbildning, enskild aktivitet, allaktivitetshus, media och teater, hälsa samt övrigt,
dvs. svårkategoriserbara projekt (Fisker & Rechendorff Møller 1992, 68). I 
anslutning till huvudutvärderingen publicerades en bok Lokalt Set – fem SUM-
støttede lokalsamfundsprojekter (Fisker m.fl. 1992). Dessa fem var arbete i en
boendeförening, föreningssamverkan, nätverksarbete, förebyggande arbete och
arbete med ett lokalt råd.

SUM-projektens slututvärdering visade att 14 procent av försöken inriktades
på lokalsamhället, 76 procent på specifika grupper och 10 procent på kategorin
”övrigt” (Just Jeppesen 1993, 13). Enligt Fisker (1995, 7) var social- och hälso-
sektorn det område där försöks- och utvecklingsprojekten hade störst betydelse.
Projekten hade lyckats bäst med att utveckla samverkansmodeller på lokalsam-
hällesnivå. Störst genomslagskraft hade de projekt som var offentliga och tog sin
utgångspunkt i konkreta lokala intressen. Det påpekades också att liknande
försök hade gjorts i Danmark under 1970-talet och att det hade tagit närmare 20
år innan lokalsamhällesstrategin hade lyckats bli en offentligt erkänd utveck-
lingsstrategi i Danmark. Projekten hade blivit en del av vardagen och politiskt
mindre provocerande (se vidare Fisker 1995, 43 ff.). Överlag har SUM-program-
met av forskare betraktats som ett lyckat interventionistiskt utvecklingsprogram
även om programmet inte hade uppfyllt alla mål, bl. a. att överbrygga genera-
tionsklyftor och nå de mest utsatta (Just Jeppesen 1993). De som har sett positivt
på SUM-programmet har framför allt betraktat det som ett medel för mjuk
styrning, ett nytt sätt att ”mjuka upp” den offentliga sektorn, m.a.o. göra den mer
responsiv, flexibel och öppen för sektorsövergripande samverkan (a.a.). I mer
kritiska analyser har SUM också tolkats som ett uttryck för selektiv socialpolitik
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(Hegland 1994) och service-managementkoncept (Dam Rasmussen 1988). SUM
har således fungerat som ett medel för en statlig omställningspolitik.

I slutet av 1980-talet infördes i Danmark ytterligare en övergripande
samlingsterm – den tredje decentraliseringen – som har diskuterats mer detalje-
rat i kapitel III. Denna term täcker alla ovan diskuterade exempel på danska
lokalsamhällesprojekt där samverkan ägt rum mellan offentliga och icke-offent-
liga aktörer på lokalsamhällesnivå (se vidare Knudsen m.fl. 1989, Prahl 1991,
Prahl & Olsen 1997).

Dansk 1990-talspluralism
När Ole Brandt Jensen (1990, 60) kategoriserade den danska mångfalden av
lokala försöksstrategier i sin debattbok Social indsats i lokalområder i början av
1990-talet fann han tio huvudtyper inom fem samhällssektorer: hälsopedagogik
och distriktspsykiatri inom hälsosektorn, socialt miljöarbete inom den sociala
sektorn, deltagande planering och boendestyrd miljöförbättring inom planerings-
sektorn, skolan som kulturcentrum inom skolsektorn, uppsökande och utåtriktat
nätverksarbete inom den pedagogiska sektorn samt kulturellt miljöarbete och
grannskapshusaktiviteter (aktivitetshuse/beboerhuse) inom den kulturella
sektorn. Boken väckte en fråga om de danska försöken verkligen var på väg att
främja lokal självförvaltning eller endast kom att genomföra administrativt-
tekniska förändringar av den offentliga sektorn.

Fanns det något samhällsarbete i början av 1990-talet? Jag fann endast ett
danskt projekt där det explicit bedrevs lokalt utvecklings- och förändringsarbete
under termen samhällsarbete, nämligen SAMIKO-projektet. Det var ett av EU:s
29 modellprojekt inom ramen för EU:s tredje fattigdomsprojekt (Poverty 3). I
skrifter om detta projekt beskrevs arbetssättet som Model for lokalsamfunds-
arbejde (t.ex. Døssing m.fl. 1994, Socialministeriet 1995). SAMIKO omfattade
projekt i tre lokalområden och syftade till att främja organisationsutveckling,
läroprocesser i vardagslivet, möjligheter till makt och deltagande samt initiativ
till företagande och sysselsättning i enlighet med partnerskapsmodellen som
diskuterats i kapitel III. Jämfört med 1970-talets samhällsarbete var de beskrivna
arbetssätten likartade, förutom språkbruket som var mer anpassat till EU:s
terminologi än 1970-talets samhällsarbetarlitteratur.

Mot 2000-talets bostadssociala insatser
Efter SUM började den danska regeringen mer målvedvetet rikta sina satsningar
på upprustning av bostadsområden och aktivering av utsatta grupper genom
särskilda statliga anslag (s.k. puljemedel) och andra program (jfr Christensen
1998, Elm Larsen 2002, Skifter Andersen 1999, Socialministeriet 2000). Arbets-
marknadsreformen som genomfördes 1994 skulle aktivera de som hade svårt att
få sysselsättning på den ordinarie privata eller den offentliga arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitiken utvidgades för att även omfatta den s.k. tredje sektorn.
Aktiveringsstrategin, som har sina rötter i SUM, har förstärkts och syftat till att
främja individens eget ansvar i aktivering och egenförsörjning med den hjälp
som erbjudits av skilda aktiveringsaktörer (se närmare Salonen-Soulié 2000).
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Den nya danska sociala arbetsmarknadspolitiken, där invandrare och flyktingar
och socialbidragstagare står i centrum för nya och mer restriktiva stödinsatser,
har också väckt en diskussion om en ändrad dansk invandrar- och socialpolitik
mot ökad orättvisa och repression (se närmare Erjnæs 2004).

För att ta itu med de urbana problemen har försöksstrategin i form av stads-
och bostadssociala insatser vidareutvecklats efter SUM (Børresen & Wright
Nielsen 2003, Skifter Andersen 1999). År 1993 etablerades ett Byudvalg (Stads-
kommitté) med 12 ministrar och bostadsministern som ordförande. Det bostads-
sociala arbetet har bestått av tvärsektoriella insatser för stadsförnyelse, upprust-
ningen av utarmade bostadsområden i såväl fysiskt som sociokulturellt avseende
samt aktivering av långtidsarbetslösa. Bostadssociala insatser har sedan 1993
bedrivits för en helhetsorienterad och samordnad insats i fyra olika faser i över
500 bostadsområden: Byudvalget 1993-1998, Nye Byudvalg 1998-2003, Kvarter-
løft 1997-2001 och Bypolitisk handlingsplan 1999. Socialministeriet har delat ut
medel till arbete med utsatta grupper, utveckling, prövning och utvidgning av
nya metoder samt samverkan med nya aktörer. Bypulje som särskilt vände sig till 
de utsatta grupperna övergick vid regeringskiftet 2001 till Ministeriet for 
Flygtninge, Invandrere og Integration och har fått en mer avgränsad målgrupp.
(Se vidare Børresen och Wright Nielsen 2003, Lahti Edmark 2002, 47 ff., Larsen
2002, Schulman 2000, 21 ff., Skifter Andersen 1999, Socialministeriet 2000).

Jämfört med SOFUS och SUM har de bostadssociala programmen förfogat
över betydligt större anslag. Byudvalget delade ut medel (ca 2, 1 miljarder
danska kronor) till 108 bostadsområden varav åtta var särskilda utvalda modell-
områden. Kvarterløftet omfattade 650 miljoner och sju bostadsområden och
Bypolitisk handlingsplan 1999 inklusive Bypuljen 96 miljoner kronor (1999-
2002). I det sist nämnda stadspolitiska programmet ingick fem insatsområden
och initiativ: utveckling av näringsliv och sysselsättning, ökad demokrati och
medinflytande, bostadssociala insatser, stadens fysiska utformning och gestalt-
ning samt urban governance i form av Byforum vid By- och Boligministeriet (se
närmare Lahti Edmark 2002, 47 ff., Schulman 2000, 21 ff.). Inom ramen för
Bypuljen bedrevs sex pilotprojekt kring Nye veje i den by- og boligsociale
indsats år 2000. Dessa beskrivs närmare i slutrapporten ”Partnerskaber og 
brugerindflydelse” av utvärderarna Sølvi Karin Børresen och Tabitha Wright
Nielsen (2003). En slutsats av denna utvärdering är att projekttiden på tre år inte
ger möjligheter att bedöma huruvida projekten har bidragit till en bärkraftig
stadsutveckling, men att integrerande aktiviteter skapats och att de berörda
kunnat påverka (aktiviteterna) verksamheten  på vardagslivsnivå. Av några
aningen försiktiga slutsatser kan man utläsa att brukare och boende inte blev
delaktiga annat än i ett projekt på den organisatoriska och planeringsstrategiska
nivån (a.a. 160). En mer kritisk slutsats dras i en fallstudie av lokalsamfunds-
empowerment i ett stadsdelsprojekt Bydelsrådsforsøget i Kgs Enghave (Syd-
havnen i Köpenhamn) som till slut stupar på de motsättningar som uppstår
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mellan den representativa demokratin i systemet och direktdemokratin i
livsvärlden (Andersen & Tyroll Beck 2003).4

Projektledaren Lise Færch, med erfarenhet av såväl samhällsarbete som
kvartersförnyelse i Odense, presenterade sin tolkning av den danska utveck-
lingen i sitt föredrag Socialt arbejde i storbyen: Community Work i ny forklæd-
ning på den 19:e nordiska socialhögskolekonferensen i Ålesund 2001 genom att
karaktärisera den som paradoxal: ”Mens man i den sociale sektor mistede
interessen for socialt samfundsarbejde – tog en anden sektor metoden op – med
By og Boligministeriet for bordenden” (Færch 2001, 136). Hur förhöll det sig
med samhällsarbete i början av 1990-talet på kommunnivå?

Århus
Århus ligger på Jyllands östkust vid Kattegatt. Staden har anor ända från
vikingatiden. Århusregionen utgör ett centrum för Väst-Danmarks handel,
kommunikation, servicenäringar, transport och undervisning. Stadens industri är 
av lättare typ som livsmedelsindustri, grafisk industri, telekommunikation och
elektronik. I början av 1990-talet hade kommunen 270 000 och i början av 2000-
talet 285 000 invånare.5

År 1990 var kommunen administrativt indelad i fem magistrat och 28
lokalområden, där lokala råd skulle fungera som en kanal mellan lokalsamhället
och kommunens magistrat under slagordet ”En kommune – 28 lokalsamfund”.
Den lokala samverkan syftade till att ”hvert enkelt menneske skal føle sig hjemme
i lokalsamfundet, og have mulighed for at påvirke de nære omgivelser”.

6 I de
lokala rådens uppgift ingick att samla grupper och intressen i lokalområden och
koordinera såväl aktiviteter som initiativ. Föräldraråd vid daginstitutioner hade
satts igång redan i början av 1980-talet. I början av 1990-talet var etableringen av
äldreråd aktuell inom den sociala sektorn, och i början av 2000-talet ett
brukarråd för hela den sociala sektorn.

Social- och hälsoförvaltningen (Social- og sundhedsforvaltning) tillhörde i
början av 1990-talet magistratens tredje avdelning. Förvaltningen var indelad i

–––––––––
4 Lokalrådsförsöket i Kgs Enghave sattes igång med stora förväntningar om empowerment. Försöket

skulle främja ”lokalsamfundsengagement” istället för ”magistratsloyalitet”. Utvärderarna påpekar
att projektet hade en motsägelsefylld start och genomgick tre faser: en ”nybyggerfase” (1996-1997),
en ”skrantende konsolideringsfase” (1997-98/99) och ”undergangsfasen” (2000-2001) som även
betecknas som disempowerment.

5 Uppgifterna baseras på följande källor (litteratur, forsknings- och projektrapporter, personaltid-
ningar, intervjuer samt uppgifter från Århus myndigheter och hemsida): Adamsen & Fisker (1986,
41-42, 174-176), Boligstyrelsen m. fl. (1985), Fisker, m.fl. (1992, 13, 35), Informationsbroschyrer
”Kommunens 28 lokalsamfund” och ”Fællesråd i lokalsamfund – bedre muligheder for samarbejde
mellem lokalsamfundet og kommunen” (utan årtal), Information från Århus kommunes statistiske 
kontor, Kudsen & Mors (1991), Nordiska storstadsregioner ... (1992), Prahl (1991), Personaltid-
ningen Socialuren (Personalblad Social- og Sundhedsforvaltningen i Århus Kommune) och intervju
med handläggaren Bjarne Andersen (1991-12-12) och forskaren Ulla Salonen-Soulié (1991-12-12)-
samt www.aarhuskommune.dk. Endast litteraturreferenser återges i käll- och litteraturförteck-
ningen. Nyckelpersonerna nämns i bilaga 1.

6 Broschyren ”Fællesråd i lokalsamfund ...”, se föregående not.
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tre huvudsektorer: äldresektor (Ældresektoren), familje- och arbetsmarknadssek-
tor (Familie- og arbejdsmarkedssektoren) och barn- och ungdomssektor (Børn-
og ungesektoren). Denna struktur förändrades 1998. I början av 1990-talet
ansvarade den centrala social- och hälsoförvaltningen för ekonomi, planering,
utveckling, flykting- och invandrarservice, lokala institutioner samt projekt-
verksamhet.

Aktuella frågor inom den sociala sektorn i början av 1990-talet var arbets-
löshet, decentralisering, kvalitetsfrågor, miljöfrågor, etablerande av äldreråd
samt ett sparbeting. Kommunen hade tagit ett sparprogram som skulle gälla ända
fram till 1995. Arbetslösheten låg då något över 10 procent. I vissa stadsdelar
fanns en stor koncentration av fattigdom och utarmning. Exempelvis i Gellerup-
parken, allmännyttans bostadsområde byggt 1969-1972, levde 40 procent av
befolkningen på bidrag (arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag och socialbidrag).
På detta område har sedan 1970-talet lokala projekt genomförts i olika omgångar
(se vidare Boligstyrelsen m. fl. 1985, Børresen & Wright Nielsen 2003). I början
av 2000-talet pågick bland annat URBAN-programmet i Århus i syfte att
utveckla stads- och integrationspolitik i enlighet med EU:s partnerskapsmodell.7

Exempel och synpunkter på samhällsarbete i Århus
I Århus träffade jag först nyckelpersoner som var insatta i de lokala projekt och
andra försöksverksamheter som pågick i kommunen.8 Jag besökte flera stads-
delar inklusive Gellerupparken och samtalade med en socialarbetare som hade 
arbetat i Klostervangsprojektet, ur vilket Frontlöparna hade vuxit ut. Jag besökte
Fritid og Samfund i Århus och träffade en boendeaktivist i Varme Haendelser i 
Sjællandskvarter i Århus Midtby, en gräsrotsorienterad boendeaktivitet från
1970-talet. Verksamheten hade haft projektmedel i olika omgångar, bl.a. SUM-
medel.9 Trots ett stort antal lokala projekt var endast två projekt från Århus Amt
och ett projekt från Århus kommun medtagna bland de 33 danska exempel på
den tredje decentraliseringen i Norden (Prahl 1991).

De samtal jag hade med praktiskt verksamma gav vid handen att begreppet
samhällsarbete inte längre användes i Århus. Det verkade tillhöra 1970-talet. De 
intervjuade kände till termen, men det var inte den övergripande samlingsterm
utifrån vilken de diskuterade sitt arbete. Peter Friese, medförfattare till boken
Miljøarbejde och handledare till flera projekt i Århus, ansåg att samhällsarbete
hade omstrukturerats och utvecklats till miljöarbete i Danmark. Enligt honom
hade det blivit mer familjeorienterat under 1990-talet. Familjeværksteder (dansk
form av familjecentraler) skulle enligt Peter och Annette Friese bli ”1990-talets
melodi”, en förutsägelse som de delvis fick rätt i. Under 1990-talet har familje-

–––––––––
7 Se närmare www.aarhuskommune.dk.
8 Under mitt första besök i Århus 1991 fick jag träffa Peter Friese, rektor vid Socialpedagogiska

seminariet i Århus och medförfattare till boken ”Miljøarbejde” (Ebbe & Friese 1985). Jag fick följa
Annette Friese, social- och boenderådgivare, i hennes arbete i Brabrand och besöka Gellerup-
parken, där Brabrands Boligforening hade bedrivit olika slags lokala försöksprojekt sedan 1970-
talet (se vidare Boligstyrelsen m. fl. 1985). År 1992 träffade jag såväl myndighetsrepresentanter
som projektarbetare (se bil. 1). 

9 Varme Hændelser beskrivs närmare i Fisker m.fl. (1992, 35-59).

101



inriktningen varit på frammarsch i det utåtriktade sociala arbetet i samtliga 
nordiska länder i form av familjehus, familjeklubbar, familjecentraler och 
familjeråd samt nätverksarbete.

I kommunenkäten (bil. 3) gav kontaktpersonerna i Århus flera exempel på 
lokala försök och utvecklingsverksamheter i allmänhet. Nedan ges endast ett
exempel på varje kategori (se närmare kapitel II).

A: Skejbygårdsprojekt (Exempel 49 i bilaga 6) 
B: Miljøprojekt–Bispehaven (Exempel 47 i bilaga 6)
C: PIA-projektet (Exempel 71 i bilaga 6)
D: Natursamarbejdet (Exempel 68 i bilaga 6)
E: En mängd exempel, bl.a. SSP-gruppen, familjeklubbar, dag- och
nätverksinstitutioner m.m.

Det första exemplet (A) handlade om lokalt förankrad brottsförebyggande
samhällsplanering i samverkan, det andra (B) om miljöarbete i ett bostads-
område, det tredje (C) om aktivering av psykiskt sjuka på lokalsamhällesnivå
och det fjärde (D) om ekologiskt orienterat miljöarbete. I kategorin E, icke-
projektbaserade verksamheter, nämndes flera olika typer av samverkansformer
mellan den sociala sektorn och andra sektorer gällande aktivering och före-
byggande arbete inom den reguljära verksamheten som t.ex. SSP-gruppen (sam-
verkan mellan socialtjänst, skola och polis) och familjeklubbarna (utåtriktat
familjestödsarbete) samt dag- och nätverksinstitutioner ute i bostadsområden.

De flesta projekt i Århus (22 av 32) inriktades på särskilda grupper, i synner-
het bland barn och ungdomar. Endast fem exempel kunde betecknas som tradi-
tionellt samhällsarbete där fokus låg på såväl hela lokalsamhället som arbete med
grupper av boende. Fem av exemplen från Århus var svåridentifierbara och ham-
nade i kategorin övrigt, annat metod-, utbildnings- och personalutvecklingsarbe-
te. I det följande presenteras två exempel från Århus, Miljöarbete i Bispehaven
(exempel 47 i bil. 6) och SSP-gruppen i Århus (exempel 52 i bil. 6). Det förra är
ett exempel på samhällsarbete och det senare på grupp- och områdesinriktat
arbete, närmare bestämt generellt och gruppinriktat förebyggande arbete.

Miljöarbete i Bispehaven 
Projektbeskrivningen på Miljøprojekt Bispehaven fick jag från Århus social- och
hälsoförvaltning 1992 som ett exempel på samhällsarbete. Vid en närmare
granskning av exemplet visade det sig att huvudmannen inte var social- och
hälsoförvaltningen utan en bostadsförening vid Boligselskabet Præstehaven. Det
var ett projekt som socialförvaltningen samarbetade med genom SSP-gruppen
och andra institutioner i stadsdelen som t.ex. familje- och ungdomsklubbar,
lokalcenter m.m. Det miljöarbete som jag 1993 undersökte på fältnivå i 
Bispehaven bedrevs utifrån ett grannskapshus (beboerhus) som kallades för 
Trivselhuset.

I många avseenden är Bispehaven en tidstypisk 70-talsförort, byggd 1970-
1973. På området bor många låginkomstagare, socialbidragstagare, ensamståen-
de föräldrar med barn samt invandrare och flyktingar. Socialt miljöarbete i 
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Bispehaven startade 1986-1987 i samband med ett fysiskt upprustningsprogram
som genomfördes 1985-1987 till följd av att bostadsområdet led av stor utflytt-
ning, sociala problem och dålig fysisk miljö. Särskilt hade de boende saknat en
samlingsplats. Den matlagningsgrupp som de boende själva hade initierat utveckla-
des senare till en kafégrupp (5-15 personer), en kärnverksamhet vid Trivselhuset.

Bispehaven och dess miljöarbete
Trivselhusets miljöarbete var ingen isolerad företeelse i dansk samhällsutveck-
ling i början av 1990-talet.10 Generellt sett syftade de allmännyttiga bostadsföre-
ningarnas bostadssociala miljöarbete till en helhetsorienterad social bostads-
politik, bl.a. till att främja bra bostadsmiljöer, öka demokrati samt samarbete,
internt inom föreningen och externt i området (Jokil 1992). Många av de projekt
som pågick i allmännyttans bostadsområden i början av 1990-talet finansierades
med hjälp av statliga projektmedel, EU-medel eller projektmedel från privata
fonder. Miljöarbetet i Bispehaven finansierades under den första perioden med
projektmedel, under 1993 med hyresmedel och senare åter med projektmedel. År
1993 förfogade Trivselhuset över 450 000 danska kronor för sin verksamhet,
varav 300 000 kronor gick till husledarens lön och 150 000 kronor till övrig verk-
samhet.

Verksamheten vid Trivselhuset utmärktes av flera byten av verksamhetsledare
och olika namnbyten. I början av 1990-talet betecknades arbetet som miljöarbete
och i slutet av 1990-talet som bostadssocialt arbete. I början av 1990-talet kalla-
des verksamhetsledaren för husledare och i arbetsuppgifterna ingick att stödja
och koordinera de boendes egna aktiviteter i syfte att förbättra levnadsförhållan-
den och trivsel i området. Husledaren skulle enligt bostadsföreningen inte arbeta
som socialarbetare utan som aktivitetsledare. Samverkansparter var offentliga
förvaltningar, föreningar, företag, boende och andra lokala aktörer. Det pågick
såväl öppna som slutna aktiviteter (t.ex. boendeföreningens styrelsemöten). I de
öppna aktiviteterna ingick att ge ut en områdestidning, att förmedla frivillig hjälp
till de äldre, att organisera fritids- och kulturaktiviteter samt hålla informations-
möten. Besluten om verksamheternas innehåll vid Trivselhuset togs av ett
brukarråd. Stormöten organiserades fyra gånger om året dit alla boende var
inbjudna.

–––––––––
10 Beskrivningen av miljöarbete vid Trivselhuset baserar sig på en kommun- och projektenkät,

projekt- och andra rapporter, intervjuer och fältstudier enligt följande: kommunenkät (1992-01-08)
av Lilliann Lykke Jensen, fältstudier (1993-06-07—06-11), intervju med husledaren Hans
Tornemand (1993-06-11), projektenkät (1994-02-13) samt andra dokument: Ønsker du at bo ...
Godt nemt billigt centralt … Så skal du bo i Bispehaven av Boligselskabet Præstehaven (u.å.),
skrifterna Triv selv. Samarbejde om trivsel i lokalområdet av Boligselskabernes Landsforening og 
Grantoftens Beboerforening, Ballerup (u.å), ”Målsætning for det almennyttige boligarbejde 1990-
1993 (Boligseskabernes Landsforening u.å.) och Det gode Naboskab – om samarbejdsmodeller
mellem boligområder og Social- & Sundhedsforvaltningen” av Kay Jokil (1992), konferenspapper
Samarbejde – Bispehavens fællesansigt från 1991, To sider .. en verden. Et arbejdsnotat om børn
og unge i Bispehaven av Peter Poulsen från 1990, Regelsæt for Bispehavens aktivitetsudvalg från
1991, ett papper om Miljømidlerne i Bispehaven från 1994 samt Rapport Det boligsociale arbejde
1995-1998. Boligselskabet Præstehavnen, Afdeling 6 Bispehaven, Århus Vest av Pia Mortensen
(1999). Endast Jokils och Mortensens rapport återges i käll- och litteraturförteckningen.
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Det praktiska förnuftet får avgöra 
Hans Tornemand, intevjuad 1993, var husledare 1993-1994. Han bodde inte själv
i Bispehaven. Ursprungligen var han timmerman som hade skaffat sin fritids-
pedagogutbildning senare. Han blev intresserad av jobbet på Trivselhuset just
därför att bostadsföreningen sökte en person som var villig att arbeta med
människor och med konkreta ting. I dessa ingick bl.a. att hjälpa till i kaféet, sköta
ekonomi samt organisera aktiviteter.

Enligt husledaren var miljöarbetet ett pedagogiskt utvecklingsarbete som
omfattade grannskapsarbete i betydelsen att sammanföra folk. Husledaren skrev
och berättade om sitt arbete som att främja ”personavhängiga processer”, där
man sätter igång processer för interaktion som är personberoende. De kunskaper
som föreståndaren värdesatte högst i sitt arbete var inte de teoretiska kunska-
perna utan förmågan att kunna arbeta praktiskt med människor. Enligt honom
”fick den praktiska tummen avgöra vilken kunskap som blev brukad” och ”den
teoretiska substansen fick finna sin form i det praktiska handlandet”. Först kom
dock personen. Hans diskuterade sitt arbete i termer av tillit och möjlighet. Sin 
egen etik beskrev han som en ”timmermansmoral”, som var personlig och
praktisk. Den färdighet som var central i föreståndarens arbete var förmågan till 
”situationsförnimmelse ”och att kunna fungera som ”tusenkonstnär”.

Han använde sig inte av någon given arbetsmetod, men ansåg sig arbeta meto-
diskt genom att ställa mål, definiera medel och se över resurstillgången. I strate-
gierna ingick att pröva idéer i syfte att engagera och involvera människor. I detta
ingick ”att skapa rum där en annan människa kan få plats att vara och utveckla
sig själv”. Hans beskrev sin arbetsroll som ”koordinator” och ”advokat”. Arbe-
tet var ”offensivt” i betydelsen att husledaren strävade efter att skapa möjligheter
för utveckling och förändring, och ”defensivt” i betydelsen att arbetet syftade till
att skapa ro och harmoni i bostadsområdet.

På Trivselhuset blev rollerna nästan uppochnedvända i och med att husledaren
var den dagliga arbetsledaren för de frivilliga medarbetare, varav många satt i
bostadsföreningens avdelningsstyrelse och beslutade över husledarens arbete.
Husledaren styrde över den dagliga verksamheten inom de ramar som avdel-
ningsstyrelsen och bostadsbolaget hade givit. Styrelsen och bolaget styrde inte
över vardagsarbetet vid Trivselhuset, men fungerade som en referensgrupp.
Arbetet var fritt och flexibelt, men också riskfyllt. Det gav utrymme för att 
använda egna resurser och möjligheter till självutveckling. De risker som ingick i
arbetet var att mista tillgivenhet och att aktiviteterna kunde misslyckas.

Fungerande grannskapshus och tredjesektornsaktiviteter
Vad som hade åstadkommits var att kafégruppen fungerade, de planerade evene-
mangen hade genomförts. Allt fler använde huset och samarbetet hade blivit
bättre. Beträffande misslyckanden hade några aktiviteter haft dålig uppslutning.
År 1999 fick jag veta att Trivselhuset hade fått en ny verksamhetsledare, Pia
Mortensen. Hon hade anställts som aktivitetsmedarbetare. Av hennes rapport
framgick att Boligseskabet Præstehavens avdelning 6 Bispehaven 1995 hade fått
nya, externa projektmedel till ett nytt fyraårigt projekt med bostadssocialt
arbete. Den här gången inriktades arbetet framför allt på invandrare och
flyktingar samt andra utsatta grupper i enlighet med de danska målen med
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bostadssocialt arbete. Det hade även tagits nya initiativ till att förbättra
områdessamarbetet mellan de frivilliga och professionella i syfte att effektivisera
resursanvändandet för områdets bästa. Allt flera, även invandrare, hade börjat
besöka huset. Trivselhuset hade fått flera medarbetare: sex personer från social-
förvaltningens aktiveringsprogram, två personer med skyddat arbete, två prakti-
kanter och 10 frivilliga. Samarbetet med socialförvaltningens områdeskontor
(socialcenter) hade intensifierats. Även Pia skrev hur viktigt det var att ha ”tillit”
och ”respekt” samt att ”förankra ansvar” i denna typ av arbete där målet var att
låta de berörda ta ansvar och bli självgående. Pia betraktade sin roll som
”samordnare”.

Kommentar: I jämförelsen av den traditionella bilden av samhällsarbete
påminde aktiviteterna på Trivselhuset i början av 1990-talet mest om delmetoden
grannskapsarbete: att skapa kontakt, trivsel och gemenskap. Av den senare
beskrivningen av Trivselhuset framgår att verksamheten hade breddats. Den
senare perioden av Trivselhusets verksamhet har många likheter med samhälls-
arbete vid Toimela i Hervanta i Tammerfors (jfr avsnitt Finland). Vad annat kan
man säga om miljöarbetet vid Trivselhuset? Vid varje ny start har arbetssättet
betecknats annorlunda. Trots lokalt språkbruk kan man också se att de olika
arbetssätten har följt de nationella diskurser och praktiker som funnits i Danmark
vid respektive tidsperiod. I början av 1990-talet bedrevs det som miljöarbete och
i slutet av 1990-talet som bostadssocialt arbete. Oavsett beteckningar har de
praktiska arbetssätten haft åtskilliga likheter med 1970-talets samhällsarbete men
var inte lika politiserat som då (jfr Hermansen 1973, 1975, 1991).

SSP-gruppen i Århus 
Förkortningen SSP står för samarbete mellan socialtjänst, skola och polis.11

Särskilt för SSP-gruppen i Århus var att där arbetade utöver en lärare, en polis,
en socialarbetare också en fritidskonsulent från fritids- och kulturförvaltningen.
Alla utom sekreteraren var konsulenter. SSP-gruppen hade startats i projektform
år 1982 och 1986 blev gruppen permanent. Först bedrevs verksamheten i fyra
lokalområden, men som permanent verksamhet blev SSP-gruppen en kommun-
övergripande grupp. Verksamheten handlade om ett tvärsektoriellt brotts-
förebyggande arbete med mål att förebygga kriminalitet bland barn och
ungdomar under 18 år. I arbetet ingick att skapa ”et godt liv” åt alla ungdomar.
År 1993 förfogade SSP-gruppen över fem tjänster och ett verksamhetsanslag på
ca 250 000 danska kronor som gruppen själv kunde bestämma över. Det använ-
des för att stödja lokala projekt ute i bostadsområdena.

–––––––––
11 Beskrivningen baserar sig på en kommunenkät, intervjuer, projekt- och andra rapporter, broschyrer

och föreläsningsanteckningar, fältstudier samt SPP-gruppens hemsida enligt följande: kommun-
enkät (1992-01-08) ifyllt av Lilliann Lykke Jensen, som arbetade i SSP-gruppen 1992, fältbesök
(1993-06-01—06-03), intervju med fritidskonsulent Anders Glahn (1993-06-03), extra besök till
SSP-gruppen (1993-10-03) och SSP-gruppens brochyrer och föreläsningsanteckningar från 1991
och 1992, Årsrapport 2002 samt www.ssp-aarhus.dk. Endast www-adressen återges i käll- och 
litteraturförteckningen.
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SSP-gruppens arbete var inte heller något helt nytt. De första formerna av
brottsförebyggande arbete härstammar i Århus från 1950-talet. På nationell nivå
hade ett brottsförebyggande råd, Det kriminalpræventiva Råd (DkR), bildats
1971. Enligt DkR kan kriminalitet bland barn och unga förebyggas genom att
förbättra livsvillkor, områdesmedvetenhet, boendeinflytande och lokalt sam-
arbete genom brottsförebyggande miljöplanering och andra insatser i samverkan.
SSP-gruppen i Århus arbetade i enlighet med dessa principer.

Det brottsförebyggande arbetet i Århus 
SSP-gruppen skulle enligt befattningsbeskrivningen arbeta som ”konsulenter”,
”inspiratörer” och ”koordinatorer”. I konsulentrollen ingick att skapa och för-
medla kunskap om barnens livsvillkor samt om kriminalitet och brottsförebyg-
gande arbete; i inspiratörens roll att genom föredrag och artiklar och annat inspi-
rationsmaterial sätta igång diskussioner om brottsförebyggande arbete och
projekt; och i koordinatorns roll att samordna insatser i och för det kommun-
övergripande och lokala brottsförebyggande arbetet. Att samla områdesdata om
kriminalitet från respektive stadsdel uttrycktes som att ”ta tempen på lokal-
områdens kriminalitet”.

Förekomsten av ungdomskriminalitet beskrevs i form av fyra grupper av ung-
domar (icke-kriminella, debutanter, riskgrupper och belastade grupper), där den
mest belastade gruppen (endast tre procent av ungdomarna) stod för 80 procent
av ungdomskriminaliteten. I det brottsförebyggande arbetet i kommunen ingick
därför såväl förebyggande som behandlande insatser. SSP-gruppen ansvarade för
det primärt förebyggande arbetet: samordningen av socialpolitiska, kriminal-
politiska och hälsopolitiska insatser i brottsförebyggande syfte. Utöver detta
fungerade gruppen även som en diskussionspartner när det gällde att organisera
andra insatser.

Även om SSP-samarbetet var en reguljär verksamhet, fungerade det enligt
gruppens medlemmar som ett ”tvärsektoriellt projekt”; gruppen ville undvika
byråkrati och värnade om möjligheten att arbeta flexibelt och ad-hoc-mässigt
utifrån lokalområdens olika behov. Enligt SSP-gruppen var det viktigt att kunna 
vara flexibel och visa respekt för lokalområdenas specifika karaktär. I 
uppgifterna ingick också att se till att respektive förvaltning tog sitt ansvar för
det som man hade åtagit sig att göra. Det stora problemet i början var tystnads-
plikten i samverkansgrupper. Det hade gruppen löst genom att anlita jurister för
att utarbeta en klargörande skrift om tystnadsplikten.

En särskild och gemensam kompetens
SSP-gruppens medlemmar uppfattade sina roller som ”generalister” med bibe-
hållen yrkesidentitet som lärare, polis, socialarbetare och fritidskonsulent. Enligt
konsulenterna bidrog respektive samarbetspart med sin specialkunskap till den
gemensamma kompetensen för lokal problemlösning. SSP-gruppens arbete
vilade på tre grundläggande hörnstenar: lokalområdet, lokala resurser och
tvärsektoriellt samarbete under mottot ”Lokale problemer skal løses lokalt!”

Jag fick intervjua en av konsulenterna, fritidskonsulenten Anders Glahn, om
SSP-gruppens arbete. Hans utbildningsbakgrund var nordiska språk och litteratur 
på universitet. Enligt Anders var det brottsförebyggande arbetet ett pedagogiskt
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arbete. Det handlade om ett försök att anpassa två slags system – systemvärlden
och ungdomarnas värld – till varandra, inte att förändra samhället.

SSP-gruppens arbete var ett sätt att föra upp ungdomsfrågorna på kommunens
dagordning. Gruppen tillämpade miljöarbete i den danska meningen (Ebbe & 
Friese 1985). Arbetet betraktade Anders Glahn som ”antiexpertorienterat”,
öppenhet för dialog mer än som färdiga problemdefinieringar och svar. Teore-
tiskt sett var han påverkad av den brittiska Birmingham-skolan och dess syn på
socialpedagogik och socialpsykologi. Gruppen fungerade dels som en 
”systemguide”, dels som en ”kunskapsbank” inom kommunen. Pedagogik
nämnde han som en central metod i SSP-gruppens arbete och den kommunika-
tiva förmågan som en viktig praktisk färdighet: ”Vi medvetandegör inte
människor och utpekar inte vilka som har problem”. SSP-gruppen var, enligt
Anders mer en ”reagerande” än en ”agerande” grupp. Etik uppfattade han som
en ständig diskussion om hur man som professionell kan förvalta mot-
sägelsefyllda möten med andra människor på ett etiskt bra sätt. SSP-gruppen
hade enligt Anders Glahn ett stort handlingsutrymme och autonomi att styra sitt 
vardagsarbete. Politikerna godkände SSP-gruppens målsättning och budget, men
styrde inte det dagliga arbetet.

Samverkan och mindre kriminalitet
Beträffande utfallet hade det tvärsektoriella samarbetet lett till ökad samverkan
och sjunkande kriminalitet. År 2004 fanns SPP-gruppen kvar med fyra konsulen-
ter. Konsulenterna samlar fortfarande kunskaper, erfarenheter och metoder för
det kommunövergripande brottsförebyggande arbete som bedrivs både centralt
och lokalt. Det egna anslaget för utvecklingsprojekt hade dock sjunkit från 250 000
till 100 000 danska kronor. Tio lokala projekt hade erhållit medel ur detta anslag
2002. Av det insända materialet att döma hade SSP-gruppen fått större krav på
resultatredovisning i form av kvalitetskrav och mål. Arbetet är numera
dokumenterat i broschyr, årsrapport, verksamhetsplan och en egen hemsida.12

Kommentar: Såväl miljöprojektet i Bispehaven som SSP-gruppen arbetade
utifrån idéer om miljöarbete. Trots detta fanns det några väsentliga skillnader
mellan dessa två exempel. Medan miljöarbetet i Bispehaven bedrevs ute i
bostadsområdet i nära samverkan med lokalbefolkningen på gräsrotsnivå, som
till och med beslutade om verksamhetens innehåll och anställning av verksam-
hetsledare, var SSP-gruppens arbete mer myndighets- än boendestyrt. SSP-
gruppen själv betraktade inte sitt arbete som samhällsarbete. Närmast påminde
gruppens arbete om delmetoden organisationsarbete och hade flera likheter med
uppväxtmiljöarbetet i Bergen (jfr avsnitt Norge). På engelska skulle arbetet
kunna betecknas som community social work.

–––––––––
12 Se vidare www.ssp-aarhus.dk. Där finns också en länk till det danska brottsförebyggande rådet. 
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Sammanfattning: från samhällsarbete till 
bostadssocialt arbete 
Karaktäristiskt för den danska omvandlingen av samhällsarbete är en stegvis
förändringsprocess från enstaka försök med samhällsarbete till en statlig försöks-
strategi för att främja en mångfald av lokala strategier inom flera samhälls-
sektorer. Försöksstrategin har syftat till att förnya inte endast det sociala arbetet
utan hela den danska välfärdsstaten, till och med den nordiska välfärdsmodellen
(jfr Prahl & Ohlsen 1997). Målet har varit förnyelse och samverkan. Strategin
har inslag av selektivism i form av kortvariga program och projekt som avlöst
varandra genom de senaste årtiondena. Man kan också se tydliga drag av en EU-
isering och ett införande av nya styrtekniker i form av partnerskap och
governance. Vid varje nytt program och projekt har nya beteckningar införts och
förväntningar om något nytt skapats.

Införandet av nya program och projekt har resulterat i en mångfald av lokala
strategier som ägt rum tvärsektoriellt och -fackligt i skärningspunkten mellan
arbetsmarknads-, bostads-, kultur-, social- och hälsopolitik samt utbildningspoli-
tik. Arbetssätten har betecknats på skiftande vis: välfärdsplanering under 1960-
talet, samhällsarbete under 1970-talet, försöks- och miljöarbete under 1980-talet,
aktivering och bostadssocialt arbete under 1990-talet och i början av 2000-talet.
Samhällsarbete har nästan helt försvunnit ur språkbruket. I Danmark fann jag
endast ett projekt som explicit hette samhällsarbete i början av 1990-talet. De 
flesta exemplen i Århus handlade om grupp- och områdesbaserat socialt arbete
(community social work), inte samhällsarbete i 1970-talets tappning. De var mer
eller mindre blandmodeller av förebyggande, aktiverande, socialt integrerande
och miljöterapeutiskt orienterade former av utåtriktat socialt arbete på stadsdels-,
kvarters- och grannskapsnivå.

Oavsett typ av projekt var de exempel som jag studerade kontext-, handlings-,
situations- och processorienterade. De intervjuade betonade den gemensamma
och den personliga kompetensens centrala roll i sitt arbete. Det var inte teoretiska
eller akademiska kunskaper som stod i centrum för arbetet utan praktisk
handling. Faktakunskap användes, men det var de situationsberoende problem-
lösningarna som avgjorde vilken typ av kunskap och färdigheter som kom att 
användas. Kunskapsteoretiskt handlade såväl miljöarbetet i Bispehaven som
SSP-gruppens arbete om praxiskunskap, där fakta- och handlingskunskap intera-
gerar. Samhällspolitiskt handlade projekten om att förebygga sociala problem
och förbättra levnadsförhållanden på lokalområdesnivå; livspolitiskt om att
genom projekt och samverkan skapa rum för de berörda att delta och forma
bättre liv och livsvillkor lokalt.
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Finland – projektens samfundsland 
Finland betecknar jag som projektens samfundsland i och med att ordet yhteisö
(samfund) förekommer i de flesta finska texterna om samhällsarbete ända från
1960-talet, dock i varierande grad och i något skilda betydelser (jfr Helminen-
Halkola 1984, Koskinen 2003). Under 1970-talet dominerade termen
yhdyskuntatyö. Sedan 1980-talet har allt flera nya termer introducerats som t.ex.
ekososiaalinen työ (ekosocialt arbete), yhteisöllinen sosiaalityö (samfundsligt
socialt arbete) och yhteisötyö (samfundsarbete) m.m. Den samfundsliga aspekten
av socialpolitiken och socialt arbete i Finland utgör ett finskt särdrag jämfört
med de andra nordiska länderna, ett drag som har med det finska språket, kultu-
ren och tänkesättet att göra.1 Den språkliga avvikelsen handlar inte enbart om
lingvistik utan också om sätt att leva, tänka och handla (Danell, Persson & Stedje
1991). Finlands historia präglas av konflikter och samförstånd. Inbördeskrig och
andra intressekonflikter till trots har nationen – trots olika politiska uppfattningar
mellan vänster och höger – alltid samlat sig i krissituationer med målet att
överleva: senast under 1990-talets depression.

Den finska utvecklingen och omvandlingen av samhällsarbete kan samman-
fattas i följande perioder:

1960 Introduktion av begreppet yhdyskuntatyö i socialt arbete
1970 Första försök med samhällsarbete
1980 Införande av inhemska termer som alternativt socialt arbete,

områdesbaserat socialt arbete och strukturellt socialt arbete.
1990 Finsk pluralism: ekosocialt arbete, förebyggande socialpolitik, sam-

fundsarbete, miljöorienterad social- och hälsoplanering samt
stadsarbete.

2000 Mot europeisering i form av stads- och landbygdsspolitik samt
stads- och landsbygdssocialarbete

Om skildringen av den danska utvecklingen och omvandlingen av samhälls-
arbete i förra avsnittet gav ett splittrat intryck med tanke på mångfalden av prak-
tiker och diskurser på området så är den finska utvecklingen än mer fragmenta-
risk. Diskurs- och praktikkonstitueringen har skett på flera håll sedan 1960-talet
utan samordning. Bland annat saknas fortfarande en sammanhållen lärobok om

–––––––––
1 I det finska språkbruket gör man en tydligare skillnad mellan samhälle (society) och samfund

(community) än i de övriga nordiska länderna. Samfund (yhteisö) som ord och begrepp i det finska
språket är mer sociologiskt och mindre värdeladdat än t.ex. gemenskap (yhteisyys). Dess omfång är 
större än en grupp eller grupper av människor. Samhällsarbete på finska heter inte yhteiskuntatyö
utan yhdyskuntatyö (lokalsamhällesarbete) (jfr Helminen-Halkola 1984, Koskinen 2003). Det 
konnoterar inte samhälle utan lokalsamhälle. Samfund har bl.a. definierats enligt följande:
”Samfund utgör den av medborgarna formade helhet, som i allmänhet är grundad på geografiskt
avgränsad social interaktion och därtill hörande symboliska innebörder och identitet. Samfund kan 
exempelvis bygga på de värden, behov, intressen och verksamheter som förenar dem.” (se närmare
Koskinen 2003, 229). Översättningen är min.
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samhällsarbete.2 År 2002 utkom en bok Marginaalit ja sosiaalityö (Marginaler
och socialt arbete) som rör community-strategier där samhällsarbete tas upp men
inte diskuteras som huvudtema (Juhila, Forsberg & Roivainen 2002). År 2003
sammanfattade Simo Koskinen, professor i socialt arbete, den finska utveck-
lingen av samhällsarbetet mot ett samfundsbaserat socialt arbete i en artikel
(Koskinen 2003).3

Det finska sociala arbetet har haft starka band med socialpolitik som dess
delområde vid universitetsutbildningarna (jfr t.ex. NSA 1991).4 Jämfört med de 
nordiska socialhögskolorna har socialmetodik i Finland haft en underordnad roll
i förhållande till samhällsvetenskapliga ämnen på socialarbetarutbildningarna vid
universitet där samhällsarbete undervisats marginellt. I Finland har det inte heller
funnits några stora statligt finansierade programanslag eller andra fonder för
utvecklingsprojekt inom den sociala sektorn annat än i en begränsad omfattning
fram till 1990-talet (jfr även Adamsen, Fisker, Jørgensen 1990, 181 ff.). De 
försök som funnits med lokalt utvecklings- och förändringsarbete har i regel
bedrivits i form av utvecklingsinititiav och -program (kehittämishankkeet ja-
ohjelmat) inom ramen för kommunernas reguljära budgetar inklusive statsbidrag.
Extra särskilda projektmedel har kommunerna och organisationerna vanligtvis
erhållit från Penningautomatföreningen (Rahaautomaattiyhdistys).5 Eftersom
försöken med samhällsarbete och motsvarande projekt i Finland i stor utsträck-
ning har pågått inom den reguljära verksamheten kan man i enstaka kommuner
som t.ex. i Esbo finna exempel på samhällsarbete som pågått sedan 1974 (se t.ex. 
Mikkola 1996, Koskinen 2003). I Hervanta i Tammerfors har samhällsarbete
bedrivits kontinuerligt sedan mitten av 1980-talet.

Tidiga finska exempel på community-strategier har varit talko (talkoo på 
finska, dvs. ömsesidig grannhjälp), settlement, byalag, kooperativ samt
föreningars och frivilliga organisationers arbete. Dessutom har församlingar och
boendeföreningar och huskommittéer (asukasyhdistykset ja talotoiminkunnat)
utvecklat sina varianter av samhällsarbete. Det finns olika uppfattningar om hur
starka förbindelserna mellan settlementrörelsen och samhällsarbete som en
metod i socialt arbete har varit. Men interaktion har funnits. Det allra första
settlement Arbetarhem grundades i Helsingfors 1890. Detta stängdes 17 år
senare. År 1917 igångsattes det mest kända settlementet Kalliola. År 1996 fanns

–––––––––
2 En bok om samfundsarbete är på gång, enligt Irene Roivainen, överassistent/tf. professor i socialt 

arbete vid Tammerfors universitet.
3 Koskinens artikel heter Suomalaisen yhteisösosiaalityön kehitys ja nykysuuntaukset, på svenska

”Det finska samfundsliga socialarbetets utveckling och nutidstrender”. Under 1970-talet verkade
Simo Koskinen vid Tammerfors universitet där han började undervisa i samhällsarbete och skriva
artiklar på området (Koskinen 2003). Mig veterligen är han den enda lärare och forskare i socialt
arbete som i Finland har gjort det sedan 1970-talets början. Numera verkar han som professor i 
socialt arbete vid Lapplands universitet i Rovaniemi.

4 I Finland akademiserades socialt arbete först i Norden som en del av socialpolitiken vid universitet.
Det var dock först 1999 som utbildningen i socialt arbete blev ett självständigt huvudämne vid sex
universitet (se vidare NOPUSnytt 2003/2, www.nopus.org).

5 Utdelningen av spelautomatföreningens medel till allmännyttiga ändamål sker på föredragning av 
statsrådet vid social- och hälsoministeriet.
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ett trettiotal settlement i Finland, bl.a. ett i Tammerfors. (Se vidare Koskiluoma
1932, Roivainen 1998, 2001, Virolainen 1984).6

Talko har i Finland främst fungerat som släkt- och grannhjälp för varierande
ändamål, vanligtvis för bygge av egna hem och lokaler för allmänt bruk, oftast
på mindre orter. Den finska byarådsrörelsen (kylätoimikuntaliike) startades i
början av 1970-talet som en motreaktion mot den ökande centraliseringen i
samhället för att utifrån lokalsamhällens behov kunna påverka samhällsutveck-
lingen i landsbygden. Talkoandan i form av byalag, kooperativ, frivilligt arbete
och ömsesidig hjälp fick ny fart i 1990-talets depression på gräsrotsnivå över
hela landet. (Se vidare Nordplan-rapport 1983:4, Areena 1993, 2003).

Finskt samhällsarbete under 1960- och 
1970-talen
De första försöken med samhällsarbete i Finland startades i Suvela i Esbo och i 
Liippola i Lahti 1974. I slutet av 1970-talet pågick försök i nio städer:
Helsingfors, Hyvinkää, Imatra, Kaajaani, Kuopio, Nurmes, Torneå, Åbo och
Vantaa. Den kartläggning som Mannerheims Barnskyddsförbund (MBF) gjorde
1978 gav vid handen att det fanns 25 försök (Koskinen 2003, 219). Karaktäris-
tiskt för den finska framväxten av samhällsarbete under 1970-talet var att två fri-
villiga organisationer, Finlands Röda Kors (FRK) och Mannerheims Barn-
skyddsförbund (MBF) främjade dess utveckling och spridning i form av kurser
och praktiska försök.7 MBF har inte endast varit barnens beskyddare utan även
”samhällsarbetets beskyddare” i och med att förbundet organiserat seminarier
och kurser, publicerat flera rapporter samt gjort kartläggningar av samhällsarbete
(jfr MLL 1977, 1980, 1985).

Impulser till det finska samhällsarbetet har inhämtats från flera länder, Förenta
staterna, Storbritannien, Sverige, men även från Holland och Tyskland (jfr
Helminen-Halkola 1984, Koskinen 2003, Sarola 1981). De finska inriktningarna
i samhällsarbete har i huvudsak sedan 1970-talet varit av tre typer: boendearbete
(community development), organisationsarbete (community organization) samt
planerings- och påverkansarbete (social planning). (Se vidare MLL 1977, 1985,
Helminen-Halkola a.a., 62-63, 110-112). Några dokument på radikalt samhälls-
arbete där konfliktorienterade sociala aktioner stått i förgrunden har jag inte
funnit i Finland.

–––––––––
6 Kari Virolainen (1984) påpekar i sin artikel Setlementtiliikkeessä sosiaalityön juuret (I settlement-

rörelsen ligger det sociala arbetets rötter) att Sigfrid Sirenius, Kalliolas grundare, skrev redan 1919
en skrift Persoonallinen palvelus. Ydintekijä yhteiskunnan kysymyksen ratkaisussa (Personlig 
service. Kärnan i den samhälleliga problemlösningen), årtionden innan case work fick sitt 
genombrott  i Finland.

7 På finska heter förbundet Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), en frivillig organisation etable-
rad 1920. Från mitten av 1920-talet arbetade MBF och FRK i ett slags symbios, men gick skilda 
vägar 1950. Därefter har MBF koncentrerat sig främst på att förbättra barnens levnadsförhållanden
och FRK har varit mer inriktat på hälso- och sjukvården. Se vidare www.redcross.fi och
www.mll.fi.
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Samverkan, planering och påverkan 
Under 1970-talet presenterades samhällsarbete som "en metod för samverkan,
planering och påverkan" inom ramen för välfärdspolitiken, inte så sällan utifrån
danska och svenska sätt att diskutera det (Harju 1976, MLL 1977). Målet i 
Finland var redan under 1970-talet att förbättra levnadsförhållanden och trivsel i 
utsatta bostadsområden i såväl städer som landsbygd (MLL 1977, 1985,
NORDPLAN-rapport 1983: 4). Koskinen refererar till Haralds Swedners teorier
om samhällsproblem (struktur-, process-, brist- och destruktionsproblem) och 
hans uppfattningar om samhällsarbete (jfr Swedner H 1983a&b). Själv upp-
fattade Koskinen samhällsarbete under 1970-talet som ett arbete som syftar till
att skapa ”ett gott lokalsamhälle” där varje medborgare skall erbjudas goda livs-
villkor och möjlighet till en allsidig självutveckling. Med Koskinens ord handla-
de samhällsarbete i slutet av 1970-talet ”om att anpassa lokalsamhällets system 
till att möta människors behov och aktivera befolkningens egenverksamhet”
(MLL 1977, 81). Samhällsarbetet i Finland har syftat till att skapa förutsättningar
för både välfärd och välbefinnande i enlighet med den finska uppfattningen om
välfärdspolitik.8

År 1979 organiserades i Jyväskylä ett seminarium om utvidgat samhällsarbete
som nämnts i kapitel III (se även MLL 1980). Själva seminarietemat om utvidg-
ning antydde att samhällsarbete var i färd att omvandlas mot bredare angreppssätt.

Diskursivt skifte mot alternativa termer under
1980-talet
Den mest heltäckande undersökning som jag har funnit om det finska samhälls-
arbetet under 1970-talet är den kartläggning som Mannerheims Barnskydds-
förbund genomförde i början av 1980-talet. I fokus stod såväl den offentliga
sektorns som förbundets samhällsarbete (MLL 1985). Samhällsarbete diskuteras
i rapporten utifrån tre perspektiv: som en metod för det sociala arbetet, som
lokalsamhällesplanering och som samfundsfostran och -omsorg.9 Samhällsarbete
beskrivs i rapporten bokstavligen som ett utåtriktat arbetssätt där tjänstemän
”stiger ut från sin byrå” och strävar efter att ”handla områdesbaserat” utifrån de
boendes behov. ”Utgångspunkten är människornas, de boendes situation, deras

–––––––––
8 I början av 1970-talet genomförde sociologen Erik Allardt (1975) en uppmärksammad under-

sökning om nordisk välfärd som fick namnet Att ha, att älska, att vara. Om välfärd i Norden.
Allardt förnyade den nordiska diskussionen om välfärd genom att lyfta fram såväl materiella
(levnadsnivå) som immateriella aspekter (livskvalitet) i den nordiska forskningen om välfärd. Han 
tog upp till och med gemenskapens betydelse i välfärdspolitiska sammanhang. Jämfört med
Sverige, där välfärdsforskningen framför allt handlat om att mäta skillnader i levnadsnivåer har den 
finska forskningen sedan Allardts studie utvecklats åt många håll, bl.a. mot forskning om
levnadssätt och livspolitik (jfr Johansson S 1977 och Salonen 2001 med Janus 1996/3 och Roos & 
Hoikkala 1998).

9 Lokalsamhällesplanering (yhdyskuntasuunnittelu) motsvarar grannskapsplanering. På finska har
yhdyskunta större omfång än grannskap (naapuristo). Samfundsfostran och -omsorg
(yhteisökasvatus och hoito) kan på engelska översättas till community foster and care.
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behov och önskningar för att skapa ett trevligt och funktionellt boendesamfund”
(MLL 1985, 4).10

Den ovan nämnda kartläggningen visade att det i Finland i början av 1980-
talet fanns 43 försök med samhällsarbete på 29 orter och 132 samhällsarbetare,
varav 64 procent arbetade med samhällsarbete vid sidan av sitt reguljära arbete
och många var anställda med hjälp av tillfälliga sysselsättningsåtgärder. I dessa
43 försök fanns endast 11 heltidsarbetande samhällsarbetare. De försök som
kartläggningen berörde hade startats 1979 eller senare. De ägde rum i tre former:
som projekt, som reguljär samhällsarbetarverksamhet eller som tjänstemanna-
samverkan. De beskrivna exemplen pågick i förorts- och kvartersmiljöer i städer
och på landsbygden. Hälften pågick i bostadsområden med hyreshus och i
bostadsområden som hade mindre än 2000 invånare och en högre andel barn och
ungdomar än i landet generellt. Samhällsarbete i de undersökta exemplen hade
bedrivits i huvudsak i syfte att främja social interaktion och ansvar för närmiljö-
utveckling, i synnerhet vad gällde barn och ungdomar. Närmiljön uppfattades
som en fysisk och socialpsykologisk livsmiljö för människors interaktion och
gemensam handling (yhteistoiminta).

Bland de åskådliggjorda exemplen fanns organisationsarbete på kommunnivå,
byalagsverksamhet på landsbygden, boendes egen boendeaktivitet, tvärsektoriell
planering för serviceutveckling, förortsförnyelse, boendeaktivering, utåtriktat
familjestöd, lokal tjänstemannasamverkan och samhällsarbete ute på fältet.11 Det 
gräsrotsorienterade arbetet bestod av jordnära insatser som t.ex. att tillsammans
med de boende initiera boendekommittéer eller att sätta igång aktiviteter bland
barn och ungdomar i flerfamiljshus. Gemensamt för samtliga exempel var att de
syftade till att utveckla funktionella lokalsamhällen genom att förbättra livs-
miljön, levnadsförhållanden, service, samverkan och interaktion. Till sist ansåg
kartläggarna att samhällsarbete i framtiden skulle kunna bli en metod för
kommunalpolitisk organisering, planering och stadsförnyelse å ena sidan och för
förebyggande och utåtriktat arbete med barn och familjer å andra sidan. En mer
pessimistisk slutsats var att trots samhällsarbetets tioåriga historia i Finland hade
det inte lyckats bli ett etablerat arbetssätt inom den sociala sektorn.

Från samhällsarbete till områdesarbete och strukturellt arbete 
Det finska samhällsarbetets utveckling inom den offentliga sektorn har i stor
utsträckning följt social- och hälsovårdens organisationsutveckling i landet.
Sedan 1970-talet blev det obligatoriskt för kommunerna att organisera samver-
kan mellan social- och hälsovården i form av gemensamma femårsplaner
(VALTAVA), och under 1980-talet infördes flera områdesbaserade utvecklings-
försök inom social- och hälsosektorn som områdesförläggning av äldreomsorg
från 1980-talet, Sofy-projekt (fysisk och social samhällsplanering) 1982-1992,
försök med områdesförlagda socialservicecentraler 1983-1987, husläkarsystem
–––––––––
10 ”Yhdyskuntatyössä viranomainen astuu ulos toimistostaan ja pyrkii toimimaan alueellisesti

asukkaiden tarpeista lähtien. Lähtökohtana on ihmisten, asukkaiden tilanne, heidän tarpeensa ja
toivomuksensa viihtyisän ja toimivan asuinyhteisön aikaansaamiseksi” (MLL 1985, 4).

11 I Finland betonas ordet tjänstemannasamverkan då samverkan gäller tjänstemän, offentligt anställ-
da.
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med befolkningsansvar 1985-1992 och områdesbaserat befolkningsansvar vid
lokala hälsovårdscentraler 1989-1994. Samhällsarbete prövades under 1980-talet
framför allt inom ramen för social- och hälsovårdens områdesförläggningar och
Sofy-projekten (se närmare Haverinen 1994, Laitinen 1994).

År 1984 fick Finland en ny socialvårdslag (Sosiaalihuoltolaki). Denna lag
innebar legitimering av samhällsarbete, strukturinriktat arbete och områdesbase-
rat socialt arbete. Samtidigt med den nya lagens införande utkom två offentliga
arbetsgruppspromemorier vid Social- och hälsoministeriet (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 1985a&b).12 I den första promemorian (1985:7) betraktades samhälls-
arbete som en planenlig förändringsprocess som startas utifrån de boendes
behov. Den senare promemorian (1985:34) handlade om strukturinriktat arbete.
Inspiration till detta begrepp hade inhämtats från den svenska socialtjänstlagen
(SoL) från 1982. Det strukturinriktade arbetet har i Finland presenterats som en
kommunalpolitisk strategi för ett områdesbaserat socialt arbete (alueellinen
sosiaalityö) för hela socialsektorn i form av ökad expertis, påverkansarbete och
kommunal socialpolitik. Samhällsarbetet har i dessa promemorier haft en 
underordnad roll i förhållande till det strukturinriktade och det områdesbaserade
sociala arbetet som en handlingsorienterad metod för att sätta igång folk och
processer. Denna typ av underordning skedde i samtliga nordiska länder under
1980-talet. Vad gäller utspridningen av samhällsarbete skattade arbetsgruppen att
det i mitten av 1980-talet bedrevs i 50 kommuner i Finland. Enbart i huvudstads-
regionen fanns enligt denna skattning 20 samhällsarbetare och ett 30-tal
områdesbaserade tjänstemannasamverkansgrupper.

Finsk 1990-talspluralism
Det finska samhällsarbetet radikaliserades inte under 1960-och 1970-talen som i
de övriga undersökningsländerna. De som utövade samhällsarbete under 1970-
talet tog medvetet avstånd från radikala (vänster)inriktningar av samhällsarbete
(jfr MLL 1985, Sarola 1981). Under 1980-talet påverkades det finska samhälls-
arbetet ideologiskt och politiskt av ”postalternativism”, gräsrotsrörelser som
influerats mer av miljörörelsen (den gröna vågen) än vänsterradikalismen (den
röda vågen).13 Post-alternativismen aktualiserade på nytt en diskussion om
huruvida samhällsarbete var ett professionellt socialt arbete eller en medborgar-
aktivitet. I Finland som i de flesta länderna i Europa har det omfattat bådadera
(jfr kapitel III).

–––––––––
12 I arbetsgrupperna fanns representanter för flera samhällssektorer (från ekonomi till teologi), myn-

digheter, universitet, kommuner, frivilliga organisationer och praktiskt verksamma samhälls-
arbetare.

13 "Post-alternativismen" har i Finland vanligtvis betraktats som en kreativ och nyskapande rörelse.
Men från kritiskt akademiskt håll betraktade Risto Eräsaari, professor i socialpolitik, det under
1980-talet som "renaturalisering". Han uppfattade "postalternativismen" som ett försök att 
revitalisera närsamhället och återförlägga offentliga verksamheter till den lokala nivån (se vidare
Matthies 1990, 28, 45)
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Mot ökad differentiering
I början av 1990-talet skrev Aila-Leena Matthies (1990), lärare och forskare i
socialt arbete vid Jyväskylä universitet samt senare professor i socialt arbete i
Tyskland, sin licentiatsavhandling om alternativt socialt arbete. I sin undersök-
ning kategoriserade hon de finska exemplen i fem typer: 1) den s.k. kärnrörelsen,
2) alternativa vårdkollektiv, 3) självhjälpsgrupper, 4) offentliga tjänstemanna-
projekt och 5) alternativ reformism. Kärnrörelsen bestod av kritiska social-
politiska forskare och andra aktivister, som dels debatterade, dels initierade
alternativa stödverksamheter bland utsatta grupper (handikappade, ungdomar,
psykiatriska patienter och socialbidragstagare). Det professionellt bedrivna
samhällsarbetet och det områdesbaserade sociala arbetet räknade Matthies till 
den femte typen inom den offentliga sektorn (Matthies 1990, 28). Bland de
finska exemplen på den tredje decentraliseringen i Norden fanns områdes-
förläggning av service, frikommunförsök, försök med förvaltningsförnyelse,
medborgaraktiviteter, frivilligt arbete och exempel på verksamheter som explicit
hette samhällsarbete (Prahl 1991).

1990-talet kan med fog karaktäriseras som en vändpunkt i det finska samhället
och det finska samhällsarbetet. Under den finska recessionen (lama) steg arbets-
lösheten till över 20 procent och på vissa håll till och med över 40 procent.14

Samhällsläget beskrevs i termer av 30-talsdepressionen. På gräsrotsnivå återupp-
väcktes talkoandan och flera nya och nygamla sociala rörelser ökade i antal i
olika delar av landet. Bland dem fanns byalag, frivilligt socialt arbete, koopera-
tiv, självhjälpsgrupper, nya settlement m.m. För dessa bildades på nationell nivå
en paraplyorganisation som fick namnet Medborgararenan (Kansalaisareena)
(Areena 1993, 2003).15 I Finland var det inte staten, som i Danmark, Norge och
Sverige, som främjade frivillighet, utan den uppstod ”ur nöden” på gräsrotsnivå.

Förebyggande socialpolitik och programprojekt
Efter den värsta chocken med depressionen introducerade staten nya insatser,
bl.a. förebyggande socialpolitik. Den presenterades som en ”dubbelstrategi”: dels
för att främja socialpolitiska åtgärder i förebyggande syfte på kommunal och
lokal nivå, dels för att underlätta människors livsbemästring i vardagslivet. För-
sök med förebyggande socialpolitik pågick i 17 kommuner. Staten har också
främjat strategier och arbetssätt för hållbar miljöplanering genom förnyad lag-
stiftning från 1994 i form social- och hälsokonsekvensanalyser, SVA
(Sosiaalisten vaikutusten arviointi) och TVA (Terveysvaikutusten arviointi).
Bägge konsekvensanalystyperna har syftat till att utveckla kriterier för ekologiskt
och socialt uthållig samhällsplanering samt evaluering av dessa (se vidare Närhi
1996).

–––––––––
14 Lama betyder såväl depression som förlamning.
15 Medborgararenan motsvarar Forum för Frivilligt socialt arbete i Sverige (www.socialforum.a.se).

Den finska medborgararenan grundades 1993 i Helsingfors för ömsesidigt stöd och hjälp till själv-
hjälp. Den fungerar som ett utvecklingscentrum för frivilligt arbete och samarbete mellan indivi-
der, grupper och organisationer. I fokus har frågorna om arbetslöshet stått. Nätverkets informa-
tionstidning heter Areena Medborgaraktivitetens nätverksblad (Areena Kansalaistoiminnen
verkostolehti). Se även www.kansalaisareena.fi.
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Det var framför allt under 1990-talet som den finska staten började införa
stora programprojekt som en systematisk och medveten utvecklingsstrategi inom
förortsförnyelse (Viirkorpi 1997). Även om projekt har förekommit i Finland
sedan 1970-talet har de aldrig haft samma genomslagskraft som under 1990-
talet. Lokala projekt initierades under flera programprojekt kring fysisk och
social förortsnyelse, bl.a. genom Miljöministeriets REMONTTI-program och sta-
tens bostadsfond. REMONTTI-programmet pågick 1992-1996. År 1996 avsattes
500 miljoner finska mark för lån och bidrag ur bostadsfonden för bostads- och
förortsförnyelse i drygt 40 bostadsområden med motsvarande närmare 100 000 
lägenheter (se vidare Schulman 2000, 24 ff., Viirkorpi a.a.). Huvudmålet för
förortsförnyelsen under REMONTTI-programmet var en social förnyelse, men
den fysiska renoveringen kom att dominera. De s.k. mjuka förvaltningarnas (som
t. ex social- och hälsosektorns) deltagande i förortsförnyelsen blev lam, och pro-
jektarbetet uppfattades i många kommuner som en störningsfaktor inom den 
traditionella byråkratiska organisationen (Viirkorpi a.a.). Trots många förbätt-
ringar i de undersökta förorterna påpekade Viirkorpi i sin utvärdering att de 
strukturella problemen, så som arbetslöshet, servicestruktur och de utsatta grup-
pernas marginalisering, var faktorer som projekten inte hade kunnat påverka.

Sammantaget har den finska mångfalden av lokalt utvecklings- och föränd-
ringsarbete diskuterats under en rad samlingstermer som tredje decentralisering
(Virkkala 1990), reflektivt socialt arbete (Granfelt, m. fl., 1993), ekosocialt
arbete (Matthies 1993), intermediära nätverk (Matthies m. fl. 1996), stads-
politiskt arbete respektive stadsarbete (Karisto 1997), samfundsarbete
(Roivainen 1999) och samhällsarbete (Vinnurva 1999). Alla ovan nämnda för-
fattarna har enligt min tolkning diskuterat samma typer av arbetssätt som sedan
1960-talet ingått i samhällsarbete (jfr Helminen-Halkola 1984, MLL 1977).
Diskurserna om 1990-talets ”samhällsarbete” har förnyats språkligt, teoretiskt
och ideologiskt, men i metodhänseende är det svårt att finna stora nya innovatio-
ner (jfr Närhi 2004). I såväl Finland som i de flesta länderna nämnda i kapitel III
kan man finna ett nytt gemensamt drag, nämligen att metodutvecklingen inom
det sociala arbetet har gått mot större integration av det sociala arbetets samtliga
metoder mot community social work. I Finland har detta skett under beteck-
ningarna ekosocialt, områdesbaserat eller samfundsbaserat socialt arbete (jfr
Koskinen 2003, Matthies 1993, Matthies, Närhi & Ward 2001, Sosiaali- ja
terveysministeriö 1985:34).

Mot 2000-talets europeiserade stads- och 
landsbygspolitik
Under den senare delen av 1990-talet har Finland blivit allt mer europaorienterat.
Influenser inhämtas inte längre i samma utsträckning från Sverige som under
1970- och 1980-talen utan direkt från Europa. Stads- och landsbygdsförnyelsen
är i sig inte heller helt nya innovationer men har förstärkts genom EU-politiken.
Finland är enligt Nordregioforskaren Micaela Schulman (2000, 7 ff., 24 ff.) dock
det nordiska land som tidigast och tydligast försökt formulera en samlad natio-
nell politik för en balanserad stads- och landsbygdspolitik. Men fram till 2000-
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talet hade endast mindre summor – ca 5-6 miljoner finska mark avsatts för det
direkta samordningsarbetet för en samordnad stadspolitik (Schulman a.a., 26).

Den finska stadspolitiken har bedrivits inom ramen för Inrikesministeriets
samarbetsgrupp för stadspolitik, som i Finland omfattar såväl små som medel-
stora städer med målet är att åstadkomma regional balans mellan olika delar av
landet. Den har sedan mitten av 1990-talet omfattat forskning, kunskapsutveck-
ling, utvecklingsarbete samt metodutveckling. Även de finska kompetenscentra
(jfr kap. III) är inkopplade till kunskaps- och utvecklingsarbete kring stads- och
landsbygdspolitiken. EU:s urbanprogram pågår i Helsingfors, Vanda och
Joensuu. Den senaste litteraturen på området ger hårddraget ett intryck av att det
är akademiska forskare som ägnar sig åt teoriutvecklingen kring stadspolitik i
nyurbanismens anda (t.ex. Karisto 1997, Karjalainen, Karisto & Seppänen 2002),
medan praktikerna skriver om praktiska arbetssätt i förorterna (t.ex. Kanninen
1999).

Jämfört med såväl Danmark som Sverige hämtade Finland in mest EU-medel 
ur strukturfonder och gemenskapsinitiativ 1995-1999 (jfr Aalbu, Hallin &
Mariussen m.fl. 1999, 88). Utöver EU:s stads- och landbygdspolitk har Finland,
precis som många andra europeiska länder, upprättat nationella handlingsplaner
mot fattigdom och utslagning i form av NAPs som diskuterats i kapitel III. Ett av
EU:s Integra-projekt var kopplat till samhällsarbete i Hervanta i Tammerfors
1998.

Tammerfors
Tammerfors ligger i Finlands sydvästra del vid sjön Näsijärvi. Tammerfors fick
sina stadsrättigheter 1779 och utvecklades till Finlands mest betydande industri-
stad. Fram till 1990 var Tammerfors med sina 174 000 Finlands andra största
stad. Numera bor över 200 000 invånare i kommunen. Inom sin region utgör
Tammerfors ett både trafik-, ekonomi samt kultur- och utbildningscentrum.
Bland annat ligger datajätten Nokia inom regionen. Historiskt sett har 
Tammerfors varit en utpräglad arbetarstad.16

I samband med den finska depressionen fick många av Tammerfors industrier
permittera arbetare eller helt stänga produktionen med konsekvensen att 
arbetslösheten steg från ca 6 procent till över 26 procent på några år runt 1990. I
vissa utsatta förorter som i Hervanta steg arbetslösheten till över 30 procent.
Denna arbetslöshet var direkt kopplad till den strukturellt betingade arbetslöshe-
ten i Finland och Tammerfors industriella strukturomvandling under depressionen.

Aktuella frågor för den sociala sektorn i början av 1990-talet var utöver
Tammerfors strukturomvandling, arbetslöshet och omorganisering av barn-
omsorgen. De största problemen handlade om arbetslöshet, missbruk, omhänder-
tagande av barn och ökade socialbidragskostnader och sparbeting. Kommunens
–––––––––
16 Uppgifterna grundar sig på intervjuer, forsknings- och projektrapporter, kommunala dokument och 

hemsidor enligt följande: intervju med planeringschef Seppo Prunnila (1991-11-22), Matthies
(1990), Nordiska storstadsregioner ... (1992), Prahl (1991), Roivainen (1993), Tampereen
kaupunki (1992), Tampereen sosiaalivirasto (1991), www.tampere.fi, och 
http://www.tampere.fi/sote/sosiaali/yhdys.htm.
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sociala sektor var indelad i fem områdeskontor och 1993 fick Tammerfors en
integrerad social- och hälsoförvaltning. År 1992 utformade kommunen nya rikt-
linjer för den sociala sektorn, som skulle transformeras från serviceproducent till 
serviceförmedlare. Kommunens framtida roll diskuterades i riktlinjerna orda-
grannt som ett ”beslutsfattande samfund för lokalt samarbete”. Kommunen
skulle i fortsättningen stå för basservice, men effektivisera sin verksamhet
genom strategisk planering, ökad kostnadsmedvetenhet, prioritering, resultat-
och koncernstyrning, konkurrens samt genom samverkan med privata och
frivilliga organisationer.17

I stadsdelen Pispala pågick under 1970-talet medborgaraktiviteter för att beva-
ra träbebyggelsen i området. Under 1980-talet pågick en alternativ socialpolitisk
rörelse i Puu-Tammela. I början av 1990-talet initierades flera frivilliga verk-
samheter och självhjälpsgrupper startades. Den mest kända är Mummonkammari
(Mormorskammaren) som på en kort tid sysselsatte över 1000 frivilliga. I
Hervanta bildades en förening Att klara sig tillsammans som på finska förkortas
YST (Yhdessä selviytymisen Tuki ry). Bland 1990-talets aktörer fanns även
settlementet Naapuri (Grannen). Samhällsarbete i Hervanta och ett förliknings-
försök i samma stadsdel nämndes som exempel från Tammerfors på den tredje
decentraliseringen i den tidigare nämnda nordiska undersökningen (Prahl 1991).

Synpunkter och exempel från Tammerfors 
Planeringschefen, Seppo Prunnila vid den centrala socialförvaltningen, påpekade
att samhällsarbete generellt sett var ett mångdimensionellt arbete. Att enbart tala 
om samhällsarbete som ett specifikt projekt gav inte en rättvis bild av verk-
samheten i Tammerfors. Enligt honom bedrevs det områdesförlagda sociala
arbetet i Tammerfors i linje med samhällsarbete: ”I princip grundar sig hela
socialförvaltningens områdesförläggning på samhällsarbetets grundidé.” Han
påpekade också att även församlingarna har bedrivit samhällsarbete och att
Tammerfors universitets roll ej får glömmas om man undersöker samhällsarbete
i Tammerfors.

Områdesförläggningen av socialt arbete har syftat till att samordna såväl den
sociala sektorns som de boendes resurser så långt som möjligt. En områdeschef i
Tammerfors upplyste mig om att samhällsarbete inte längre var sektorsanknutet,
eftersom organisationssstrukturerna hade förändrats. I hennes distrikt, på det
västra områdeskontoret, fanns ett områdesteam bestående av representanter för
socialtjänst, vårdcentral, fritid, kultur, frivilliga organisationer, föreningar, boen-
de och företag. Detta team hade bl.a. initierat en områdesaktion ”Lentäväviemi-
Lielahti elää” (Lentävänniemi-Lielahti lever) under temat ”Tullaan tutuiksi”
(Låt oss bekanta oss). De flesta exempel på ”samhällsarbete” i Tammerfors
pågick inom ramen för den reguljära verksamheten. Projekt fanns, men de var
korttidsprojekt förutom ett med uppsökande ungdomsarbete (ENT), en modell
som hade lånats från Norge.

–––––––––
17 I början av 2000-talet var social- och hälsosektorn (Sosiaali- ja terveystoimi) indelad i tre områden

där det fanns sex socialcenter (sosiaalasema). Arbetslösheten hade sjunkit till 14, 2 procent. 

118



Bland kategorierna A-E (se närmare kap. II) fanns följande exempel i
Tammerfors:

A: Inget projekt 1991-1993, men 1996 kring förortsförnyelse
B: Delprojekt inom Samhällsarbete Toimela (Exempel 38 i bil. 6) 
C: ENT-projekt (Exempel 41 i bil. 6)
D: Jämförande aktionsforskning i samarbete med den sociala yrkeshögskolan
E: Områdesteam, öppenvårdsteam, miljöterapeutiska gruppverksamheter etc.

I kategorin E gavs flera exempel på arbete som påminde om samhällsarbete inom
den reguljära verksamheten. Bland dessa nämndes områdessamverkan mellan
socialarbetare och ungdomsarbetare, områdesteam, samordnad hemtjänst- och
vård, samverkan med bostadsbolag, öppenvårdsteam, utåtriktat barnskydds- och
ungdomsarbete, miljöterapeutiska grupper samt aktionsforskning. Jag fick in nio
särskilda projektbeskrivningar på samhällsarbete och nära besläktade arbetssätt
från den sociala sektorn. Fem handlade i huvudsak om grupp- och områdesbase-
rat socialt arbete i enlighet med min kategorisering, tre om samhällsarbete och ett 
om annat metodutvecklingsarbete. Endast ett exempel, Samhällsarbete Toimela i 
Hervanta, illustreras nedan. Detta har under 1990-talet varit en av de mest upp-
märksammade samhällsarbetarverksamheterna i Finland (jfr även Koskinen
2003, 218).18

Samhällsarbete i Hervanta
Samhällsarbetet i Hervanta utgör ett annorlunda exempel i mitt forskningsmate-
rial i och med att det inte har bedrivits som ett tillfälligt projekt även om det har 
omfattat flera delprojekt. Det utgör också ett exempel där en och samma person
har arbetat som samhällsarbetare sedan starten. Samhällsarbetet i Hervanta, som
förkortas som Toimela,19 startades som en försöksverksamhet inom ramen för en
riksomfattande reform rörande områdesförläggningen av social- och hälsovård i
Finland i mitten av 1980-talet. Norra Hervanta (ca 10 000 invånare) blev då ett
av Social- och hälsoministeriets åtta försöksområden i Finland. I Hervanta betyd-
de områdesförläggningen att det öppnades ett områdeskontor med fyra social-
arbetare och en kontorist. Detta fick en relativ stor autonomi och socialarbetare
tog tillfället i akt att börja utveckla områdesbaserat socialt arbete, bl. a. i form av 
nätverksarbete och samhällsarbete. Dessa arbetsformer ansågs gå väl i linje med
de mål som ingick i områdesförläggningen.20

–––––––––
18 Egentligen borde jag ha även granskat ENT-projektet, men tyckte 1992 att Samhällsarbete Toimela

i Hervanta täckte det mesta. Toimela samarbetade med ENT, som var uppsökande arbete centralt
och lokalt i Tammerfors.

19 Toimela (grannskapshus) betyder ungefär ”en plats där man kan vara aktiv och verksam, m.a.o.
deltagande”.

20 Redogörelsen grundar sig på en kommunenkät, sex projektenkäter, intervjuer, projekt- och utvärde-
ringsrapporter, videoband, offentliga dokument och hemsidor enligt följande källor: Kommun- och 
projektenkät ifyllda av samhällsarbetaren Jukka Vinnurva (1992-02-24), 1993-06-23), fältarbe-
taren Kirsti Kylliö (1993-06-11) och fyra verksamhetsledare/boende (1993-05-28, 1993-06-02,
1993-06-04, 1993-06-05, 1993-06-11, 1993-06-7) samt intervjuer av två socialarbetare, Ritva 
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Lokal kontext – ”kompakt” satellitförort 
Hervanta är en av de största förorterna i Finland med cirka 25 000 boende inklu-
sive studerande. Förorten byggdes i början av 1970-talet som en "dotterstad" till
Tammerfors på åtta kilometers avstånd från centrum. Som förort är Hervanta
relativt stor och mångsidig: stadsdelen har utöver bostäder både offentlig och
kommersiell service, arbetsplatser, flera hundra företag, utbildningsinstitutioner,
studentbostäder samt fritids- och rekreationsmöjligheter. Även om stadsdelen
inte är en typisk sovförort, påminner Hervanta om en 70-talsbetongförort med
många liknande problem som andra nordiska 70-talsförorter, bl. a. monoton
bebyggelse med höghus, stor andel hyreshus (mer än 50 procent), hög arbets-
löshet och en koncentration av komplexa sociala problem. Stadsdelens utveck-
ling är nära knuten till Tammerfors strukturomvandling. Enligt Toimelas
samhällsarbetare Jukka Vinnurva kan Hervanta beskrivas som ”en scen och
symbol för det finska samhällets strukturomvandling under senaste årtiondena”.

Från barnavårdsärenden till samhällsarbete 
I praktiken kom samhällsarbete igång av den anledningen att socialarbetarna
upptäckte att många av Hervantas tunga barnavårdsärenden kom från ett fler-
familjshus. Då bestämde den områdesförlagda socialarbetargruppen att en social-
arbetare (Jukka Vinnurva) skulle börja arbeta med dessa ärenden. Vid sidan av
sedvanligt barnavårdsarbete började han organisera aktiviteter för barnen tillsam-
mans med en församlingsassistent och de boende i huset. Den lägenhet som till-
delats för de boendes egna aktiviteter blev en gemensam samlingsplats och fick
namnet Toimela. Under denna period organiserade de anställda samhällsarbetar-
na (socialarbetaren och församlingsassistenten) områdets första huskommittéer,
fristående från hyresgästföreningen, som ett sätt att utveckla lokal boende-
demokrati. Toimelas ”bostadssociala” arbete blev senare ett exempel i en statlig
utredning om hur man kan utveckla boendedemokrati i Finland.21

Den stora vändpunkten för såväl vardagslivet som för samhällsarbetet i
Hervanta kom under 1990-talets depression. Till följd av sparbeting drogs
församlingsassistentens tjänst in och samhällsarbetaren blev ensam i sitt arbete. I
denna situation bildade samhällsarbetaren tillsammans med de boende en
förening YST för att rädda det igångsatta samhällsarbetet på området. I samma
veva blev samhällsarbetaren en heltidsanställd samhällsarbetare som fick mer tid
för att vidareutveckla arbetet vid Toimela tillsammans med YST. Samhälls-

Heikkilä och Ulla Heino (1991-11-20). Fältstudierna och intervjun med samhällsarbetaren Jukka
Vinnurva genomfördes (1994-04-13—16). Utöver dessa källor har jag haft tillgång till följande 
verksamhetsberättelse, rapporter och  videoband: Toiminta kertomus 1997 (YST:s
verksamhetsberättelse 1997), en rapport Syrjäytymisen estäminen (Att motverka social 
utestängning) från Sosiaali- ja terveysministeriö från 1997, videobandet Hervannan Toimela
(1995-12-06), producerat av Päiväohjelmat i Finska Television 1 (1995-12-06), ett antal nummer
av områdestidningen Lehti, Vinnurva (1999), e-post från Vinnurva (2004-02-12) samt
http://www.tampere.fi/sote/sosiaali/yhdys.htm och dess länkar. Se även Turunen (2000) och 
www.yst.net.

21 I Finland är hyresgästföreningen politiskt och organisatoriskt mer splittrad än t.ex. den svenska.
Samhällsarbetarnas samarbete med kommittéerna och de boende har kallats för asukastyö
(boendearbete, m.a.o. grannskapsarbete).
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arbetaren valdes även till föreningens ordförande. Hans dubbla arbetsroller legiti-
merades av socialförvaltningen med ett specialavtal.

Fram till 1990-talet verkade Toimela i skymundan av det social arbetets
huvudfåra, men fick en helt annan roll under depressionen. Verksamheten blev
uppmärksammad på flera håll. I den nordiska undersökningen om den tredje
decentraliseringen var Toimela upptaget som ett finskt exempel på miljö- och
serviceutveckling (Prahl, 1991).22

Mot den tredje sektorn och socialt företagande 
Toimelas verksamhet bestod av fem huvudområden i början av 1990-talet. Dessa
var sysselsättning och integration, stödnätverk, barn och ungdomsverksamheter,
mångkulturellt arbete och föreningsaktiviteter. Dessa har bedrivits i samverkan
mellan den offentliga sektorn och icke-offentliga aktörer (de boende, föreningar,
församlingar, företag, settlementrörelser m.fl.) lokalt, nationellt och interna-
tionellt.

Aktiviteter vid Toimela

Sysselsättning Stödnätverk Barn & ungdom Mångkulturalism Föreningsakti-
och integration & humanitär hjälp viteter

- Återanvändningscentral - Verkko - Lastu - Lokala och - information
- Textilstuga ”Kätevä” - Tolatuve - Tjejprojekt internationella - områdestidning
- Cafe ”Kahvituokio” - Rusko insatser - utbildning
- Bokbinderi ”Kirve”   - nätverk
- EU-projekt ”Moneksi/Monet”   - mobilisering

  - påverkan

I samband med kommunens nedskärningar blev flera barnstugor lediga i Hervanta
i början av 1990-talet. Toimela flyttade in i en av dem och omvandlades till ett
grannskapshus (community centre). Återanvändingscentralen (Hervannan
kierrätyskeskus) som sattes igång 1992 fick också en tom barnstuga som sin
hemvist. Bilverkstaden Rusko startades 1992 i en verkstadslokal för att arbeta
med ungdomar med sociala problem. Textilverkstaden Kätevä (Händig) startades
som en kvinnoverksamhet av kvinnor för kvinnor vid Toimela. Intill textilverk-
staden förlades en "barnpark" för barn. Nätet (Verkko), ett stödnätverk bland
äldre, startades som frivilligt arbete 1993 i samverkan med hemtjänst, hemsjuk-
vård och boende vid Toimela, där även barnens stödnätverk (Tolatuve) igång-
sattes 1995.

I början av 1990-talet deltog knappt några invandrare i Toimelas samhälls-
arbete trots försök att engagera vietnamesiska flyktingar i början av verksamhe-
ten. Men 1997 pratades 23 olika språk vid Tolatuve. Detta nätverk är aktivitets-
orienterat förebyggande barnskyddsarbete i samarbete med social- och hälso-
centralen, familjestödscentrum, utlänningsbyrån, settlementet (Grannen) och

–––––––––
22 År 1993 beskrevs Toimela i en omfattande reportage i tidningen Areena (1993). År 1995 belönades

samhällsarbetaren med Socialskyddsförbundets honnörspris för sitt mångåriga personliga
engagemang i socialt arbete och dess utveckling. Jukka Vinnurva ansågs fördomsfritt ha vågat 
överskrida det traditionella sociala arbetets gränser till något nytt (Sosiaaliturva 1995/9:, 9-13, 19).
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uppsökande fältarbetare. Vid Toimela finns även ett datorrum och en lunch-
servering. Bokbinderiet Kirve grundades av en långtidsarbetslös boende hösten
1993. Caféet (Kaffestund) igångsattes våren 1993 i Hervantas centrum. Lastu-
projektet (Spån-projektet) som startades 1994 i Tammerfors centrum var en
skräddarsydd verksamhet för ungdomar mellan 14 och 21 år som var i behov av
extra stöd gällande skolgång, boende, arbete och fritid. Alla dessa aktiviteter har
vidareutvecklats av samhällsarbetaren i nära samverkan med YST och andra
lokala aktörer inklusive offentliga förvaltningar. Några verksamheter har upphört
medan andra kommit till.23

Insatser mot fattigdom och social utestängning 
Sedan 1994 har YST varit aktiv i EAPN (European Anti-Poverty Network)24

genom att samhällsarbetaren varit aktiv i EAPN-Fin. Den sociala mobiliseringen
i detta nätverk ledde 1996 till bildandet av Tammerfors 2000 nätverk i samver-
kan med tre medborgarföreningar (YST, settlementet Grannen och en kvinno-
förening). EAPN-Fin och Tammerfors nätverk har hållit seminarier om ”fattig-
domsfickor” i Hervanta och utövat påtryckningar gentemot staten för att
påskynda insatser mot fattigdom och social utestägning. Till slut lyckades
Tammerfors 2000 erhålla EU-medel för ett projekt som kom att kallas för Monet,
ett lokalt Employment Integra Community Initiative (jfr kapitel III).25 Nätverket
fick åtta miljoner finska mark från EU genom arbetskraftsministeriet. Monet I 
pågick 1998-2000 och i ett fortsättningsprojekt Monet II 2001-2003. Syftet med
projektet har varit att utveckla en ny arbetsmodell för sysselsättning och
finansiering inom den tredje sektorn mellan det offentliga och det privata.
Målgruppen har omfattat långtidsarbetslösa, lågt utbildade, invandrare och andra
etniska minoriteter, unga under 25 år, ensamstående mödrar och äldre arbetslösa,
grupper som har haft svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

YST har också verkat för humanitär hjälp i Karelska Autonoma Republiken i 
Ryssland och i Estland. Vidare har YST organiserat studie- och rekreationsresor
till Tammerfors vänort Tartu i Estland och har samarbete med byalaget i Kangos
(Pajala kommun) i Sverige. Monet-projektet har haft partner i Holland, Irland 
och Italien.

Samhällsarbetet i Hervanta har sedan 1994 allt starkare gått mot internatio-
nalisering och en kommunitaristisk blandmodell av formellt (professionellt) och
informellt (medborgerligt) arbete samt socialt företagande, där samhällsarbetaren
har agerat på två huvudarenor, dels som tjänsteman inom socialsektorn, dels som
ordförande inom YST, EAPN-Fin och Hervanta Nätverk. De flesta delprojekten
inom YST har finansierats med ekonomiska medel från flera instanser: kommu-
nen, Penningautomatföreningen, utbildningsministeriet, social- och hälsoministe-

–––––––––
23 Alla dessa verksamheter beskrivs närmare www.yst.net. Se även Turunen (2000).
24 EAPN (The European Anti Poverty Network) har fungerat som ett påtrycknings- och samarbets-

organ för bekämpning av fattigdom och social utestängning i Europa, även i länder utanför EU. 
Organisationen stöds av EU. Se vidare www.eapn.org.

25 Monet betyder Många och har sitt ursprung i ett tidigare planerat projekt som hette Moneksi
(Monien toimijoiden solidaarinen työyhteisö), på svenska: Många aktörers solidariska
arbetssamfund/gemenskap.
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riet, arbetskraftsministeriet och EU. Vidare har YST:s egna intäkter och frivilliga
insatser bidragit till finansieringen. Föreningens totala budget uppgick 1996 till
1,6 miljoner mark. Detta kan jämföras med det blygsamma verksamhetsanslaget
på 40 000 finska mark som samhällsarbetaren fick år 1990. I Hervanta har sedan
början av 1990-talet också pågått lokal bytesekonomi.26 Varor och tjänster har
cirkulerat i en finsk välfärdspluralistisk mix i partnerskap, som i Finland kallas
”kumppanuus” (kompanjon/kompiskap).

Livsbemästring
Vid Toimela besvarade åtta personer min enkät: två professionellt anställda, en
manlig samhällsarbetare och en kvinnlig fältarbetare, och sex boende (fyra
kvinnor och två män i åldrarna 26-55 år, verksamhetsansvariga vid Toimela).27

Jag vill kortfattat återge alla parters syn på samhällsarbete vid Toimela, eftersom
de skiljer sig något. Samhällsarbetaren uppfattade sin roll som en ”koordinator”
för samhällsarbete vid Toimela. De boende beskrev sina roller som ”orga-
nisatör”, ”kvinnoaktivist”, ”frivilliga”, ”medarbetare” och ”diversarbetare”. De
kallade inte sig själva som samhällsarbetare. I samhällsarbetarens roll ingick att 
hålla i verksamheten, skapa kontakt, analysera och reda upp krissituationer samt
erbjuda service bl. a. genom att vara ordförande i YST-föreningen och andra
nätverk. I hans arbetsuppgifter ingick att planera, ordna, organisera, samarbeta,
bygga upp nätverk, ge stöd och hjälp, kommunicera, utbilda, introducera och
uppmuntra nya aktivister. Vid sidan av detta gjorde han mycket jordnära
göromål som att ta hand om papper och frakta varor och se till att  de kom till
rätt plats. Han beskrev sig själv som ”mångsysslare”.

Alla var eniga om att det i Hervanta fanns tre stora dagsaktuella samhälls-
problem: arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. Bland problemen nämndes
även medellöshet, passivitet, ensamhet och brist på kontakt samt oro inför fram-
tiden. Det saknades också resurser, social- och hälsoservice samt socialarbetare
på fältet. Samhällsarbetaren talade om brist på livsbemästring (elämänhallinta) i
betydelsen att många hade tappat greppet om sina egna liv. De professionella
beskrev Hervanta i mer problembetonade termer än de boende. De var inte heller
bosatta i området. En boende ville särskilt påpeka att trots problem uppskattade
de boende sitt bostadsområde och att i Hervanta fanns en bra hembygdsanda.

Bland motiv till deltagandet i samhällsarbete vid Toimela och YST fanns både
allmänna och personliga skäl. Bland de allmänna skälen nämndes yrkesmässiga
intressen men också arbetslöshet, sjukpensionering och behov av praktik. Bland
–––––––––
26 I Norden finns flera försök med lokala bytesekonomier. I Sverige har man prövat s.k. bytesringar

(LETS), som står för local employment and trading systems (lokalt tjänste- och varusystem. LETS
har i Sverige prövats i Göteborg, i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Örebro. (Se t.ex. artikel På
Brännö betalas äggen med ös. Lokal valuta alternativ till kapitalism i Dagens Nyheter 1996-08-08).

27 Fältarbetaren betraktade sig själv som samhällsarbetare, men här kallar jag henne för fältarbetare
för att hålla skillnaden mellan personerna och arbetets art. Hennes arbete var inte lika omfattande
som samhällsarbetarens. Två av kvinnorna och två av männen var anställda med hjälp sysselsätt-
ningsbidrag från arbetsförmedlingen. En av dessa kvinnor var arbetslös forskare och den andra
gjorde sin praktik som socialpedagog (sosiaalineuvoja) vid Toimela. En av männen var hantver-
kare och den andra diversarbetare. En av de äldre kvinnorna var sjukpensionär och den andra äldre
kvinnan beskrev sig som medlem i YST och frivillig vid återanvändningscentralen.
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de personliga skälen nämndes bl.a. viljan att trots arbetslöshet och sjukpensione-
ring vara aktiv och ta ansvar. Flera nämnde behovet av att göra något menings-
fullt för sig själv och sitt bostadsområde.

Vad som fick samhällsarbetaren att engagera sig i samhällsarbetet i Hervanta
var att han inte var tillfreds med det traditionella sociala arbetet och han drevs av
viljan att handla självständigt och på ett personligt sätt: ”att andligt sett ta
avstånd från byråkratin som struktur, även om man fortfarande är en del av den
som anställd och använder den som ett medel för att utveckla samhällsarbetet”. I
hans dubbla roll var det viktigt att kunna hålla isär två aspekter av sina hand-
lingar: ”att som människa kunna handla oberoende av formella organisationer,
men ändå hålla en formell roll som tjänsteman”.

Samhällsarbete beskrevs av andra som ”ett arbete bland människor, med
människor, som människa”. En kvinna beskrev sitt arbete som att vara ”2,5 män-
niskor: ledare, städerska, vävare, kanslist, informatör, planerare, forskare, vakt-
mästare, kvinna, vän, lärare, författare och konstnär = att göra ett gott arbete =
att vara en hel människa”. Enligt henne var frivillighetsarbetet vid Toimela
något annat än ett myndighetsstyrt arbete; det gällde ”livet som helhet”. För 
henne gjorde de professionella ett avlönat arbete som var ett ”främliggjort”
arbete och frivillighetsarbetet ”ett levt arbete”. Hon ansåg att begreppet ”gott
arbete” hade försvunnit i det professionella sociala arbetet. En annan kvinna
skrev att arbetet vid Toimela hade fått henne ”att inse att det materiella ändå
inte var det viktigaste i livet, utan människorelationer och handling (toiminta),
vilka enligt henne var de mest hälsobringande faktorerna för mental hälsa”.
Arbetet hade också inneburit att hon hade fått insikt i svåra livsöden och svåra
problem hos barn.

De två män som också delgav sina erfarenheter skrev mycket kortare om sina
motiv och funderingar än kvinnorna. En av männen skrev kort och koncist att
han deltog i verksamheten eftersom han behövde kvalificera sig till arbetslös-
hetskassan. För honom var deltagandet ett sätt att få försörjning.

Var och en hade sin egen berättelse om sina erfarenhet av samhällsarbete i
Hervanta. Av alla svar framgick att de berörda hade velat göra något meningsfullt
i sina liv. I centrum för allas arbete stod praktisk handling. På frågan om hur
aktiviteterna vid Toimela hade kommit igång i Hervanta hänvisade samhälls-
arbetaren till den förvaltningsreform som ägde rum 1985 och socialarbetarnas
behov av att börja utveckla socialt arbete mot ett mer klient- och samhälls-
orienterat arbete. En verksamhetsansvarig skrev att ”en idé föder handling som
leder till förverkligande vilket sedan föder nya handlingar”. En annan beskrev
samma tanke som ”att först var det förening, sedan återanvändningscentral, av
den blev det möbelverkstad för att reparera trasiga möbler, av trasor och tyg
blev en textilverkstad ”Kätevä” som är en sorts förädlingscentral och nu
reparerar vi även köksmaskiner”.

Inlärning genom exempel
Samhällsarbetaren själv var en ”klassresenär”, född på landet och som flyttat till
staden under 1960-talet. Han hade arbetat som dräng på en lantegendom och som
fabriksarbetare innan han i 25-åldern började studera och blev aktiv i studentpo-
litiken. Han hade arbetat vid universitet och socialbyrå innan han blev samhälls-
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arbetare (se även Vinnurva 1999). Enligt honom var samhällsarbete en erfaren-
hetsbaserad och syntetiserad kunskap av många ämnen, där handlingsituationer-
na (toiminnalliset tilanteet) fungerar som medel för inlärning. Det handlade inte
om ”utbildning, utan mera om att genom exempel och förebilder i handlings-
situationer (mallioppiminen) lära sig något nytt i livet, där man är tvungen att
reflektera över sina egna handlingar och beteende etiskt och moraliskt”. Han var 
kritisk mot forskarvärlden som enligt honom var mycket konventionell och
forskare som inte hade vågat utmana givna läror och sina professorer.

När jag ville veta hur det kom sig att han hade överlevt som samhällsarbetare
svarade han att ”jag har försökt bygga broar istället för att riva ner dem”. De
risker som samhällsarbetaren hade tagit gällde lån, eftersom han hade tagit per-
sonliga lån för föreningen YST och gått i borgen för YST:s lån.28 I riskerna
ingick även att han hade gett folk ansvar även om han själv hade tvivlat om de
förmådde bära det. Till sist beskrev samhällsarbetaren sitt arbete ”som mång-
sidigt, som tänjs åt olika håll, där det inte finns någon möjlighet att sitta stilla en 
stund”. För honom var samhällsarbetet vid Toimela ett arbete ”i ständig
förändring”.

Såväl lyckade som misslyckade insatser 
År 1993 nämnde samhällsarbetaren fem lyckade resultat. Samhällsarbetet hade
blivit etablerat inom den sociala sektorns reguljära verksamhet, omhändertagan-
den och institutionsplaceringar hade radikalt minskat, relationen mellan social-
arbetare och klient hade blivit mer jämlik och de relationella handlingssätten
mellan socialarbetare och klient hade förnyats. Detta hade bidragit till att arbets-
sätten hade förändrats, och att såväl klienter som boende hade blivit mer aktiva
och deltagande. I misslyckade åtaganden ingick grupparbete med missbrukare,
vilket dock ersatts med fungerande AA-grupper. Inte heller den planerade över-
föringen av socialbidrag till försäkringskassan (KELA) hade blivit av. Även för-
söken att få terapeutiskt orienterade socialarbetare och barnskyddsinstitutionerna
ut på fältet hade misslyckats. Ett undantag var bilverkstaden Rusko där behand-
lingspersonal från familjestödcentrum medverkade. Till områdets resurser räkna-
de samhällsarbetaren 1993 fyra resurser: ”viljan och modet att experimentera,
tolerans för misslyckande, tro på livet och tillit samt villighet att medverka,
tjänstemäns flexibilitet och samarbetsförmåga samt omsorg om sig själv och
andra, kärlek”.29 I de andra svaren nämndes betydelsen av egen aktivitet och 
frivillighetsarbetet.

Toimela fungerar fortfarande och har blivit en permanent verksamhet i stads-
delen Hervanta genom socialtjänstens samhällsarbetare, YST, Tammerfors Nät-
verk 2000 och Hervanta Nätverk. Det senare har blivit en påverkansgrupp för
hela stadsdelen. Vid Toimela har arbetet utkristalliserats i två huvudinriktningar:
rehabilitering (arbetslöshet och missbruk) och samfundslig service (förebyggan-
de arbete och andra aktiviteter). Vad som också har hänt är att bostadsbolagen

–––––––––
28 Han är inte ensam om detta (jfr Alhberg m.fl. 1975, Wahlberg m.fl. 1978).
29 Med kärlek åsyftade han en sådan mänsklig handling som inte går att prissätta. Kärleken ansågs 

vara en relation som byggde på ömsesidighet: ”att kärleksfullt och osjälviskt hjälpa andra.”
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har tagit allt större ansvar för det ”bostadssociala” arbetet (asukastyö), där de
boendes deltagande och påverkansmöjligheter har utökats. Samhällsarbetaren har
dragit sig tillbaka och låtit de boende och yngre ta allt större ansvar för de
pågående verksamheterna. Erfarenheterna från Toimela har spritt sig till flera 
stadsdelar och delar av landet. På kommunens hemsidor beskrivs samhällsarbete
2004 som en metod i det sociala arbetet och ett arbete i det övriga samhället. Vid 
Tammerfors universitet har överassistent Irene Roivainen startat en arbetsgrupp
för att främja forskning och utbildning i samfundsarbete utifrån de grunddrag
som finns i settlementarbete och samhällsarbete.

Kommentar: När jag 1991 kom till Hervanta var stämningen tung. Alla pratade
om depressionen och den stigande arbetslösheten. Arbetet vid Toimela verkade
rörigt och splittrat. Trots egna arbetserfarenheter av samhällsarbete hade jag
svårt att få grepp om det. Men i slutet av 1990-talet hade verksamheten fått
struktur och till och med skriftliga verksamhetsberättelser och -planer. År 2004
verkar arbetet ha etablerat sig som en del av socialtjänstens och stadsdelens
vardagsarbete. Det går till och med att läsa om verksamheten på kommunens och
YST:s hemsidor.30

Sammantaget har det tagit nästan 20 år att bygga upp det som i dag finns. Det är 
den tidsperiod som brittiska samhällsarbetare anser att förortsförnyelse med syn-
bara resultat tar (se närmare Gustafsson 2000). Samhällsarbetet vid Toimela har 
många likheter med de gamla, nya och nygamla formerna av lokalt utvecklings-
och förändringsarbete, från settlementararbetet till EU:s partnerskap. Gräsrots-
orienteringen har varit en ledstjärna utan att samhällsarbetaren använt den som
en slogan eller ett slagträ. Vad samhällsarbetaren själv poängterade var att ”utan
tillit, ömsesidighet och talkoanda skulle samhällsarbetet vid Hervanta inte blivit
av”. Samhällsarbete i Hervanta har bedrivits i enlighet med följande definition
från 1988: ”Samhällsarbete är en professionell metod vars syfte är att genom
samarbete mellan invånarna och deras samfund samt myndigheter, företag och
andra på området verksamma sammanslutningar förbättra invånarnas boende-
standard och trivsel, bygga upp fungerande nätverk för interaktion, frigöra män-
niskors resurser för att hjälpa varandra och utveckla den gemensamma livs-
miljön. Samhällsarbete erbjuder möjligheter för deltagande för människor i alla
åldrar och det utförs inom ett bestämt område eller en bestämd ort.” Arbetssättet
har inte varit konfliktorienterat, trots intressekonflikter. Det har bedrivits i sam-
verkansanda och i nära samarbete med de boende och socialarbetare på social-
byrån samt andra lokala, nationella och internationella aktörer. Samhällspolitiskt
sett har arbetet handlat om att forma bättre livsvillkor i området och livspolitiskt
att skapa förutsättningar för att forma livet utifrån de boendes intressen.
Verksamheten har också visat tecken på viss folkloreromantik.

–––––––––
30 Se vidare http://www.tampere.fi/sote/sosiaali/yhdys.htm och http://www.yst.net/etusivu.html samt

länkar som www.esr.fi.
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Sammanfattning: från samhällsarbete till 
samfundsarbete
Å ena sidan har det finska samhällsarbetet legat ett steg efter de andra nordiska
länderna fram till 1980-talet. Å andra sidan har det i Finland skapats få, men
säregna sätt att arbeta och diskutera lokalt utvecklings- och förändringsarbete
som samfundsarbete och samfundsbaserat socialt arbete. Flera former av lokala
strategier har utvecklats på skilda håll: inom frivilliga organisationer
(Mannerheims Barnskyddsförbundet och Röda Korset samt settlement), inom
den offentliga sektorn och vid universitet. Samhällsarbetet har bedrivits i liten
skala, vanligtvis inom den reguljära verksamheten i välfärdsstatens gränsland.
Finland är det land där samhällsarbetet verkar vara mest splittrat i Norden. På
nästan varje ort har man skapat sin variant av lokalutvecklings- och förändrings-
arbete som har betecknats olika: som samhällsarbete och samfundsarbete i
Tammerfors, ekosocialt arbete i Jyväskylä och stadsarbete i Helsingfors. Det 
lokala tolkningsföreträdet på området ger till och med intryck av lokalpatriotism.
Perspektiven har varierat, men grunddragen i det praktiska arbetet på gräs-
rotsnivå har varit likartade de som har funnits i samhällsarbete sedan 1970-talet i
form av grannskapsarbete, organisationsarbete, planerings- och påverkansarbete.

Jämfört med Danmark har de ekonomiska villkoren för samhällsarbete och
dylikt varit begränsade. Om Danmark under 1980-talet var projektens ”förlovade
land” var Finland projektens ”fattigdomsland” fram till 1990-talets mitt innan
Finland blev ett medlemsland i EU. Till skillnad från Danmark har Finland
påverkats av den svenska diskussionen om de strukturinriktade insatserna, en
term som inte förekommer i Danmark. Jämfört med Danmark där diskurserna på
området varit politologiska har de finska diskurserna varit mer livspolitiska.
Gemensamt för båda länderna har varit omvandlingen mot ökad gränsöverskri-
dande pluralism, dels mot ökad divergens kring diskurserna, dels mot ökad
konvergens kring praktikerna. Tammerfors är den enda kommun bland de fyra
undersökningskommunerna där det fortfarande explicit bedrivs samhällsarbete.

I praktiken är det är inte heller i Finland längre enstaka samhällsarbetare eller
samhällsarbetets anhängare som ensamma sätter agendan för socialt utvecklings-
och förändringsarbete idag. Bland andra aktörer återfinns EU, regeringen,
akademiska forskare, föreningar och organisationer, medborgare m.fl. i urbana
och rurala miljöer. Utmärkande för Finland förefaller också vara att akademiska
forskare, lärare och praktiker inte annat än i undantagsfall verkar rymmas i en 
och samma bok när de skriver om community-relaterade arbetssätt (t.ex. Granfelt
1993, Matthies, Järvelä & Ward 2000).
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Norge – projektens samordningsland
I såväl Norge som i de övriga nordiska länderna presenterades samhällsarbete
som diskurs inom socialt arbete under 1960- och 1970-talen. Utöver socialt
arbete har det diskuterats och praktiserats inom samhällssektorer som boende,
samhällsplanering, skola, kultur, kyrka och fritid samt kommunförvaltning. Det
har omfattat såväl ett lokalsamhällesperspektiv som ett intressegruppsperspektiv
(jfr Bjerkaker 1989, Young 1971, Kaasa 1989, Løfsnæs 1991, Strand Hutchinson
1999). Sedan början av 1980-talet har Norge bedrivit närmiljöpolitik och -projekt
som en samordnad statlig strategi. I ett riksdagsmeddelande (Stortingsmelding)
Bedre nærmiljøer från 1979-80 presenterades närmiljöpolitik och närmiljöarbete
som nya sätt att mellan stat, marknad och folkliga gemenskaper (folkelige felle-
skapene) verka för lokal utveckling och bättre närmiljöer över sektorsgränserna
(Miljøverndepartementet & Statens Nærmiljøutvalg 1989, Unstad & Sæter
2000). Det är den närmiljöpolitiska samordningsstrategin som enligt min tolk-
ning har präglat samhällsarbetets utveckling och omvandling i Norge sedan
1980-talet. Faserna i omvandlingen har jag sammanfattat enligt följande:

1970 Introduktion av samhällsarbete och aktionsforskning
1960 Försök med samhällsarbete
1980 Diskursivt skifte från samhällsarbete till närmiljöpolitik och -arbete
1990 Norsk pluralism inom ramen för SAM-program- och projekt
2000 Bostadssocialt arbete och europeisering

Bland tidiga community-orienterade arbetssätt i Norge finns ”dugnad” och ”vel-
bevegelse”.1 Dugnad – grannhjälp och ideellt arbete – förekommer i vardagslivet,
boendeföreningars arbete och närmiljöpolitiken. Velforeninger är lokala boende-
föreningar. I Bergen organiserades verksamheten i Det Nyttige Selskab så långt
tillbaka som 1774. Vel-bevegelsen blev allt starkare under 1970-talet, och 1974
bildades Norges Velforbund. Rörelsen har framfört allt verkat för att förbättra
boende- och livsförhållanden genom medborgaraktioner samt samverkan med
myndigheter och andra aktörer på lokalsamhällesnivå. Vad gäller settlement-
rörelsen finns det i Norge dokumenterade kopplingar till det norska sociala arbe-
tet genom Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN), som 1920 startade de första
kurserna i socialt arbete. Som mest fanns sju settlement i Norge, varav ett i
Bergen. Den norska settlementörelsen upphörde när Fossgården i Olso, grundad
1919 (utsprungen från Norges Kristelige Studentforbund) lades ned 1965 (jfr
Conradi 2001, Koskiluoma 1932).

Lokalsamhällespolitiken har starka historiska rötter i det norska samhället,
politiken och forskningen (jfr Lindholm 1991). Norge är också det land där
aktionsforskning och lokalsamhällesforskning har spelat en viktig roll i lokal-
politiken och samhällsvetenskapen. Några exempel på detta är Arnstein Finsets
bok om aktionsforskning, Ottar Brox´s studier om lokalsamhällen och struktur-

–––––––––
1 Se närmare Bedre nærmiljøer F-06, en broschyr utgiven av Statens Nærmiljøutvalg i samråd med

Miljøverndepartementet (u.å.).
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fascismen, Harriet Holters studier om nätverk och socialpolitik, Yngar Løchens
och Thomas Mathiesens studier om makt, avmakt och motmakt. Dessa forskares
teorier har även utnyttjats i den nordiska litteraturen om samhällsarbete (jfr t.ex.
Kaasa, 1989, Koskinen 2003, NOKSA-rapport 1987, Wahlberg m.fl. 1978).

Norskt samhällsarbete under 1960- och 1970-talen
De första norska projekten med samhällsarbete sattes igång i Trondheim 1972-
1974, där projekten var knutna till socialhögskolan och fritidssektorn. Från och
med mitten av 1970-talet kom liknande projekt i gång i Oslo (Kaasa 1989, 37).
Enligt Asbjørn Kaasa, lektor vid Diakonhjemmets socialhøgskole och författare
till Samfunnsarbeid. Om lokal oppgaveløsning, har samhällsarbete i Norge
utgjort ett kritiskt och frigörande alternativ till det traditionella individ- och
familjeinriktade sociala arbetet. Samhällsarbete har även i närmiljöpolitiska
sammanhang framställts som ett kritiskt komplement till traditionella regel-,
sektors- och linjestyrda samt byråkratiska arbetssätt (jfr Sæterdal 1988, 25).

I början av 1970-talet presenterade lärare Ilse Espelund samt Lise Norderud
och Gerd Holmstved, studenter i socialt arbete, samhällsarbete som en metod för
medbestämmande, samarbete och gemensam handling i boken Nordisk läsning i
samhällsarbete (Lindholm 1971). Lawrence J. Young, lärare i socialt arbete,
skrev den första läroboken Om samfunnsarbeid i Norge (Young 1971). I sin bok
diskuterar han samhällsarbete i två betydelser, dels som en metod för social
administration och planering, dels som en metod för gräsrotsorganisering. Den
senare betydde enligt Young´s uppfattning ”sosial organisering av vanlige folk
med det felles formål å øke enkeltmenneskenes deltakelse i de beslutnings-
prosesser som får virkninger for deres liv og å øke deres mulighet til å kunne
innvirke på disse prossessene” (a.a., 10). Jämfört med Hermansens socialpoli-
tiska syn på socialt arbete pläderade Young för ett aktionistiskt socialt arbete i
nordamerikansk anda.

Till skillnad från många andra nordiska författare på området förespråkade
Young en integrering av det sociala arbetets tre metoder (case work, group work,
community work) som ett samlat helhetsperspektiv redan i början av 1970-talet:
”De utgjør tilsammen en helhet, som gir profesjonen en flersidig innfallsvinkel til
løsning av sociale problemer” (a.a., 8).2 Det radikala och aktionistiska per-
spektivet kunde i hans teorier om socialt arbete tillämpas på samtliga metoder.
Det professionella samhällsarbetet enligt Young kombinerade såväl program-
som processtrategier, där analys, planering av strategier, aktion, resultat, upp-
följning och utvärdering ingick. I sin bok presenterade han tolv taktiker, från
samverkan till bojkott och sabotage, som kunde tillämpas i samhällsarbete (se 
vidare a.a., 25 ff., 36 ff.).

–––––––––
2 De som senare förespråkat en integrering av sociala metoder har varit bl. a. Harald Swedner

(1983b) och Owe Ringdal (1983) i Sverige, Kirsten Ebbe och Peter Friese (1985) i Danmark samt
Aila-Leena Matthies (1993) och Kati Närhi (2004) i Finland.
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Diskursivt skifte mot närmiljöpolitik och arbete
under 1980-talet
Även i Norge fick termen samhällsarbete nya ”kusiner” under 1980-talet. År
1981 inrättades Statens Nærmiljøutvalg (SNU) som en paraplykonstruktion för
att samordna åtta olika departements arbete i närmiljöfrågor och utveckla en 
gemensam närmiljöpolitik. Bakom behovet av en särskild närmiljöpolitik låg
analyser om bostadsmiljöers, levnadsförhållandens och kommuners tillstånd i
Norge. Närmiljöpolitiken har i första hand syftat till att stimulera tvärsektoriell
samverkan och resurssamordning för att genom förebyggande insatser förbättra
bostadsmiljöer och andra levnadsförhållanden på lokalsamhällesnivå, inte direkt
för att modernisera hela välfärdsstaten som i Danmark. Trots nya program och 
projekt har talet om samhällsarbete fortsatt i Norge, dock underordnat närmiljö-
politiken och -arbete. I riksdagsmeddelandet (St.meld. nr. 16 1979-80) står
följande om samhällsarbete: ”Samfunnsarbeid er en metode til problemløsning
som setter den enkelte klients eller gruppes problemer i forhold til miljøet
omkring. Metoden har bare i begrenset grad vært brukt i Norge, men bør i frem-
tiden få en bedre plass” (Strand Hutchinson 1999, 28). Samtidigt med närmiljö-
politiken beslutade staten också om insatser för att utveckla barn- och ungdoms-
vården där samhällsarbete kunde användas som metod för att aktivera de boende
att förbättra sin närmiljö (a.a., 9). Under 1980-talet var det önskvärt att samhälls-
arbete skulle vidareutvecklas inom stat, fylken, kommuner och socialhögskolor
för närmiljöpolitiska insatser (se vidare Sæterdal 1988, vii).

Försök med närmiljöpolitik och -arbete (s.k. SNU-projekt/SNU-operationer)
pågick i två faser 1982-1986 och 1987-1991 med en fortsättning fram till 1996
(Strand Hutchinson 1999, 28 ff.). Projekten har omfattat lokalt utvecklingsarbete
inom tre huvudfält: fysisk miljö, gemenskapsaktiviteter och service samt
näringsutveckling. Under den första perioden beviljades medel till 60 lokala för-
söksprojekt, seminarier, handledning och utvärderingsforskning. Åtta av den
första fasens 60 projekt fördes vidare till den andra fasen 1987-1991. Projekten
pågick i varierande syften och i skilda miljöer från Olso till Nordkalotten. Bland 
de 60 försöken med närmiljöarbete 1982-1986 fanns enligt norska forskare nio
försök med samhällsarbete. I en tredjedel av projekten hade samhällsarbetets
metoder använts (Sæterdal 1988, 15). De flesta närmiljöprojekt pågick i tämligen
små lokalsamhällen i enlighet med närmiljöprincipen: i en krets (grend), tätort
(tettsted) eller stadsdel (bydel), där antalet boende varierade mellan 150-2000
(Bedre nærmiljøer F-O1, Spigseth 1987).

Erfarenheterna av närmiljöprojekten har dokumenterats och utvärderats av 
Norges byggforskningsinstitutt (NBI/Byggforsk) och Norsk institutt for by- og 
regionforskning (NIBR).3 Utvärderingarna av den första fasen visade att det var
svårt för enskilda grupper och organisationer att genomföra närmiljöarbete om de
kom i konflikt med kommunerna. Därför inriktades den andra fasen mot sådana
försök där man skulle skapa samarbetsformer mellan kommunerna och lokalsam-

–––––––––
3 De norska försöken har rapporterats i NIBR:s rapporter 1-10 (se närmare Sæterdal 1988 samt

broschyrerna Bedre nærmiljøer F 01-07 från Statens Nærmiljøutvalg i samråd med Miljøvern-
departementet, u.å.).
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hället. Under denna fas var avsikten att förankra närmiljöarbetet inom den regul-
jära kommunala verksamheten (se vidare Statens Nærmiljøutvalg 1990, Sæterdal
1988, Strand Hutchinson 1999).

Granskar man de norska källorna om närmiljöpolitik- och arbete närmare så 
står närmiljöpolitiken för den övergripande statliga samordningen av skilda
närmiljöpolitiska arbetsformer och insatser. Svårare blir det att göra en åtskillnad
mellan lokalt utvecklingsarbete, närmiljöarbete och samhällsarbete, eftersom alla
tre termerna har syftat till att utveckla närmiljöer och lokalsamhällen med samma
typ av metoder. I en närmare granskning av de texter som finns kan man dock
utläsa att samhällsarbetet i det sociala arbetet vanligtvis kopplas till arbete med
sociala problem inom grupper och i lokalsamhället, medan närmiljöarbete och
lokalt utvecklingsarbete tycks ha en bredare omfattning som att bidra till en 
sektorsövergripande lokalsamhällesutveckling. Denna distinktion är dock inte
giltig i alla sammanhang, eftersom samhällsarbete i såväl Norge som i de övriga
nordiska länderna har haft tre inriktningar: lokal utveckling, social planering och
aktionsinriktat arbete (se närmare Kaasa 1989, Sæterdal 1988).

Mot en ny kommunkultur
Nästa steg i närmiljöpolitiken var att utveckla en ny typ av kommunkultur och
storstadspolitik. År 1987 hölls en riksomfattande konferens kring lokal utveck-
ling och förvaltning under temat Mot en ny kommunekultur. Nærmiljøutvikling,
desentralisering, bydelsforvaltning (Miljøverndepartementet & Statens Nær-
miljøutvalg 1989). I fokus för denna konferens stod närmiljöförsök och försök
med decentralisering och stadsdelsförvaltning i de norska storstäderna Bergen,
Oslo, Stavanger och Trondheim. I målen ingick att vidareutveckla samverkan
över sektorsgränserna, planering av bostadsområden, goda livsförutsättningar
samt deltagande och gemenskap i lokalområden. Behovet av ny kommunkultur
förklarades sammanhänga med de problem som den starka centraliseringen och
sektoriseringen medfört i det norska samhället. Enligt dåvarande statsminister
Gro Harlem Brundtland (socialdemokrat) behövde Norge förnyelse med hjälp av
nya grepp: ”Vi har en blandingsøkonomi. Vi bør stimulere til en blandingsadmi-
nistrasjon [...]. Lokale folkevalgte må søke samarbeidspartnere som kan være
med å ta initiativ og løse oppgaver. Her må også organisasjoner, velforeninger
og borettslag få nye og spennende roller å spille.”4 Enligt statsministerns person-
liga rådgivare, Svein Roald Hansen omfattade de norska försöken med decentra-
lisering och miljöutveckling tre typer av insatser: stadsdelsförvaltningar, lokal
planering och miljöförbättringar samt stadsdelshus- och lokal bostadsförvaltning
(a.a., 22). Samhällsarbete räknades till den andra typen i slutet av 1980-talet i
politiska sammanhang.

I en utvärdering av de statliga närmiljöförsöken 1987-1991 ansåg Yngve
Carlsson (1992), forskare vid NIBR, att kärnan i närmiljöförsöken låg i anskaff-
ning och samordning av såväl offentliga som frivilliga resurser (ressursinn-
henting og ressurskobling) i lokalsamhällen. I fokus för försöken stod att pröva

–––––––––
4 Citatet kommer från Harlem Brundtlands tal på konferensen, se första sidan i rapporten Mot en ny

kommunekultur av Miljøverndepartementet & Statens Nærmiljøutvalg (1989).
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och utveckla samarbete mellan offentliga och icke-offentliga aktörer för att i 
samverkan lösa gemensamma problem och uppgifter i lokalsamhällen. Carlsson
konstaterade om det norska närmiljöarbetet att det har ”slått an, men ikke
igjennom”. Den positiva effekten hade i första hand legat i att kommunikativa
läroprocessser utvecklats kring samverkan.

Närmiljöpolitikens mål och metoder
Den norska närmiljöpolitiken har varit en systematisk och målstyrd verksamhet.
När de första närmiljöprojekten sattes igång hölls utbildningsseminarier om
projektarbete, projektledning och samhällsarbete som metod (se t.ex Sæterdal
1984, 6 ff.). Det norska samhälls- och närmiljöarbetet har utmärkts av formali-
serad och icke-formaliserad styrning, där styrningen skett i form av en mål-
hierarki av effekt-, prestations-, del- och aktivitetsmål. Det metodiska i samhälls-
arbetet har inkluderat de sedvanliga faserna i projektarbete som diskuterats ovan.

I anslutning till den nya närmiljöpolitiken utgavs flera läroböcker om meto-
diska arbetssätt. Asbjørn Kaasa (1989, 5, 29) diskuterar samhällsarbetet som en 
miljöorienterad metod för problemanalys, uppgiftslösning eller organisering, där
man sätter individens och gruppers problem i förhållande till miljöfaktorer. Han 
påpekar att metoden inte är ny men har fått förnyad aktualitet i den norska
närmiljöpolitiken. Han talar om behovet av mer socialpolitik i socialt arbete i
form av samhällsarbete, där de berörda (”vanligt folk”) själva kan bestämma
såväl arbetssätt som arbetsformer för att forma samhället. I boken Nybrottsboka
(Bjerkaker 1989) framställs det lokala utvecklingsarbetet som ett redskap för att
"bryta upp mot något nytt" vad gäller närmiljöarbete och läroprocesser i
lokalsamhällen. I denna bok diskuteras samhällsarbete/närmiljöarbete utifrån
socialpedagogiska perspektiv. Istället för problemlösning är tonvikten lagd vid
olika läroprocesser, handling samt integrativt resurstänkande kring målet att
skapa goda livsmiljöer i gemenskap. Bland de åskådliggörande exemplen finns
deltagande i samhällsplanering, förortsförnyelse, jobbskapande verksamheter,
samverkan, miljövård, arbete i skola m.m.

Norsk 1990-talspluralism
År 1990 infördes en ny kommunallag i Norge. I samband med denna lag presen-
terades på samhällsplaneringens område nya sätt att öka medborgarmedverkan
och inflytande i kommunplanering och förvaltning. Här ingick hearing, arbets-
boksmetod, sökkonferenser, arbets- och samrådsgrupper samt samhällsarbete
(Miljøverndepartementet 1991, 12 ff.).5 År 1991 beviljade staten också medel till
en riksomfattande försöksverksamhet med frivilligcentraler. Den ursprungliga
initiativtagaren var Röda Korset. Staten tog emot initiativet och beviljade medel
till försöksverksamheterna. I slutet av 1995 fanns i en tredjedel av landets kom-
muner närmare 120 frivilligcentraler som fungerat som komplementära insatser
till den offentliga sektorn. Utvärderingarna har visat att de lyckats locka till sig

–––––––––
5 De nämnda metoderna beskrivs närmare i skriften Deltakelse og innflytelse – Om medvirkning i 

kommunal planlegging (Miljøverndepartementet 1991, 12 ff.).
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andra frivilliga krafter än de traditionella frivilligorganisationerna. De har funge-
rat som förmedlingskontor för tjänster på lokal nivå och platser som främjar till-
hörighet och mening för både de frivilliga och frivilligcentralernas brukare (jfr se
närmare Axelsson 1995, Lorentzen, Andersen & Brekke 1995).

Beträffande den tredje decentraliseringen i Norden redovisade projektledaren
Susanne Søholt vid Norges byggforskningsinstitutt 25 exempel från Norge
(Søholt 1992, 35-37). De norska exemplen omfattade sex typer av insatser: för-
söksprogram mellan frivilliga organisationer och kommuner 1982-1986, integre-
ring och decentralisering av omsorgstjänsterna 1982-1990, SNU-försök med när-
miljöarbete 1982-1991, boende- och miljöförnyelse i efterkrigstidens bostads-
områden (s.k. BOM-programmet) 1986-1990 samt fyra exempel som inte ingick
i de statliga försöksordningarna. Dessa fyra handlade om medborgarkamp för att 
bevara ett stadsdelshus, pensionärernas arbetsförmedling, väntjänst och en
verksamhet där unga hjälper äldre. Enligt Søholt hade den norska decentralise-
ringsutvecklingen bidragit till en samordning av resurser och samarbete mellan
offentlig sektor, marknaden och den tredje sektorn i samhället (gemenskaper och
sociala nätverk).

Under 1993-1996 samordnades den norska närmiljöpolitiken och frivilliga
insatser inom ramen för SAM-programmet (Samvirke mellom lokale og offent-
lige ressurser) för lokalsamhällesutveckling (Miljøverndepartementet 1995, 1).
Detta program syftade till och med att återuppväcka den ”gode, gamle
dugnadsånden” inom den tredje sektorn. Inom ramen för programmet presente-
rades samhällsarbete som en form av lokal organisering med målet att öka
deltagande i den nya lokalpolitiken. De konkreta försök vilka exemplifierades
inom SAM-programmet gällde trygghetsskapande aktiviteter, kulturaktiviteter,
miljövård och miljöförbättringar samt projekt i barn och ungas uppväxtmiljö.
Vid årskiftet 1994-1995 etablerades FRISAM (Frivillighetens samarbeidsorgan)
för att stimulera, samordna och vidareutveckla det frivilliga, sociala och humani-
tära närmiljöarbetet i Norge. Detta samarbetsorgan skulle fungera som kontakt-
forum för frivilliga organisationer, myndigheter, självhjälpsgrupper och frivillig-
centraler. Nærmiljøsekretariatet blev samlokaliserat med FRISAM och SOHO
(Samarbeidsorganet for helsefremmende oppgaver). Samlokaliseringen ansågs
ytterligare bidra till en samordnad utveckling för närmiljö, lokalsamhälle,
kommunal planering och samverkan (Miljøverndepartementet 1995, 1). 

Samtidigt med de ovan nämnda försöksverksamheterna utkom en bok
Levende lokalsamfunn. Prinsipper og strategier for områdeforvaltning (Holck
1995), där två exempel på denna typ av förvaltning, Flora-kommun, en mellan-
stor kustkommun i Västlandet, och Hellerud, en stadsdel i Oslo, presenteras. I
denna bok är det kommunen istället för samhällsarbetaren som ska fungera som
en möjliggörare för organisering, resurssamordning och dokumentation mellan
samtliga lokala aktörer för hela lokalsamhällets bästa. I likhet med så många
andra norska författare beskrev även Gidske Holck, projektledare vid Senter for
sosialt nettverk og helse (Helsedirektoratets kompetansesenter) sin variant av
lokalt utvecklingsarbete. Utöver de sedvanliga instrumentellt orienterade huvud-
och delmålen formulerade Holck mer värdeorienterade mål som upplevelsemål
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(opplevelsesmål), bemästringsmål (mestringsmål) och inlärningsmål (opplæ-
ringsmål) (a.a., 77, 90).6

I slutet av 1990 utkom en ny lärobok Samfunnsarbeid i socialt arbeid av 
Gunn Strand Hutchinson (1999), lärare och forskare i socialt arbete vid Högsko-
lan i Bodø. Författaren uppmanar socialarbetare, barnavårdspedagoger och
behandlingspersonal (vernepleiere) att börja bedriva samhällsarbete, eftersom det
finns samhällets mandat för detta till följd av förnyad lagstiftning, andra regel-
verk och politiska mål. Såväl lagen för socialtjänsten (Lov om sosiale tjenester)
som för barnavården (Lov om barneverntjenester) från 1993 ger enligt Strand 
Hutchinson stöd för socialarbetare att bedriva samhällsarbete inom det reguljära
sociala arbetet. Trots detta hade endast en bråkdel av norska socialarbetare
använt sig av samhällsarbete i sitt eget vardagsarbete. Enligt en undersökning,
som Strand Hutchinson avrapporterade 1999 och som omfattade 131
socialarbetare inom den kommunala socialtjänsten, svarade 23 procent att de
hade använt sig av samhällsarbete som arbetsmetod under de senaste 6 månader-
na. Anledningen till den ringa användningen av samhällsarbete sades vara att
socialarbetarna var pressade i sitt arbete, att samhällsarbete nedprioriterades, att
de saknade kunskaper i metoden och att det fanns svårigheter att bryta upp det
traditionella sättet att arbeta på (a.a., 26-27). Strand Hutchinson själv betraktar i
sin bok samhällsarbete som en metod som kan användas och utvecklas vidare i
det reguljära sociala arbetet och inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till en 
närmiljö. Målet med samhällsarbete är som hon ser det att förebygga och
avhjälpa sociala problem på organisations-, institutions-, lokalsamhälles- och
samhällsnivå (a.a, 4). Samhällsarbete presenterar hon utifrån ett interaktionistiskt
perspektiv där socialt förändrande maktmobilisering (empowerment) står i 
centrum. Det är ”en arbeidsmåte i sosialt arbeid hvor mobilisering av krefter 
gjennom kollektiv bevisstgjøring og handling rettet mot endringer på organisa-
sjons-, institusjons-, lokalsamfunns- og storsamfunnsnivå inngår” (a.a., 10).

Av alla dessa källor framgår att hur än lokalt utvecklingsarbete har betecknats
har det diskuterats i förhållande till närmiljöpolitik och målstyrning, där sam-
handling (gemensam handling) och samordning av resurser står i centrum. Det 
verkar som om ingenting ska lämnas åt slumpen, utan allt arbete ska vara meto-
diskt eller systematiskt uttänkt. Såväl arbete med grupper av boende som lokal-
samhället som helhet betonas.

2000-talets urbana insatser och europeisering 
Närmiljöarbete har fortsatt i många former, bland annat genom vidareutveckling
av frivilligt socialt arbete och bostadssociala insatser (jfr Unstad & Sæter 2000).
Ansatser till norsk urbanpolitik har förekommit sedan 1960-talet och flera tvär-

–––––––––
6 Den första typen handlar om emotiva mål, vilka rör människors vardagsliv. De syftar till att skapa

upplevelser av trygghet, identitet och gemenskap. Den andra typen av mål syftar till att öka för-
mågan att bemästra vardagslivet och skapa möjligheter till aktiviteter och en positiv identitets-
utveckling. De kognitiva målen syftar till att transformera lokalsamhället till en inlärningsarena för 
livslångt lärande, något som behövs eftersom betingelserna för att överleva i ett (lokal)samhälle
ständigt förändras. (Se närmare Holck 1995, 77 ff., 90 ff.).
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sektoriella program har pågått sedan början av 1980-talet, i synnerhet vad gäller
boende- och miljöpolitik i storstadsmiljöer (se vidare Schulman 2000, 27 ff., 
Unstad & Sæter 2000, 20). Under 1990-talet inbjöd staten de 20 största städerna
att delta i ett försöks- och utvecklingsarbete. Ett samarbete inleddes med
Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Tromsø och stadsdelen Gamle Oslo. Kostna-
derna för de sammanlagda storstadsinsatserna under perioden 1993-97 har upp-
skattats till 200 miljoner norska kronor. I slutet av 1998 etablerades ett sam-
arbetsforum för bärkraftig storstadsutveckling, där nio departement med
Miljøverndepartementet som samordnare ingick (Schulman 2000, 29).

Det praktiska arbete som har bedrivits inom ramen för den sociala bostads-
politiken i storstäderna har i slutet av 1990-talet betecknats som bostadssocialt
arbete. Utifrån Unstad & Sæter (2000) kan man utläsa att termen har importerats
från Danmark. Det bostadssociala arbetet har i början av 2000-talet inriktats på
såväl individer och grupper av boende som hela bostadsområdet. Projekten har
varit områdesbaserade, men bedrivits på varierande sätt. I utvärderingen av fyra
projekt med bostadssocialt arbete i Oslo konstaterar utvärderarna Marit Unstad
och Oddrun Sæter vid Norges byggforskningsinstitutt att ”det kan likevel bemer-
kes at det å jobbe med bomiljø- og nærmiljørettet arbeid innenfor metoder be-
slektet med samfunnsarbeid, er lite utviklet i prosjektene” (a.a., 106). Jämför
man beskrivningar av det bostadssociala arbetet med samhällsarbetet märker
man en förskjutning från utveckling av närmiljön och lokalsamhället mot att i 
större utsträckning ge socialt stöd åt enskilda individer, familjer och grupper i ett
hus, ett kvarter eller i ett bostadsområde. Det bostadssociala arbetet kan organi-
seras på flera sätt mellan två poler som Sæter och Unstad betecknar som individ-
inriktning och bomiljöinriktning (a.a., 106). År 2003 förbereddes offentliga
strategier för boendetablering (boligetablering) bland etniska minoriteter
(Søholt, Ekne Ruud & Holm 2003). Dessa strategier omfattar såväl offentliga
som individernas egna insatser, bestående av standardiseringspolitikk (univer-
sella statliga insatser för alla), hjelpe- og kompenseringspolitikk (selektiva
insatser för utsatta individer, grupper och särskilda områden) och sjelv-
hjelpspolitikk (särskilda insatser och arbetssätt som främjar hjälp till självhjälp)
(a.a., 21 ff., 30).

Norge har i linje med andra EU-medlemsländer, trots att landet inte är ett
medlemsland, tagit beslut om insatser mot fattigdom och social utestägning från
2002 till 2005. I anslutning till regeringens beslut organiserades en europeisk
konferens Social Inclusion – Towards a European Best Practice i Oslo den 4-5
februari 2004. I konferensen deltog representanter för EU, forskare från flera
europeiska universitet och företrädare för EAPN.7 Landet bevakar EU:s politik
genom nordiskt samarbete och sitt kontor Mission of Norway to the EU i Bryssel.
År 2003 öppnade även Bergen och Ålesund tillsammans med andra kommuner i 
Vest-Norge ett EU-kontor, The West-Norway European Office in Brussels.

–––––––––
7 http://odin.dep.no/sos/norsk/p30000597/index-b-n-a.html och 

http://www.brussel-eu-m.fa.no/News/default.htm.
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Bergen
Bergen ligger på Norges västkust i Hordalands fylke. Kommunen är regionens
arbets-, service och kulturcentrum. Inom sin region är Bergen också ett centrum
för forskning och utbildning, turism, konferenser, olja och gas, sjöfart och fiske.
Staden grundlades redan 1070 och fram till 1299 betraktades Bergen som landets
huvudstad. I början av 1990 hade Bergen 216 000 invånare och 2001 var
invånarantalet 233 090. I början av 1990-talet var Bergen utnämnd till Europas
renaste stad.8

År 1991 var kommunen indelad i 12 stadsdelsadministrationer (bydelsadmi-
nistrasjonene) med ansvar för en decentraliserad hälso- och socialförvaltning
(Helse og sosiale tjenester, HOST). Hälsosektorn och socialsektorn hade slagits
ihop 1984 och decentraliserats 1989. Inspiration till decentraliseringen hade
inhämtats från Göteborg. De decentraliserade förvaltningarna i de 12 stads-
delarna ansvarade för social och hälsoservice (social omsorg, äldreomsorg, sjuk-
och ålderdomshem samt hälsa) och leddes av administrativa chefer (administra-
sjonssjef). Efter den senaste stadsdelsreformen från 2000 är kommunen indelad i
åtta stadsdelar. Allt flera arbetsuppgifter (bl.a. skolor, barnomsorg, kultur och
fritid) har flyttats ned till den lokala nivån inom ramen för den tredje 
decentraliseringen.

Kring 1990-talet pågick flera statligt, regionalt och kommunalt finansierade
förnyelseprogram inom HOST. I kommunen pågick ett effektiviseringsprogram i
syfte att spara fem procent av kostnader för omställning och kompetens-
utveckling under tre år. Programmet handlade om mål- och resultatstyrning samt
införande av modern informationsteknologi. Bland aktuella problem inom den
sociala sektorn nämndes växande kostnader för socialbidrag och arbetslöshet
bland ungdomar. Arbetslösheten i hela Bergen 1991 låg på cirka 5-6 procent,
men i utsatta stadsdelar som Loddefjord var den betydligt högre. I början av
1990-talet stod socialt arbete med barn- och ungdomar samt utveckling av
socialbidragsarbete i fokus för den sociala sektorn. Närmiljöpolitik och -arbete
var snarare kommunledningens ansvarsområde än den sociala sektorns.

Under 1990-talets senare del har kommunen verkat för vidareutveckling av
socialtjänsten, senast i form av PUST-programmet (Program for videreutvikling
av sosialtjenesten) där långtidsmottagare av socialbidrag, bostadslösa, miss-
brukare, barn och ungdomar stått i centrum för särskilda projekt. Lokala projekt
pågår inom den offentliga sektorn, bostadsbolag, församlingar och frivilliga
organisationer. Kommunen har samarbete med Eurocities (ett nätverk för
kampen mot fattigdom och social utestägning i över 100 städer i Europa), ECAD
(European Cities Against Drugs) och INTA (International Network for Urban
Development).

–––––––––
8 Redogörelsen för Bergens kommun baseras på följande källor: Bergens kommune (1989a&b, 1993,

1995), Nordiska storstadsregioner i text och siffror (1992), Prahl (1991), Statens Nærmiljøutvalg
(1990), intervju med planeringschef Jan Utkilen (1991-12-05) och www.bergen.kommune.no.
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Synpunkter och erfarenheter av samhällsarbete
I Bergen fann jag inte någon verksamhet som explicit benämndes samhällsarbete
men dock projekt som betecknades som närmiljöarbete eller nätverksarbete.
Samhällsarbete var närmast känt som en 1970-talsterm. Närmiljöarbete hade
bedrivits bl.a. i Nordnes, där en aktiv boendeförening (velforening) som sedan
slutet av 1970-talet verkat som en påtryckningsgrupp för en miljövänlig
stadsförnyelse i ett gammalt trähusområde. Detta område ingick även som ett
modellområde på bostadsmässan Sunnere By 1995. I den nordiska undersök-
ningen om den tredje decentraliseringen (Prahl 1991) var följande exempel från
Bergen medtagna: ett bomiljöprojekt i Lyshovdens bostadsförening (borettslag),
ett närmiljöprojekt i Prestiens bostadsförening samt frivilligt arbete bland äldre 
och funktionshämmade i Fyllingsdalen.

I Bergen utfördes merparten av socialt arbete inom den reguljära verksamhe-
ten och inte i projektform. De flesta exempel på samhällsarbete/närmiljöarbete
som jag fick ta del av var dock projekt. Bland exemplen fanns följande verksam-
heter:

A: Projektet Sunnere By 95 (Exempel 2 i bil. 6) 
B: Nærmiljøprosjektet i Loddefjord (Exempel 1 i bil. 6)
C: Oppvekstmiljøprosjektet i Li och Flakveit (Exempel 5 i bil. 6)
D: Bedre bruk av sosialhjelpsmidlene (Exempel 18 i bil. 6) 
E: Ungprevention, nätverksarbete, samarbete med frivillighetscentraler m.m.

I kategori E, icke-projektbaserade verksamheter på lokalsamhällesnivå, nämndes
samverkan mellan sjukvård, psykiatri, skola, kulturförvaltning, frivilliga organi-
sationer etc. Bland de konkreta exemplen togs upp ungprevention (ungdomsmot-
tagningar), planering av ett lokalt akutcenter för psykiskt sjuka, uppsökande och
förebyggande arbete bland barn och ungdomar, nätverksarbete, samarbete med
frivilligcentraler, arbetsträningsgrupper m.m. I synnerhet fick jag många
exempel på förebyggande arbete med barn och ungdomar. Antagligen berodde
detta på att det vid undersökningstidpunkten pågick ett nationellt program för
utveckling av barnavården.

Bland de 19 exempel som jag fick från Bergen fanns tre på samhällsarbete,
tolv på grupp- och områdesbaserat socialt arbete samt fyra på annat metod-
utvecklingsarbete. De projekt som från Bergen valdes för den fältförlagda
fallstudien var närmiljöarbete i Loddefjord, uppväxtmiljöarbete i Li och Flaktveit
och miljöarbete bland vietnamesiska flyktingar vid invandrarbyrån inom HOST.

Närmiljöarbete i Loddefjord
Loddefjords närmiljöprojekt var kommunens pilotprojekt 1990-1993 och pågick
inom ramen för en kommunal handlingsplan i linje med den norska närmiljö-
politiken. I enlighet med min kategorisering står det som ett exempel på sam-
hällsarbete. Initiativet till närmiljöprojektet togs av kommunstyrelsen (Bergen
bystyre). Anledningen till att starta ett närmiljöprojekt sammanhängde med att
Loddefjord/Vadmyra-området (som förkortas som L/V-området eller endast L/V)
hade aktualiserats som ett problem för hela kommunen i slutet av 1988. Lodde-
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fjord beskrevs som en stadsdel som ”var inne i en destruktiv utvikling, og særlig
var problemkonsentrasjonen i Loddefjord/Vadmyra-området urovekkende. For
Bergen kommune representerte utviklingen i Loddejord et problem” (Bergens
kommune 1993).9

Lokal kontext – ett underpriviligierat område 
På 1950-talet var Loddefjord ett villaområde (hageby) mitt i skogen i Laksevågs
kommun i utkanten av Bergen innan området omvandlades till en modern förort
med höghus (drabantby). I början av 1990-talet var Loddefjord Bergens tredje
största stadsdel med 21 700 invånare.10 Loddefjord beskrevs som ett underprivi-
ligierat område med bristande infrastruktur. Under åren 1987-1988 hade myndig-
heterna registrerat ökade problem med befolkningsminskning, familjestruktur,
in- och utflyttning, arbetslöshet, socialbidragsberoende, barnavårdsärenden,
missbruk, narkotika, kriminalitet och bristande uppväxtvillkor i hela stadsdelen. I 
enskilda höghus i L/V-området var nära 70% av hushållen registrerade som
klienter. (Se vidare Bergens kommune 1989, 1993, Unstad & Ytrehus 1994).

Den kommunalpolitiska handlingsplanen utarbetades med rekordfart, inom
loppet av tre månader. Handlingsplanen från 1989 syftade till att vända den
negativa utvecklingen i L/V-området genom styrning, samordning och gemen-
sam handling. Området skulle förbättras såväl fysiskt som socialt genom
reguljära resurser och ett särskilt närmiljöprojekt i samverkan med kommunen,
andra lokala organisationer och de boende. I handlingsplanen ingick även mål för
att förvandla Loddefjord till ett regionalt köpcentrum, Vestkanten handlesenter.
Handlingsplanen utarbetades under mottot ”Hjelp til selvhjelp” och förväntades
ge en del inlärningseffekter för framtiden (Bergen kommune 1993). Närmiljö-
projektet i Loddefjord ingick i det statliga programmet Bedre Nærmiljøer, och 
Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk) genomförde en extern slutvärdering
av hela projektet (se vidare Unstad & Ytrehus 1994).

–––––––––
9 Citatet är ur förordet till projektrapporten (Bergen kommune 1993). Redogörelsen nedan baseras på 

kommunenkät, kommunala dokument, projekt- och utvärderingsrapporter, intervjuer samt två 
besök i stadsdelen.  Bland dessa finns Handlingsplan for Vadmyra/Loddefjordsområdet av Bergen
kommune (1989), slutrapporten Nærmiljøprosjektet i Loddefjord 1990-1993 av Bergen kommune
(1993), Evalueringsplan for Loddefjordprosjektet av Unstad & Sæterdal (1991) och
utvärderingsrapporten Nærmiljøprosjektet i Loddefjord av Unstad & Ytreby (1994) samt
lokaltidningen Vestkanten maj 1991. Utöver de ovan nämnda dokumenten fick jag in en ifylld
projektenkät (1992-06-20) av en projektarbetare, Tori Langaas. Jag besökte stadsdelen Loddefjord
två gånger 1991-1992. År 1991 intervjuade jag dåvarande projektledaren, Hans Aarras,
missbrukskonsulent (1991-12-06). År 2004 fick jag ett brev (2004-01-19) från Laksevågs
bydelsadministration. Endast kommunens rapporter och utvärderingsrapporterna återges i käll- och
litteraturförteckningen.

10 År 2000 slogs stadsdelarna Loddefjord och Laksevåg ihop till en och samma stadsdel, Laksevåg.
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Närmiljöprojekt – en snuoperasjon11

Projektet var organiserat på tre nivåer: kommunal nivå, stadsdelsnivå och
projektnivå. Kommunens planeringsavdelning hade huvudansvaret för koordine-
ringen av handlingsplanen. Stadsdelsnämnden (bydelsutvalg) utgjorde en lokal
styrgrupp för närmiljöprojektet. Det administrativa ansvaret för koordinering och
genomförande lades på administrationschefen (stadsdelschefen) inom HOST.
Projektledaren ansvarade för det dagliga och yrkesmässiga arbetet rörande
arbetsledning, koordinering och genomförande av själva närmiljöarbetet. Kon-
taktutskottet (kontaktutvalg) som omfattade representanter för lokala organisatio-
ner (föreningar och frivilliga organisationer) fungerade som ett rådgivande organ
för närmiljöprojektet och förankrade arbetet hos de boende. Närmiljöprojektet
innebar en del organisatoriska förändringar genom att bomiljökonsulent, fritids-
ledare, fältarbetare, kulturarbetare, missbrukskonsulent samt skolor fick börja
samarbeta områdesinriktat inom ett gemensamt närmiljöprojekt. Därmed blev
projektet en blandning av både fasta och extraordinära tjänster i projektform.

Bruttokostnaden för närmiljöprojektet var 8,3 miljoner och nettodrift-
kostnaden för kommunen beräknades till 4,3 miljoner norska kronor. Projektet
finansierades med kommunens egna medel, statliga projektmedel från miljö-
departmentet och kommundepartementet samt med mindre bidrag från lokala
aktörer som församlingen och Röda Korset.

Loddefjords närmiljöarbete 
Projektet genomfördes i enlighet med den norska närmiljöpolitiken. Målstruk-
turen bestod av huvudmål, tre delmål och 40 enstaka insatser. Huvudmålet syfta-
de till att förbättra levnadsvillkoren för de boende i Loddefjord med speciell hän-
syn tagen till L/V-området. I delmålen ingick att skapa en trygg och god upp-
växtsituation för barn och ungdomar, att förebygga missbruk samt att bidra till
utveckling av en stabil och varierad bomiljö. Projektet skulle enligt handlings-
planen även utgöra en försöksstadsdel för kommunens handlingsplan för före-
byggande missbruksarbete. Missbrukskonsulenten, som vid undersökningstillfäl-
let var projektledare, hade därför en central roll i närmiljöarbetet. I projektarbe-
tarnas slutrapport Nærmiljøprosjektet i Loddefjord 1990-1993 ges en detaljerad
beskrivning av de initiativ som togs och de insatser som genomfördes (Bergen
kommune 1993). Nedan sammanfattas vad som åstadkoms genom handlings-
planen och närmiljöprojektet.

Området fick bättre infrastruktur och service. Loddefjords torg byggdes om
till Vestkantens köpcentrum. Stadsdelen fick en ny infart, bättre trafikled och för-
bättrad lokal service. Det etablerades ett dagcenter för äldre, ett ungdomsteam,
ett apotek, en försäkringskassa (trygdekontor) och en arbetsförmedling (arbeids-
kontor). Inflyttningen av socialt sämre ställda (vanskeligstilte) till området be-
gränsades, vilket var en av projektets uppgifter enligt handlingsplanen. Lekplat-
ser upprustades, trafiksäkerheten förbättrades och en idrottsplats utvidgades. Det
etablerades stödbostäder för psykiskt utvecklingshämmade, en träfflokal för

–––––––––
11 Uttrycket kommer från Unstad & Ytrehus (1994) och refererar till projekt finansierade av Statens

Nærmiljøutvalg (SNU).
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arbetslösa och tre miljölägenheter (gemenskapslokaler) för boende i alla åldrar. 
Dessutom startades en rad gruppaktiviteter. Det bildades en dugnadskommitté för
gemensamt arbete. En uppväxtmiljögrupp startades i syfte att utveckla ett tvär-
sektoriellt och generellt förebyggande arbete med tonvikt på ungdomar som hade
missbruksproblem. Ett närmiljöutskott (nærmiljøutvalg) bildades för lokal
samverkan mellan förvaltningar, föreningar och andra frivilliga organisationer.

Under projektets gång hade projektarbetarna fått ta rollen som ”pådrivare”,
de som tog initiativ, stöttade andra samt samordnade resurser och aktiviteter.
Pådrivarrollen uppfattades inte som positiv i alla sammanhang, utan som en
inblandning. Enligt projektarbetarna bidrog närmiljöprojektet till större med-
vetenhet om problemskapande faktorer och behovet av tvärfackligt samarbete.
Beträffande projektets insatser och effekter ansåg projektarbetarna i sin slut-
rapport att det hade varit svårt att avgöra vad som var projektets, handlings-
planens och andra aktörers respektive förtjänst, eftersom det fanns så många
okontrollerbara faktorer som samverkade under projekttiden. Å andra sidan
konstaterade projektarbetarna att ”det er således heller ikke mulig å si med noen
sikkerhet hvordan bydelen hade vært uten Handlingsplanen og Nærmiljø-
prosjektet” (Bergen kommune 1993, 107).

Enligt de externa utvärderarna (Unstad & Ytrehus 1994) hade snuoperasjonen
med handlingsplanen och närmiljöprojektet lyckats bidra till en positiv utveck-
ling och flera förbättringar i L/V-området. Bland de viktigaste förbättringar som
projektet hade åstadkommit var minskad registrerad kriminalitet, ökad trivsel
och stabilitet samt ökat samarbete. Projektets funktion uppfattades närmast som
ett verktyg för ett ökat samarbete mellan förvaltningarna och som en träffpunkt
för de boende. Bland svagheter nämndes att projektet hade haft ett oklart mandat,
oklara ansvarsförhållanden och en lös organisation. Närmiljöprojektet hade dess-
utom av några samarbetspartner uppfattats som en konkurrent. Att projektet ändå
hade lyckats ansågs bero på att det fanns samarbetsvilliga anställda vid de berör-
da förvaltningarna. Närmiljöprojektet i Loddefjord hade enligt utvärderarna
bidragit till den tredje sektorns utveckling i området. Närmiljöprojektet lades ned
1993, men andra insatser, i synnerhet för barn och ungdomar, har fortsatt, bl.a i
form av MO-LA-Stiftelsen (Meningsfylt oppvekst i Laksevåg bydel). Stiftelsen
samarbetar med kommunen, bostadsbolag, köpcentrum, polis m.fl. organisatio-
ner och boende i området.

Kommentar: Närmiljöprojektet i Loddefjord var enligt min analys av det ett
tidstypiskt norskt exempel på närmiljöpolitik och -arbete. Det pågick i linje med
den statligt initierade närmiljöpolitiken och inom ramen för en kommunalpolitisk
handlingsplan. Villkoren för projektet var ekonomiskt och politiskt sett goda,
eftersom projektet var ett välförsett kommunalpolitiskt demonstrationsprojekt,
centralt och lokalt. Innehållsmässigt omfattade närmiljöarbetet i Loddefjord en
rad olika slags insatser på struktur-, grupp- och individnivå. Vad gällde samhälls-
arbete påminde närmiljöprojektet mest om social planering genom medverkan i
samhällsplanering och organisering av social service. Därutöver bedrevs grann-
skapsarbete, nätverksarbete och miljöterapeutiskt arbete. Jämfört med samhälls-
arbete i Hervanta och miljöarbete i Bispehaven var närmiljöarbetet i Loddefjord
ett uppifrån initierat och planlagt implementeringsprojekt för kommunpolitisk

140



handling. Samhällspolitiskt sett fick Loddefjord bättre infrastruktur och service.
Livspolitiskt sett möjliggjorde närmiljöprojektet nya handlingsmöjligheter –
andra chanser – för de boende att börja forma livet i stadsdelen till det bättre.

Uppväxtmiljöarbete i Li och Flaktveit
Uppväxtmiljöprojektet Li/Flakveit (förkortas L/F) i Åsane utgör ett exempel på
grupp- och områdesbaserat socialt arbete i Bergen, närmare bestämt ett mellan-
ting mellan generellt respektive individuellt förebyggande arbete på stadsdels-
nivå. Detta projekt ingick som en del i Åsanes barnpolitiska handlingsplan och
hörde hemma i stadsdelens utåtriktade barnavårdsarbete. Projektet syftade till att
förbättra livsvillkor i bostadsområdena Li och Flaktveit med fokus på de mest
utsatta barnen och ungdomarna. Initiativet till projektet togs av stadsdelsförvalt-
ningen i Åsane på grundval av tidigare erfarenheter av tvärsektoriella projekt.
Utmärkande för detta projekt var att ledningen redan vid starten deklarerade att
projektet skulle permanentas. Projektet var en blandning av både reguljära
insatser och projektmedel (1 274 000 norska kronor) 1991-1994. Projektmedlen
täckte drygt fyra anställningar, men totalt elva professionellt anställda (förskole-
lärare, socialarbetare, fritidsledare, psykolog, lärare och sjuksköterska) arbetade
för projektet. Även detta projekt genomfördes systematiskt i enlighet med en
hierarki av huvud- och delmål inom en matrisorganisation.12

Lokal kontext
Jämfört med Loddefjord var Åsane en expanderande stadsdel norr om Bergen.
Åsane hade 22 319 invånare, och befolkningen hade under 1980-1988 ökat med
7 000 invånare. En tredjedel av stadsdelens befolkning var barn under 19 år.
Arbetslösheten i hela Åsane var 1993 låg, endast 3,3 procent, lägre än i kommu-
nen i genomsnitt. Aktuella problem för stadsdelen var 1993 bristande service-
struktur (barnstugor och skolor) och växande ungdomsproblem. Vad gällde barn-
stugor var behovet störst för barn 0-3 år (Barnepolitiskt handlingsplan 1991-1994).

Åsanes barnpolitiska handlingsplan hade utarbetats i linje med ett statligt
utvecklingsprogram, Program for nasjonal utvikling av barnevernet som pågick
i början av 1990-talet. Den lokala handlingsplanen hade utarbetats av en tvärsek-
toriell och -facklig arbetsgrupp med representanter för barnomsorg, skola, kultur

–––––––––
12 Beskrivningen av Li/Flaktveit-projektet och stadsdelen Åsane grundar sig på kommunenkät, pro-

jektenkät, intervjuer, rapporter och andra dokument som rör projektet: Samtal med administra-
tionschefen Askjell Utåker och ett av honom ifylld kommunenkät (1992-05-14), projektenkät
ifylld av projektledaren Grethe Gamlemshaug (1994-01-28) och intervju med henne (1993-12-02),
fältstudier (1993-11-29—1993-12-02). Andra dokument: tidningsklipp ur lokala tidningar (1991-
1993), Barnepolitisk handlingsplan for Åsane bydel 1991-1994, Precisering av
målsetting/Oppvekstmiljøprosjekt Li/Flaktveit, Prosjektorganisasjon og mandat/funksjon for
styrningsgruppe, referansegruppe, prosjektkoordinator, m.v. i Li- och Flaktveitprosjektet, Bak-
grunn for Li/Flaktveit prosjektet 1991, Kartleggingsresultat barn og ungdom Li/Flaktveit 1992,
Evaluering 1992. Oppvekstmiljøprosjektet samt broschyren Hva Skjer? Oppvekstmiljøprosjektet
1992-1993. Jag har även tagit del av Program for nasjonal utvikling av barnevernet av BFD 
(Barne- og Familiedepartementet. Rundskriv Q-4/91) och tagit emot ett brev från Grethe
Gamlemshaug (1999-05-20).
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och hälsa samt socialtjänst. Även barns tankar och önskningar hade tagits med i
handlingsplanen. Den betonade den lokala helhetssynen – ”helhet i nærmiljø”.
Fyra barnpolitiska insatsområden stod på agendan: 1) bättre livsvillkor för barn
0-6 år, 2) utsatta barn som invandrarbarn och funktionshämmade barn, 3)
skolornas fritidsverksamhet samt 4) fysisk planering kring barnens närmiljö.
Myndigheterna skulle ”sikte på det spesielle og gjøre tiltakene generelle”.

Uppväxtmiljöarbete
Uppväxtmiljöprojektet var ett tvärfackligt och tvärsektoriellt arbete mellan
kommunens tre avdelningar: Hälso- och socialtjänst (HOST), Fritid, Kultur och
Kyrka (FKK) och Skola. Arbetet bedrevs utifrån ett uppväxtkontor på Li där fyra
anställda arbetade: en projektledare, förskollärare Grethe Gamlemshaug, en 
psykolog från PPT-gruppen (Pedagog- og psykologtjenester), en fritidsledare
från FKK samt en socialarbetare från barnavårdsgruppen inom HOST. Både
generellt förebyggande och behandlande insatser ingick i modellen, som för
övrigt hade många likheter med SSP-arbetet i Århus, Danmark.

I arbetet ingick att kartlägga och utreda identifierade barnavårdsklienter i 
enlighet med barnavårdslagens 16§ och 17§. Dessa paragrafer avser att initiera
såväl förebyggande som behandlande insatser. Projektet arbetade med miljö-
orienterade insatser, bl.a. genom att utveckla samarbetet mellan offentliga för-
valtningar och frivilligorganisationer. I detta ingick att bl.a. satsa på skola och
barnstuga som områdets kulturcentrum och en rad socio-kulturella aktiviteter
från sommarläger till diskotek samt natt- och naturvandringar. Samverkans-
parterna var skola, barnstugor, kulturförvaltning, hälso- och socialtjänst, kyrka,
polis, arbetsmarknadens parter, lokala näringsidkare, närmiljöorganisationer och
boende. De kunde, enligt projektledaren, påverka projektarbetet genom att med-
verka i planering, genomförande och utvärdering av insatserna.

Sin egen roll som projektledare beskrev Grethe som att riva barriärer och
ersätta dem med samarbete och samarbetsrelationer. ”Min rolle er å være 
strateg, diplomat, inspiratør, informatør och koordinator. Fra ´snør og tåre
tørker´ til bomiljøplanlegger. Jeg er som poteten, som kan brukes til det meste”.
Hon reflekterade inte medvetet över teorier i sitt praktiska arbete, men ansåg att 
medmänsklighet, att vara jämlik med de boende, och yrkeskunnighet var viktiga
värden. För Grete hade hennes pedagogiska utbildning och praktiska erfarenheter
varit en viktig tillgång i arbetet, att vara tydlig, konkret och sätta klara gränser.
Hon hade inte gått någon kurs i samhällsarbete eller läst någon bok om det, men
uppgav angående vilka teorier och erfarenheter som hon hade blivit inspirerad
av, vardagspsykologi och ledning. Uppväxtmiljöarbetarna var enligt Grete meto-
diskt orienterade: de kartlade problem och behov, klargjorde vilka behov och
insatser som behövdes och vilka som skulle kunna organisera dem. Viktiga
förutsättningar för att bli tagen på allvar var följande: 1) att man brinner av lust
för det man gör, 2) att man är entusiastisk och engagerande, 3) lugn och balan-
serad och 4) att man förbereder sig och dokumenterar. Att skapa ”eiendoms-
følelse” och ”adoptere bort” tankar och idéer var en central strategi. I detta
ingick attitydbearbetning i flera sammanhang, även i förvaltningens korridorer.
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Minskad kriminalitet och ökad tillgänglighet
Bland lyckade insatser nämnde projektledaren att projektet hade skapat ett 
fungerande nätverk mellan människor och myndigheter i området, föräldrarna
hade involverats som en resurs för de insatser som gjorts för och med deras barn,
vandaliseringen hade upphört, kriminaliteten hade minskat med 30 procent,
missbruksproblemen hade minskat, tillgängligheten hade ökat och det hade blivit
lättare för de boende att ta kontakt med myndigheterna. Bland misslyckandena
nämnde hon 1994 att projektet inte hade lyckats skaffa lokaler för barn mellan 0-
6 år och en möteslokal för ungdomar. Projektet hade inte heller lyckats utveckla
former för ett tvärsektoriellt samarbete på individnivå, där det fanns problem på
principiell nivå gällande tystnadsplikt och arbetssätt. Närmiljögruppen hade inte
heller kommit igång som projektet hade önskat. Enligt projektledaren var en av 
svårigheterna att ”få folk ut av blokkene”.

År 1994 hade projektet permanentats enligt planerna och projektledaren hade
blivit konsulent vid en nyinrättad Prosjektavdeling. Den lydde under social-
chefen som ansvarade för det lokala utvecklingsarbetet i hela stadsdelen. I slutet
av 1990-talet fanns i stadsdelen fem nya utvecklingsprojekt på gång: Oppveks-
kontoret-Åsane bydel, Prosjekt Nettverksbank Ungdom og arbeid, Prosjekt
Resurspersonbanken, Prosjekt for fremmedspråklige langtidsledige och Bolig-
prosjekt. Utöver dessa var andra under planering. Uppväxtmiljökontoret hade sin
hemvist kvar på Li och Flaktveit. Gruppen hade inte nämnvärt ändrat sina tvär-
sektoriella arbetsmetoder, men uppgifterna hade blivit något annorlunda i och
med att arbetet hade kommit att omfatta hela stadsdelen Åsane. Även personalen
var densamma.

Kommentar: Uppväxtmiljöarbetet framstod för mig som en blandning av grann-
skapsarbete och förebyggande arbete där även utrednings- och behandlingsinrik-
tade insatser ingick. Trots fältanknytning och projektautonomi pågick arbetet
under ledningens kontroll genom handlingsplanen och matrisorganisationen.
Samhällspolitiskt handlade uppväxtmiljöarbetet om att skapa bättre service och
uppväxtvillkor; livspolitiskt om att erbjuda möjligheter till delaktighet och
påverkan.

Miljöarbete bland vietnamesiska flyktingar
Miljöarbete bland vietnamesiska flyktingar utgör ett exempel på grupp- och
områdesbaserat arbete, men med fokus på aktivering och integrering. Det
handlade inte om något utredningsarbete utan bedrevs utifrån ett invandrarkontor
inom HOST. I arbetet ingick såväl reguljära insatser som flera delprojekt, bl.a.
Internasjonal eldregruppe, Vietnamesisk fritidssenter och Vietnamesiske ung-
domsråd. Miljöarbetaren Tran van Duc var själv en vietnamesisk båtflykting.13

–––––––––
13 Beskrivningen av miljöarbetet bland vietnameser baseras på kommunenkät, projektenkäter samt

andra dokument enligt följande: tre kommun- och projektenkäter med bilagor ifyllda av Tran van 
Duc (1992-11-18), intervju med Tran van Duc (1993-09-29), fältstudier (1993-09-25—09-29-
1993) samt brev från honom (1999-03-16). Andra dokument: Rapport om det vietnamesiske
ungdomsråd i Bergen av Tran van Duc från 1993, informationsbladet Ba´n Tin (Nytt for
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År 1993 fanns det cirka 1 200 vietnameser i Bergen, bestående av 350 famil-
jeenheter. Andelen ungdomar av samtliga vietnameser i åldrarna 15- 25 var 300.
Av dessa 300 ungdomar var 100 ungdomar utan familj. Vietnameserna var ingen
homogen grupp, utan representerade många olika samhällsskikt och religiösa
grupperingar. Det fanns 470 buddister, 350 katoliker, 35 protestanter och cirka
345 personer som inte tillhörde något religiöst samfund. Gemensamt för den
vietnamesiska gruppen i Bergen var enligt miljöarbetaren behovet av att bearbeta
sina erfarenheter av tillvaron i flyktingläger och att lära känna ett nytt land med
dess klimat, samhällsliv och kultur.14

Miljöarbete bland vietnameser 
Miljöarbetet omfattade 1993 fyra huvudområden: informationsverksamhet, arbe-
te vid flyktingmottagning, flera delprojekt bland barn, ungdomar och äldre samt
samverkan med olika förvaltningar, frivilligorganisationer och flyktingar.
Invandrarkontoret utgjorde miljöarbetarens stationära arbetsplats, annars var
arbetet mobilt på flera centrala och lokala arenor i Bergen. Invandrarkontoret
utgav ett nyhetsblad med samhällsinformation på vietnamesiska. På flyktingmot-
tagningen tog miljöarbetaren emot nyanlända enskilda flyktingar, flyktingpar och
-familjer. Arbetet på mottagningen var kurativt rådgivande. Delprojekten
handlade om utåtriktade insatser i aktiverande och integrerande syfte. 

Den internationella äldregruppen bland vietnameser hade startats av Röda
Korset (RK) 1985 på initiativ av miljöarbetaren. Den bedrevs av äldre norska
frivilliga kvinnor, varav en hade egna erfarenheter av flyktingskap i Sverige
under andra världskriget. Gruppen hade genom åren blivit en mötesplats och en
aktivitetsgrupp för äldre flyktingar från flera länder, som Chile och Bosnien.
Arbetssättet beskrev miljöarbetaren som nätverksarbete och samhällsarbete. Det
vietnamesiska fritidscentret var ett samarbetsprojekt med en skola, RK och
invandrarkontoret i Bergen. Arbetet handlade om förebyggande barnavård. Detta
projekt syftade till att bearbeta problem bland nyanlända vietnamesiska
flyktingbarn med lång vistelse i låsta läger bakom sig. Målgruppen var 15 barn i
åldrarna 6-16, barn till sk ”long stayers”, dvs. vietnamesiska barn till familjer
(överföringsflyktingar) som kom från flyktingläger i Hong Kong och Malaysia.
Vid fritidscentret fick barnen hjälp med språkutveckling, socialisation och
integrering. I aktiviteterna ingick språkundervisning, fritidsaktiviteter, matlag-
ning, sång, lek och äventyrsläsning samt stödsamtal. Arbetssättet på det vietna-
mesiska fritidscentret beskrevs av miljöarbetaren som förebyggande barnavård
och samhällsarbete.

Vietnamesiske flyktinger), Utkast til Informasjonsprogram for Flyktninger i Mottaksfasen av 
Innvandrerkontoret i Bergen från 1992 samt en skrift Prosjekt Drake. Kulturinformasjon i
grunnskolen från 1993.

14 Flyktingtillvaron har av antropologen John Chr. Knudsen, som miljöarbetaren hade samarbetat
med på flyktingläger, beskrivits med metaforen ”kycklingvingar”, en symbol för det spel som
spelas med flyktingars liv på flykt. Flyktingtillvaron är enligt honom sargad och splittrad samt i
händerna på andras välvilja (Utdrag ur Chicken Wings: Refugee Stories from A Concrete Hell av 
John Chr. Knudsen).
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Initiativet till det vietnamesiska ungdomsrådet togs enligt miljöarbetaren mot
bakgrund av ”nødvendigheten av å skape et godt miljø, som kan medvirke til
større forståelse och solidaritet mellom generasjoner”. Ungdomsrådet var enligt
miljöarbetaren ett sätt att mobilisera ungdomars egna resurser och bygga upp en
god ungdomsmiljö, där ungdomarna själva kunde få möjlighet att använda sina
resurser, ta ansvar för sig själva, stödja och hjälpa varandra. Projektet startades
1991 på försök och syftade till att bli permanent. Aktiviteter organiserades i sam-
arbete med invandrarkontoret och kommunavdelningen Fritid, Kultur och Kyrka
(FKK) samt ungdomar. Miljöarbetaren själv ägnade cirka 20 procent av sin 
arbetstid åt denna verksamhet, medan ungdomarna deltog som frivilliga. Arbets-
sättet beskrevs av miljöarbetaren Tran van Duc som förebyggande socialt arbete
och miljöarbete inom kultursektorn. I början av 1994 skickade miljöarbetaren en
rapport om ytterligare ett delprojekt som hette Prosjekt Drake. Kulturinforma-
sjon i Grunnskolen från 1993. Projektet var ett informations- och kunskaps-
projekt, som pågick i samarbete med invandrarkontor, skolförvaltning och
vietnamesiska ungdomar. Samtliga projekt finansierades med små medel från 40
000-200 000 norska kronor som hade samlats ihop från kommunen, fylket samt
frivilliga organisationer. I varje projekt medverkade frivilliga.

Miljöarbetare som kulturtolk 
I sitt hemland i Vietnam hade Tran van Duc arbetat som ingenjör och sedan 1982
på invandrarkontoret i Bergen, först som tolk och sedan som miljöarbetare. Han
hade också arbetat  i flyktingläger i Sydostasien under 1980- och 1990-talet. Sin
utbildning i miljöarbete hade han fått genom en intern utbildning. De centrala
kunskaperna i hans miljöarbete var hans kännedom om två kulturer. Speciellt
viktigt  var förmågan att skapa tillit, eftersom vietnameserna inte var vana vid att 
lösa problem hos en myndighetsperson. Centralt i hans arbete var att känna till
maktsystem inom den vietnamesiska miljön respektive i Norge. Ett centralt värde
för honom var att vietnameserna gjorde ett gott intryck och levde i god vänskap.

Miljöarbetaren tillämpade inte några särskilda metoder utan prövade idéer. Det
var hans metod att försöka uppnå målen. Sin egen bakgrund som utlänning och
flykting uppfattade han som en nackdel i vissa sammanhang. Det hade inte alltid
varit lätt för honom att få gehör för sina egna förslag hos myndigheterna. Hans roll
som miljöarbetare uppfattade han som att hjälpa sig själv: ”genom mitt arbete blir
jag själv också accepterad i detta samhälle”. Han höll även föredrag om den viet-
namesiska kulturen hos förvaltningar och på bostadsföretag. Vad gällde brukar-
medverkan försökte miljöarbetaren uppmuntra vietnameserna att ta egna initiativ.

Ungdomsrådet – den viktigaste arbetsinsatsen
Den viktigaste arbetsinsatsen bestod i att det vietnamesiska ungdomsrådet funge-
rade. Genom detta råd hade ungdomarna fått en samlingsplats över samtliga reli-
giösa och icke-religiösa grupper. De kunde mötas i rådet och skapa fritidsaktivi-
teter utifrån sina intressen. Miljöarbetet fortsatte bland vietnameser fram till
2000, då invandrarkontoret omorganiserades till MOKS (Mottaks- och kompe-
tansesenter for integrering av invandrere og flyktinger). Sedan dess har flykting-
arbetet enligt miljöarbetaren blivit totalt förändrat, men också flyktingsituatio-
nen. Det kommer inga nya vietnamesiska flyktingar till Bergen, och miljöarbeta-
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ren har omskolat sig till miljöterapeut och börjat arbeta med nya flyktinggrupper.
Det nuvarande arbetet bedrivs i enlighet med den norska introduktionsordningen.
Enligt denna ordning förväntas flyktingarna klara sig själv efter två års introduk-
tion. Det vietnamesiska ungdomsrådet stöttar miljöarbetaren numera på sin fritid.

Kommentar: Denna form av norskt miljöarbete var en blandning av aktiveran-
de, förebyggande och rådgivande insatser. Det hade flera likheter med det
familjepedagogiska arbete bland flyktingar och zigenare i Sverige som jag själv
var delaktig i början av 1980-talet (jfr Turunen, 1992). Jag kände igen mig i
miljöarbetarens arbete, men inte i den vietnamesiska kulturen. Miljöarbetaren
skildrade sig själv som en ”billig” miljöarbetare. Jämfört med närmiljö- och upp-
växtmiljöprojektet i Bergen var anslagen små. Samhällspolitiskt handlade arbetet
om att främja vietnamesernas integration i Bergen, livspolitiskt att möjliggöra
”en andra livschans” för vietnamesiska barn, ungdomar och äldre för att forma
ett liv i ett nytt land. Av de senaste rapporterna att döma har arbetet med flyktin-
gar blivit mer myndighetsstyrt i form av ett formellt introduktionsprogram. Jäm-
fört med miljöarbetet bland vietnameser sedan mitten av 1980-talet verkar en två
års introduktionstid för de nyanlända flyktingarna kort.

Sammanfattning: från samhällsarbete till social 
bostadspolitik
Till skillnad från Danmark, där samhällsarbete nästan försvunnit från det offent-
liga talet om lokala projekt, har samhällsarbete i Norge existerat parallellt med
närmiljöarbete, men dock underordnat närmiljöpolitiken. Jämfört med de andra
nordiska länderna har Norge medvetet strävat efter samordning av närmiljö-
politiska och andra insatser på samtliga nivåer av samhället, och utgör det land i 
Norden där den statliga styrningen är mest påtaglig. Även om samhällsarbete
sedan 1960-talet undervisats på socialhögskolor i Norge, användes inte termen
samhällsarbete i Bergen i början av 1990-talet. Istället talade de intervjuade där
om närmiljöarbete, miljöarbete, uppväxtmiljöarbete o.d. inom den sociala
sektorn. Slående var också att ingen av de intervjuade projektledarna hade någon
särskild utbildning för det arbete som de utförde. Kompetensen hade de förvärvat
genom sitt praktiska arbete. Ingen hade heller utbildning i samhällsarbete.
Bristen på kunskaper i samhällsarbete har påpekats av utvärderare såväl under
1980-talet som under 1990-talet (jfr Sæterdal 1988, Unstad & Sæter 2000).

Hur det lokala utvecklings- och förändringsarbetet än har betecknats har det i 
Norge utgjort ett försök att återuppliva lokalsamhället och den norska dugnads-
andan samt att främja tredjesektorslösningar genom samordning av resurser och
samordnad uppgiftslösning. Närmiljöprojektet i Loddefjord påminde mest om
samhällsarbete (community work) i form av social planering, medan uppväxt-
miljöarbetet och miljöarbetet bland vietnameser närmast liknade grupp- och
områdesbaserat socialt arbete (community social work). Alla tre bedrevs i
samverkansanda. Trots autonomin att arbeta i projektform var de mer eller
mindre inlemmade i den offentliga sektorn genom finansiering, styrgrupper och
utvärdering.
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Sverige – projektens strukturideologiland 
I ett nordiskt sammanhang har Sverige haft en ledande roll i samhällsarbetets
kunskapsutveckling sedan 1960-talet. Detta märks bland annat på den mängd av
litteratur (böcker, utredningar, forsknings- och andra rapporter samt avhand-
lingar) som har utkommit på området. Därutöver har de flesta författarna i de
övriga nordiska länderna hänvisat till de svenska källorna sedan 1970-talet (jfr
t.ex. Ebbe & Friese 1985, Erjnæs m.fl. 1997, Hermansen 1973, Koskinen 2003,
MLL 1977, Strand Hutchinson 1999, Sæterdal 1988 m.fl.). Samhällsarbete
undervisas på socialhögskolor och termen förekommer här och var, men syns
inte i den allmänna diskussionen om lokala strategier. Den svenska utvecklingen
kan sammanfattas enligt följande:

1960 Introduktion av samhällsarbete och pionjärprojekt med samhällsarbete
1970 Expansion, radikalisering och de första utvärderingarna av samhällsarbete
1980 Diskursivt skifte från samhällsarbete mot strukturinriktade insatser m.m.
1990 Svensk pluralism inom ramen för boendeservice och förortsförnyelse
2000 Storstadspolitik och -arbete samt europeisering

Utmärkande för Sverige är inriktning på stora samhällsreformer från välfärds-
statsbygget i form av folkhemmet och till ett gigantiskt bostadspolitiskt program
– miljonprogrammet  1965-1975 – under vilket en miljon nya bostäder byggdes.
Miljonprogrammet bidrog till en omfattande förnyelse av stadskärnorna och till 
framväxten av nya förorter i storstadsområden. Det är i dessa nya förorter som
lokala projekt oftast har genomförts under skilda beteckningar. Socialtjänsten har
medverkat i dessa och i samhällsplaneringen sedan slutet av 1960-talet, först som
försöksverksamhet och sedan 1982 som en lagstadgad uppgift genom Social-
tjänstlagen (SoL) (jfr Denvall 1994, Hertting 2003, Prop. 1979/80:1, Social-
styrelsen 1982, Sundh 1985, 1999).

Bland tidiga svenska exempel på community-strategier kan nämnas brukssam-
hällen, settlementrörelsen (som i Sverige heter hemgårdsrörelsen) och grann-
skapsplanering. Det mest kända settlementet (hemgården), Birkagården, etablera-
des av teolog Natanael Beskow med stöd av flera aktiva, bl.a. Ebba Pauli och
Gerhard H von Koch som var knutna till Centralförbundet för socialt arbete
(CSA). Birkagården grundades 1912 i Stockholm, och 1933 fanns tio hemgårdar
i Sverige. En intresseorganisation, Riksförbundet Sveriges Hemgårdar, bildades
1937. År 1969 antog organisationen namnet Riksförbundet Sveriges Fritids- och
Hemgårdar (RSFH), som sedan 1990 till vardags heter Fritidsforum. Det om-
fattar över 350 gårdar som har vidareutvecklat settlementarbetet mot områdes-
arbete. De svenska hemgårdarna har bl. a. stått som förebilder för kommunala
ungdoms- och fritidsgårdar.1 De forskare och lärare som tydligast har påverkats

–––––––––
1 Under 1940-talet betydde hemgård ”ett socialt arbetscentrum, som har som syfte att verka för

gemenskap och förståelse mellan människor tillhörande olika åsiktsinriktningar, arbetsområden
och livsintressen såväl som olika åldrar” (Mattsson M 1989, 61). Hemgårdens politik har beskrivits
som öppen, religiöst och politiskt obunden samt personlig. Hemgårdar har fungerat som
mötesplatser för människor i alla åldrar och med olika bakgrunder i människors närmiljöer. (Se
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av den svenska hemgårdsrörelsen är Kerstin Lindholm som redan under 1930-
talet praktiserade vid settlement i London och Stockholm, makarna Swedner
(1995) som har besökt och skrivit om Hull-House i Chicago samt Matts
Mattsson (1989) som en tid fungerat som verksamhetschef vid RSFH. En yngre
generation samhällsarbetare har däremot starkt påverkats av det moderna
planeringstänkandet (bl.a. grannskapsplanering), radikalt samhällsarbete, social-
tjänstlagen från 1982 och allra senast av bostadssocialt storstadsarbete (t.ex.
Denvall 1994, Denvall m.fl. 1997, Lahti Edmark 2003, Olsson 1981, Sundh &
Turunen 1992, Sundh 1985, 1999, Törnquist 2001).

Den svenska välfärdsstatens och korporativismens – folkhemmets – historia
sägs härstamma från brukssamhällena och bruksandan i Bergslagen (jfr
Backlund 1988, Vikström 1998). På bruket möttes arbetarklassen och den etable-
rade överklassen i samma livsmiljö, där brukspatronen höll styre och där fack-
föreningsrörelsen fick sin start. Det var där som de första sociala reformerna
(bättre bostäder, sjukstuga, skola etc.) startades på lokalnivå. I landskapet
Småland, där entreprenörsanda och småföretagandet blomstrar, har orten Gnosjö
gett namn till den s.k. "gnosjöandan". Den representerar lokal företagsamhet och
samverkan i skilda nätverk. I synnerhet under 1990-talet har denna anda upp-
märksammats i diskussioner om entreprenörskap och socialt kapital samt social
ekonomi i Sverige. Den nya entreprenörsdiskussionen har inte berört f.d.
samhällsarbetare i samma grad som de nya aktörerna inom social ekonomi.2

Svenskt samhällsarbete under 1960- och 1970-talen
I Sverige introducerades samhällsarbete av tre metodiklärare i socialt arbete.
Marja Almquist (1969) utgick från FN:s begrepp community development och
uppfattade samhällsarbete närmast som utvecklingsländernas metod. En mer
modern beskrivning av samhällsarbete utgör Gunnel Swedners (1969) Social-
arbetaren och samhällsförändringar. Samhällsarbete som en metod i socialt
arbete, där hon pläderar för samhällsarbete som socialt förändringsarbete. Den
första kursen i samhällsarbete startades vid Socialhögskolan vid Lunds univer-
sitet 1968 under ledning av Gunnel Swedner. Först pågick den under namnet
Social förvaltning med underrubriken Socialt utvecklings- och planeringsarbete
och senare som Samhällsarbete i enlighet med norsk förebild (a.a., 23).

I slutet av 1970-talet återgav Kerstin Lindholm (1977, 10) sin ”närmiljö-
politiska” syn på samhällsarbete som en metod för att åstadkomma social föränd-
ring genom att stimulera skeenden och processer i människors närmare omgiv-
ning för att skapa en bättre levnadsmiljö. Av dessa tre kvinnors texter kan man
utläsa att de inte pläderade för något radikalt samhällsarbete. De drog inte heller
någon skarp kontrasterande gräns mellan samhällsarbete och andra sociala meto-
der utan betraktade samhällsarbete som en metod bland andra för socialarbetare.

vidare Kollind 2003, Mattsson M 1989, Swedner G & H 1995, www.hemgarden.nu och
www.fritidsforum.se).

2 Se vidare www.esbri.se som ger information om den forskning som har bedrivits vid Institutet för
entreprenörskap och småföretagsforskning och www.koopi.se som ger information om kooperation
och social ekonomi vid Kooperativa institutet.
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Efter Grand Old Ladies i socialt arbete kom en ny generation, framför allt
unga och radikala män. De började skriva om samhällsarbete utifrån marxistiska
eller radikalhumanistiska perspektiv. I början av 1970-talet skrev socialarbetarna
Carin Flemström och Alf Ronnby Fallet Rosengård. En studie i svensk plane-
rings- och bostadspolitik (Flemström & Ronnby 1972). År 1974 utkom deras
bok om Socialt fältarbete. En rapport om grannskapsarbete samt principiella
problem i socialt arbete (Flemström & Ronnby 1974). Samma år utkom Ulf
Blomdahls (1974) mindre radikala bok Grannskapsarbete inom fritidssektorn. I 
mitten av 1970-talet författade en grupp samhällsarbetare (fem män) en upp-
märksammad bok om samhällsarbete i Aspudden i Stockholm. Den fick namnet
”...revolution på tjänstetid...” (Ahlberg m. fl. 1975) till följd av att politiker och
tjänstemän uppfattade det gräsrotsorienterade samhällsarbetet i Aspudden som
en provokation till en revolutionär handling. Jämfört med de övriga nordiska
länderna har den svenska diskussionen om samhällsarbete varit mest politiserad
och dual. Den har pendlat mellan samförstånds- och konfliktmodeller från 1970-
talet ända till vår samtid (jfr Swedner G 1969, Lahti Edmark 2003, Lindholm
1977, Sundh & Turunen 1992, Wahlberg 1998, Wahlberg m.fl. 1978).

Mot radikalisering 
De s.k. pionjärprojekten med samhällsarbete sattes igång kring 1970 (Lindholm
1977). Östergårdsprojektet i Malmö startades 1969 och fungerade som ett
aktionsforskningsprojekt kring bostadssanering och social rehabilitering på kvar-
tersnivå med knappt 400 invånare. De tre övriga pionjärprojekten pågick i
Stockholm. Aspudden-projektet bedrevs av socialarbetare i form av gräsrots-
orienterat samhällsarbete i syfte att förbättra livsvillkoren i Aspudden och att 
skapa ett alternativ till socialbyråarbetet. Fagersjö-projektet var ett grannskaps-
projekt inom den psykiska barn- och ungdomsvården (PBU) i syfte att förbättra
utåtriktade behandlingsmetoder bland barnfamiljerna på området och att främja
invånarnas egna resurser till ömsesidig hjälp. Skärholmen-Vårberg var ett sam-
verkansprojekt inom fritidsavdelningen under barnavårdsnämnden med syftet att
genom samordning av resurser och åtgärder förbättra en miljö- och livssituation
där förskolebarn och tonåringar stod i fokus.

Dessa fyra svenska pionjärprojekt utvärderades av Kerstin Lindholm (a.a.). En
av de viktigaste lärdomarna var att de hade givit socialarbetare och samhällsarbe-
tare en helt ny sorts kunskap, "en fördjupad insikt om den verklighet vi lever i,
och vad den verkligheten betyder också för eftersatta grupper" (a.a., 201). Pro-
jekten hade inte lyckats nå alla sina mål som att åstadkomma strukturella för-
ändringar i samhället, men dock åtgärder och insatser som att få tillgång till en 
lokal eller att skapa en känsla av att det man gör betyder något för andra och att
solidaritet skapar kraft (a.a., 200 ff. ). I denna mening hade pionjärprojekten
enligt Lindholm haft effekter.

Efter Lindholms utvärdering utkom boken Samförstånd eller konflikt? (Wahlberg
m. fl. 1978) där fem radikala samhällsarbetare kartlade samhällsarbete inom
socialvården och pläderade för ett radikalhumanistiskt samhällsarbete, samtidigt
som de tvekade om det överhuvudtaget var möjligt att som offentliganställd ägna
sig åt samhällsarbete utifrån ett konfliktperspektiv (a.a., 44). Författarna ställde i 
presentationen av sin bok en fråga som fortfarande är aktuell: ”Hur långt kan 
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man som kommunal tjänsteman gå när det gäller att ställa sig bakom lokala
krav, som riktar sig mot kommunen eller mot den egna myndigheten?”3

Typer av samhällsarbete
Alf Ronnby kategoriserade det svenska samhällsarbetet i fyra typer i slutet av 
1970-talet: folkrörelsesamhällsarbete, socioterapeutiskt samhällsarbete, social-
administrativt samhällsarbete och radikalt samhällsarbete (Ronnby 1978, 59).
Den första åsyftar samhällsarbete inom folkrörelser, den andra socialt grupp-
arbete och nätverksterapi, den tredje socialteknokratiskt reformarbete (bl.a.
decentralisering och social planering) och den fjärde gräsrotsorganisering och
folklig mobilisering. Denna indelning var mer teoretisk än empirisk.

I Samförstånd eller konflikt? (Wahlberg m.fl. 1978) framkommer att det fanns
sju försök med samhällsarbete 1971.4 De pågick i Rosengård och Östergård i
Malmö, Aspudden och Skärholmen i Stockholm, Haninge, Täby och Örebro. År
1976 redovisades 114 försök i 64 kommuner. De flesta försöken hade pågått i
storstäderna: 17 försök i Göteborg, 13 i Stockholm och sju i Malmö. Under
1970-talet pågick samhällsarbete vanligtvis i förortsområden byggda på 1960-
och 1970-talen, men också i saneringsområden från sekelskiftet samt förorts-
områden från 1940- och 1950-talen eller i icke-färdigbyggda förorter. Ungefär
130 personer var sysselsatta med samhällsarbete 1976 och av dessa arbetade 75
procent på heltid (a.a., 170, 184 ff.).

Forskarna fann åtta typer av samhällsarbete bland de 114 försöken: centralt
planerings- och organisationsarbete (12 st), utåtriktat socialt grupp- och behand-
lingsarbete (26 st), utvidgad och decentraliserad social planering och information
(10 st), fältanknutet socialt organisationsarbete (11 st), samhällsarbete i skola (3
st), grannskapsarbete (22) och gräsrotsorienterat samhällsarbete (20 st) och tio i
restgruppen (a.a., 189). De två första kategorierna räknade de inte till samhälls-
arbete i och med att den första kategorin handlade om planering där de berörda
inte var direkt medverkande och den andra handlade om behandlingsarbete. En 
annan forskargrupp (Arnell m.fl. 1978) kom på basis av samma material (när 65 
projektbeskrivningar var tillgängliga) fram till tre huvudkategorier: planerings-
och organisations- samt kartläggningsarbete (16 exempel), utåtriktat socialt
grupp- och behandlingsarbete (19 ex) och lokalt förankrat samhällsarbete (30
ex). Av denna kategorisering framgår att det var planeringsarbete och lokalt för-
ankrat samhällsarbete som dominerade i Sverige i mitten av 1970-talet. Några år 
efter de ovan nämnda studierna utkom Sören Olssons bok Förorten. Sören
Olsson är sociolog och numera professor i socialt arbete vid Göteborgs univer-
sitet. Han påpekade liksom Lindholm att samhällsarbetet inte hade lyckats åstad-
komma strukturella förändringar. Enligt Olsson var det allmänna intresset för
samhällsarbete över redan 1977 i Sverige och att det endast fanns tre projekt kvar
1977 i Göteborg (Olsson 1981, 10, 57, 117).

–––––––––
3 Jfr Andersen & Tyroll Beck (2003) som beskriver samma typ av problem i lokalsamfundsempower-

ment i form av ett stadsdelsråd i Köpenhamn.
4 Stefan Wahlberg var en av forskarna som hade arbetat i Aspuddenprojeket. Han disputerade i 

socialpedagogik 1997 och är verksam som lektor i socialt arbete vid Örebro universitet (Wahlberg
1997, 1998).
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Diskursivt skifte mot strukturinriktade insatser
under 1980-talet 
Bakgrunden till det svenska samhällsarbetets radikalisering kan man söka i
1960- och 1970-talens (vänster)politisering på alla samhällsområden. Under
1960-talet bildades byalag och miljö-, kvinno-, student-, miljö- och alternativ-
rörelser som blev påtryckningsgrupper för kampen om bättre samhällsvillkor,
från barnomsorg och miljöfrågor till välfärd åt alla (se vidare Wahlberg m.fl.
1978, 61 ff., 200 ff.). Dessa rörelser hade också betydelse för det sociala arbetets
och samhällsarbetets radikalisering i Sverige. Bland de radikala fanns också en
grupp socialchefer och forskare som blev en påtryckargrupp och bedrev en
kritisk skuggutredning till den officiella socialutredningen inför den nya social-
tjänstlag (SoL) som trädde i kraft 1982 (jfr Denvall 1994, 54 ff., Mosesson 1991,
44, 131 ff., Sundh 1999, 103 ff.). Till slut kom socialtjänstlagen att markera ett
klart skifte från ett socialvårdstänkande till en mer serviceorienterad och före-
byggande socialtjänst. Lagen fick tre huvudfunktioner: individinriktade, allmän-
na och strukturinriktade insatser (Prop. 1979/80:1). De strukturinriktade
insatserna omfattade tre typer av insatser: medverkan i samhällsplanering, arbete
med sociala problem (fält- och grannskapsarbete) samt uppsökande arbete.5

Det paradoxala med den svenska omvandlingen av samhällsarbetet under
1980-talet var att samtidigt som den svenska socialtjänstlagen gavs en radikal
målsättning kom samhällsarbete att få ett snävt innehåll. Redan innan social-
tjänstlagen trädde i kraft 1982 påpekade Wahlberg m.fl. (1978, 44) att lagen
skulle bli radikal medan samhällsarbetet skulle tämjas. För det första ansåg lag-
stiftaren att någon alltför skarp gräns inte skulle dras mot individinriktat socialt
arbete. För det andra döptes samhällsarbete om till fält- och grannskapsarbete
inom ramen för de strukturinriktade insatserna. För det tredje skulle arbetet be-
drivas inom ramen för de mål och riktlinjer som författningar och socialnämnder
anger. Dessutom skulle fält- och grannskapsarbete enligt lagstiftaren primärt
bedrivas av föreningar, och socialtjänstens arbete skulle vara viktigt enbart i ett
inledningsskede. Dessa markeringar har av de flesta författare på området
uppfattats som en begränsning av samhällsarbetet i Sverige (se vidare Lindholm
1977, Sundh 1985&1999, Wahlberg 1998).

Socialtjänstlagen från 1982 väckte stora förväntningar på ett utökat förebyg-
gande och strukturinriktat socialt arbete i Sverige. Det publicerades nya metod-
böcker på området som Reguljärt områdesarbete – ett samlat sätt att förverkliga
socialtjänstreformen? av Owe Ringdahl (1983), Socialt arbete. En tankeram av 
Harald Swedner (1983 b) och Arbeta i närsamhället av Brian Ashley (1985).
Alla tre förespråkade integrerade arbetssätt i enlighet med socialtjänstlagen.
Harald Swedner presenterade socialt arbete som socialt förändringsarbete för 
välfärd på makro-, meso- och mikronivåerna. Den första nivån refererar till
socialt förändringsarbete inom samhället som helhet, den andra inom organisa-
tioner och bostadsområden samt den tredje med familjer och individer (Swedner
H 1983, 30-31). Samhällsarbete definierade han ”som en form för målmedvetet

–––––––––
5 Den första insatstypen hade följande delfunktioner knutna till sig: att tillföra planeringen ett kun-

skapsunderlag, att delta i planeringen och att delta i uppföljningen (Prop. 1979/80:1).
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och rationellt förändringsarbete på mesonivå (inom organisationer, institu-
tioner, boendeområden etc.) som syftar till att förbättra levnadsförhållanden för 
resursfattiga och problemdrabbade grupper och individer” (a.a., 177). 

Efter den första entusiasmen för den nya lagen har flera forskningsresultat om
socialtjänstens strukturinriktade insatser visat att det strukturinriktade sociala
arbetet inte fick den betydelse som många önskade. Tvärtom blev flera försök
med de strukturinriktade insatserna, i synnerhet i form av samhällsarbete, mot-
arbetade inom socialtjänsten, och socialtjänstens medverkan i samhällsplane-
ringen fick svårt att hävda sig i samhällsplaneringssammanhang (jfr t.ex.
Jacobson 1991, Mosesson 1991,  Denvall 1994, Ronnby 1988, Sundh, 1985, 1999, 
Turunen 1988, 1990). Även senare forskning om socialt arbete visar att struk-
turinriktade insatser inte har gjort något genombrott inom den sociala sektorn.
Cirka 20 procent av det sociala arbete som pågick inom missbruksarbetet hade
av de tillfrågade socialarbetarna betecknats som strukturinriktat och 18 procent
som en del av socialbidragsarbetet. Inom barnavårdsarbetet lyste det dock med
sin frånvaro eller existerade i en så liten grad att det inte kunde mätas (Bergmark
& Lundström 1998).

Svensk 1990-talspluralism 
I slutet av 1980-talet förmodade Alexandersson m.fl. (1988), en grupp forskare
och samhällsarbetare som under 1970-talet hade verkat i Kroksbäcksprojektet, att
”samhällsarbete är på frammarsch igen”. Författarna såg i samhällsutvecklingen
tecken på ett förnyat intresse för samhällsarbete, och de fick delvis rätt. I början
av 1990-talet skrev även den svenska civilministern Bengt K. Å. Johansson
(socialdemokrat) att välfärdssamhället behöver ett nytt innehåll: "Alternativet är
att skapa ett samhälle som gynnar delaktighet. Vi måste helt enkelt skapa
strukturer som utvecklar demokratin som livsform och som stärker människors
direkta medverkan i samhällsarbetet" (Johansson 1990). Enligt civilministern
skulle 1990-talet bli den lokala nivåns årtioende och den offentliga sektorn skulle
föras tillbaka till folket.

Inom den nordiska undersökningen om den tredje decentraliseringen levere-
rade Sverige 33 exempel. I dessa ingick boendeserviceprojekt (beskrivs nedan),
men också projekt med grannskaps- och områdesarbete (Prahl 1991, Socialsty-
relsen 1991). Avsikten med den tredje decentraliseringen hade från svenskt håll
varit att stärka lokalsamhällets förmåga att lösa sina problem, samtidigt som
både effektiviteten och legitimiteten i tjänsteproduktionen förutsattes öka
(Socialstyrelsen a.a., 3). Enligt de svenska forskarna, Lars Dahlberg i samarbete
med Hans Folkesson och Lars-Erik Lundmark, sammanhängde behovet av den
tredje decentraliseringen med att välfärdsstaten hade hamnat i en återvändsgränd.
Den tredje decentraliseringen beskrevs i socialstyrelsens rapport som ett sätt att 
göra något åt det ”ofullbordade folkhemmet”.

I början av 1990-talet visar den svenska omvandlingen på området ett ökat
intresse för miljöfrågor. Boverkets Miljö för livet handlar om boendemiljöns
betydelse för det sociala livet och hälsan, där socialtjänstens medverkan i sam-
hällsplanering diskuteras inom ramen för bostads- och miljöplanering (se vidare
Håkansson & Nyström 1991). År 1992 skrev en grupp forskare i socialt arbete en
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ny lärobok om Social mobilisering. Om samhällsarbete i Sverige (Sundh & 
Turunen 1992), en antologi där författarna sammanfattade 1980-talserfarenheter
av svenskt samhällsarbete och blickade framåt. Samhällsarbetet presenterades
utifrån ett brett perspektiv, innehållande både teori och praktik inom ramen för
socialt arbete, folkhälsa, folkrörelser och glesbygdsutveckling samt stadsdelsför-
nyelse. Utöver dessa teman behandlades även multikulturellt arbete bland etniska
grupper. Författarna markerade på sitt sätt en vändpunkt i det svenska samhälls-
arbetet genom att sia om en ytterligare pluralisering av samhällsarbetet i fram-
tiden. De påpekade även behovet av förnyelse.

År 1991 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté (Socialtjänstkom-
mittén) med uppgift att se över socialtjänstlagen från 1982 med fokus på dess
utfall, framtida inriktning och organisering. Flera rapporter utgavs som underlag
för kommitténs arbete: bl.a. SOU 1993:82 om frivilligt arbete och SOU 1993:91
om samhällsplanering och samhällsarbete. I den sist nämnda kunskapsöversikten
återaktualiserades termen samhällsarbete, som dock försvann i förslaget till
reviderad socialtjänstlag. I det slutgiltiga lagförslaget kom samhällsarbete att be-
nämnas lokalt utvecklings- och förändringsarbete (SOU 1994:139, 5). Den typ
av insatser som i 1982 års lag hade fått beteckningen fält- och gannskapsarbete
ersattes i lagförslaget med grupp- och områdesinriktat arbete (a.a., 23-24).6

Samhällsmiljö har bytts ut till livsmiljö.7  Trots ändrat språkbruk i lagtexterna har
de strukturinriktade insatserna inte blivit mer slagkraftiga än förut. Diskussionen
om samhällsarbete har dock fortsatt. I slutet av 1990-talet gav Stefan Wahlberg
samhällsarbetet inom den offentliga sektorn följande innebörd:

”Samhällsarbete betecknar interventions- och arbetssätt vilka utvecklas
av anställda inom den offentliga sektorn, på basis av humanistiska och
demokratiska värderingar, i samverkan med berörda männskor med syftet
att uppnå en social, politisk, kulturell och ekonomisk vitalisering i
lokalsamhällena och till att förbättra levnadsförhållandena i allmänhet
och för utsatta grupper i synnerhet” (Wahlberg 1998, 29-30).

Exempel på program och projekt
I Sverige har funnits otaliga försök med samhällsarbete och nära besläktade
arbetssätt sedan slutet av 1960-talet. Flertalet av de statliga programmen har rört
förorts- och stadsförnyelse, men det finns också andra exempel där samhälls-
arbete har prövats. Under 1970-1990 pågick familjepedagogisk verksamhet bland
olika flyktinggrupper och romer, en av de första formerna av mångkulturellt
samhällsarbete i Sverige (jfr Lindholm 1984, Turunen 1992). Under FN:s
Världsungdomsår 1985 beviljade den svenska staten medel till 400 projekt för 
arbete med delaktighet, utveckling och fred bland barn och ungdomar. De som
–––––––––
6 Personligen har jag använt dessa termer före SOU 1993:91 och SOU 1994:139 i mina arbetsrapporter som

levererats till DSF, SFR och FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) 1989-1993. 
7 I den reviderade socialtjänstparagrafen §3 står ordagrannt följande: ”Socialtjänsten skall på sam-

hällsnivå, grupp- och områdesnivå samt på individnivå främja goda levnadsförhållanden och goda 
livsmiljöer i kommunen […]” (SOU 1994:139, 49). I socialtjänstlagen (2001:453) har paragraferna
ändrats något, men kommunerna har fortfarande ansvar för samma typ av uppgifter (se vidare
www.notisum.se).
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sattes igång 1985 omfattade projekt från glesbygdsutveckling till samhällsarbete
(se vidare Bjurström 1985, Hallingberg, 1985, Mattsson M 1992). I början av
1990-talet pågick PLUS-satsningen (Projekt Lokal Utveckling genom Sam-
verkan) som finansierades av Civildepartmentet med 10 miljoner kronor per år i
tre år (Danielsson 1992).8

Enligt sociologen och bostadsforskaren Lars Hjärne (1991, 78) delade den
svenska staten under 1970- och 80-talen ut närmare en miljard i miljöförbätt-
ringsbidrag till förortsmiljöer. Efter det s.k. miljonprogrammet (1965-1975) har
flera delegationer och utredningar undersökt storstädernas bostads- och miljö-
situation samt segregation, samtidigt som staten har delat ut medel för lokala
projekt. Bland de mest kända utredningarna och programmen finns Bostads-
sociala delegationen (1975-1979), Stadsförnyelsekommittén (1979-1981), ROT-
programmet (stadsförnyelse och upprustning av bostadsområden) 1983-1988,
Boendeservicedelegationen (1985-1990), Blommanpengarna och Nationella
exempel (1995-1999)9 samt Storstadsdelegationen (1998-2002) (Hertting 2003,
91ff., 113, 120 ff.).10

Boendeservicedelegationen, som genomfördes 1985-1990 och bestod av före-
trädare för bostads-, social- och civildepartementen, boverket, socialstyrelsen,
kommun- och landstingsförbunden, delade ut sammanlagt ca 100 miljoner till 
projekt för Service i samverkan, varav 103 exempel beskrevs i skriften Så här
gör vi! (Ds 1990:85). Bidrag utdelades till kommuner, bostadsföretag, före-
ningar, landsting m.fl. under förutsättning att kommunen hade tillstyrkt verksam-
heten. Projekten genomfördes i städer och på landsbygden. I fokus stod särskilda
målgrupper som äldre, handikappade och långtidssjuka. De konkreta projekten
omfattade en mångfald av verksamheter: grannskapsarbete, kooperativ, samord-
nad bostadsförmedling och service, föreningsdrivna allaktivitetshus, närbutiker,
ombyggnader, servicestugor, kaféer och träffpunkter m.m. på lokal nivå.

Under den senare delen av 1990-talet har statliga bidrag delats ut till hållbar
tillväxt och integrationsarbete. Dessa anslag har varit betydligt större än projekt-
anslagen inom det ovan nämnda Boendeserviceprogrammet. Blommanpengarna
omfattade 125 miljoner svenska kronor i åtta kommuner, Nationella exempel 490
miljoner i fyra bostadsområden och Storstadssatsningen drygt 2 miljarder i 24
bostadsområden i sju storstadskommuner: Botkyrka, Göteborg, Haninge,
Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. Kommunerna har också gjort egna
satsningar. Exempelvis satsade Stockholms stad 500 miljoner i form av Ytter-
stadssatsningen i 13 bostadsområden för att motverka arbetslöshet, segregation
och utarmning av livsmiljöer (Lahti Edmark 2002, 44 ff.). Trots många program
har resultaten av de svenska satsningarna inom stadsdelsförnyelsen inte stått i 
relation till de ekonomiska insatserna enligt utvärderarna. Verner Denvall och
Lahti Edmark (1999), forskare i socialt arbete och utvärderare av Stockholms

–––––––––
8  Ett av dessa projekt  ingick i mina 78 exempel, Projekt Ungdom i Kortedala (exempel 28 i bil. 6).
9  Beteckningen refererar till initiativtagaren och dåvarande integrationsministern Leif Blomberg.
10Se även Schulman (2000, 30 f.f.), Lahti Edmark (2002, 44 f.f.) och www.storstad.gov.se. Enligt 

regeringen syftar storstadspolitiken ”till att alla, oavsett etniskt ursprung och kön, skall ha samma 
rättigheter och möjligheter att förverkliga sina livsprojekt”
.(http://www.storstad.gov.se/delegationen/politik/broschyr.htm).
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ytterstadssatsning, påpekar att satsningen startades och bedrevs utan hänsyn till
tidigare erfarenheter av liknande projekt. Hassan Hosseini-Kaladjahi (2002),
forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka har i sin helhetsutvärdering av
storstadssatsningen i Botkyrka kommun konstaterat att ”stora fiskar äter fort-
farande små fiskar”. Statsvetaren Nils Hertting (2003), som har skrivit en av-
handling om nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse, karaktäriserar den
svenska satsningen med hänvisning till flera svenska forskningsresultat med att
de inte har lyckats förverkliga de mål som satts upp utan snarast bidragit till 
frustration: ”De statliga insatserna har varit utspridda på många olika, över tid
och i sak mer eller mindre överlappande men temporära projekt. Stadsförnyelse-
politiken i Sverige har alltid varit på tillfälligt besök” (Hertting 2003, 87).

Mot 2000-talets transnationella pluralism
För närvarande pågår lokalt utvecklings- och förändringsarbete i form av EU-
projekt, hemgårdar, social ekonomi, frivilligt socialt arbete, landsbygdsutveck-
ling, lokala grupper, nya byalag, fält- och områdesarbete, samhällsarbete m.m. på
lokalsamhällesnivå.11 I likhet med Finland och Danmark har Sverige erhållit EU-
medel från såväl strukturfonder som EU:s gemenskapsinitiativ för att främja eko-
nomisk och social utveckling samt bekämpa social utestängning i städer och  på
landsbygden (Aalbu, Hallin & Mariussen 1999, Larsson 2002, Malm & 
Gustafsson 2000, NUTEK 2001, Svenska ESF-rådet 2001). Storstadskansliet
samverkar med en rad transnationella, nationella och lokala organisationer, bl.a.
de tidigare nämnda Eurocities och EAPN. I såväl Sverige som i de andra
nordiska länderna har mångfalden av lokalt utvecklings- och förändringsarbete
blivit allt mer differentierat och transnationellt gränsöverskridande. Skilda
diskurser och praktiker blandas till transnationella, nationella, kommunala och
lokala kombinationer.

Göteborg
Göteborg ligger på Sveriges västkust vid Göta älv. Göteborg är känt som hamn-
och industristad med bl. a. många tunga industrier som Volvo, SKF och ESAB
som har sina huvudkontor där. Staden fick sina stadsrättigheter redan 1621. I
början av 1990-talet strävade kommunen efter, dels att skapa ”det stora
Göteborg” till ett starkt regioncentrum för Väst-Sverige i Europa, dels ”det lilla
Göteborg” i stadsdelarna. Invånarantalet var i början av 1990-talet 433 000 och i 
början av 2000-talet 474 000 invånare.12

Decentraliseringsprocessen kom igång redan i början av 1980-talet, då försök 
med frikommun pågick i två av Göteborgs stadsdelar. Själva stadsdelsreformen
–––––––––
11  Se även Fritidsforum (www.fritidsforum.se), Socialforum för frivilligt arbete 

(www.socialforum.a.se), Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (www.rfs.a.se),
Riksförbundet för fältarbete (www.rif.o.se), Stiftelsen Centrum för samhällsarbete och 
mobilisering (www.cesam.se) och Storstadskansliet  (www.storstad.gov.se).

12 Uppgifterna baseras på litteratur, rapporter och intervjuer samt Göteborgs hemsida: Andersson & 
Olsson (1986), Eriksson (1988), Göteborgs stad (1990, 1991, 1995), Nordiska storstadsregioner ... 
(1992), Olsson (1981), Prahl (1991), Wahlberg m.fl. (1978), intervju med planeringschefen
Mariann Bernhardtz (1991-11-29) samt www.goteborg.se.
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genomfördes 1990 med som övergripande mål att "stärka det demokratiska
inflytandet i respektive stadsdel, att integrera socialtjänst, skola, omsorg, fritid-
och kultur, att uppmuntra till samverkan och helhetstänkande samt att med hög 
effektivitet ge bästa möjliga service åt göteborgarna" (Göteborgs stad 1991, 25).
Kommunen fick 21 stadsdelar med stadsdelsnämnder och -förvaltningar (SDN/
SDF). Stadskansliet har ett kommunövergripande ansvar för samordningen av
service och arbete.

Bland aktuella frågor i Göteborg nämndes arbetslöshet, segregation, äldre-
reform, utveckling av barnomsorg och sparbeting. Kommunen befann sig i
början av 1990-talet i en allvarlig ekonomisk kris med ett underskott i miljard-
klassen. Till följd av detta infördes ett anställningsstopp samt ett sparbeting på
fem procent fram till 1994. Arbetslösheten steg från 3,8 procent 1991 till 5,7
procent 1993. I utsatta förorter var den avsevärt högre. I Lövgärdet, som ingår i
denna studie, steg arbetslöshetssiffran från 8,5 procent till 11,4 procent under 
samma period. Göteborgs ekonomiska problem ansågs sammanhänga med rikets
lågkonjuktur och ekonomiska kris.

Inom den sociala sektorn pågick samverkansprojekt samt brukar- och perso-
naldrivna kooperationer. Göteborg var också en av Världshälsoorganisationen
WHO:s Healthy Cities inom ramen för programmet Hälsa för alla år 2000. Inom
Friska Göteborg pågick lokalt folkhälsoarbete. Sätten att beteckna lokalt utveck-
lings- och förändringsarbete har varierat under årens lopp. I den sociala sektorn
har det betecknats som fält-, grannskaps- och områdesarbete, samhällsarbete och
samverkansprojekt. Det första grannskapsprojektet pågick 1973 på Fyrklöver-
gatan (se vidare Olsson 1981, 55, 59 ff.). Vad gäller den nordiska undersök-
ningen kring den tredje decentraliseringen var projekt med boendeservice i
Kärra, Svartedalen, Lövgärdet och Hammarkullen medtagna i den samnordiska
katalogen av Prahl (1991). Jag fick sammanlagt 18 särskilda projektbeskriv-
ningar, varav jag kunde kategorisera sju som samhällsarbete. De lokala försök
som blev valda för den fältförlagda specialstudien var områdesarbete i Löv-
gärdet, projektet Vågspelet på ön Vrångö och arbetslivsarbete i Göteborg.

Synpunkter och exempel från Göteborg 
Planeringschefen, Mariann Bernhardtz, vid stadskansliet ansåg att socialt arbete i 
Göteborg hade blivit alltmer individinriktat jämfört med 1970-talet, då social-
arbetare enligt henne var mer samhällsinriktade och startade projekt utifrån de
problem och behov som de såg i samhället. På stadsdelsnivå fick jag tre slags
svar av stadsdelschefer. Å ena sidan sades att ”det aldrig funnits så lite av
samhällsarbete som nu”, och å andra sidan att ”självfallet bedriver vi verksam-
heter i förebyggande och uppsökande syfte som kan rymmas inom definitionen
´samhällsarbete´. Detta sker dock som regel inom de reguljära verksamheterna –
ibland tillsammans med brukare och andra samarbetspartner – och inte ofta i
projektform”. En tredje stadsdelschef skrev följande: ”Våra projekt har en viktig 
gemensam nämnare. De är mindre projekt – mer insatser att utveckla ordinarie
organisation och planering för att ta till vara invånarnas synpunkter och få med
berörda tidigt i planeringen”. I denna stadsdel (Torslanda) bedrevs sju sådana
projekt som ingick i den reguljära verksamheten: Björklandas framtid, Hällsviks
bycentrum, Hjuviksbycentrum, Kooperativ, Nätverket, Tidigt samråd och Perso-
nal- och arbetsmiljöutveckling.
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Några av Göteborgs många exempel på lokalt utvecklings- och förändringsarbete
ar:v

A: Björklandas framtid (delvis ett projekt) (Exempel 22 i bil. 6) 
B: Samverkansprojekt (Boendeserviceprojekt) (Exempel 21, 23, 25 och 26 i bil. 6)
C: Projekt Ungdom i Kortedala (PLUS-projekt) (Exempel 28 i bil. 6) 
D: Bra-projekt (ett forskningsprojekt om socialtjänsten)
E: City-gruppen, öppen förskola, dagcentraler, kooperativ etc. 

Kategorin E, icke-projektbaserade verksamheter, omfattade en rad olika typer av
samverkansformer i olika konstellationer mellan den sociala sektorn och sjuk-
vård, psykiatri, barn- och mödravårdscentraler, fritid, skola, arbetsförmedling,
arbetsmarknadsinstitut, kooperativ, folkhögskolor mm. Bland konkreta verk-
samheter togs upp öppna förskolor, fritidsparker, öppen hemtjänst, dagcentraler,
jobbsökargrupper, city-gruppen, kooperativ, väntjänst, kamratstödjande verk-
samhet i skolor, ungdomscentra, flyktingmottagningar m.m. ute på fältet.

År 1995 bildades Göteborgs Frivillig Center (GFC) som fungerar som ett 
kompetens- och utvecklingscenter för organisationer som bedriver socialt arbete
i frivilliga eller blandade former. År 2004 var GFC delaktigt i två EU-projekt:
NESE – Ny ekonomi och Socialt Entreprenörskap och Vägen ut! – Från fängelse
till socialt arbetskooperativ, två exempel på utvecklingspartnerskap inom EU-
programmet EQUAL.13

Även 2004 fick jag ta emot något motstridiga svar. I Bergsjön (en av
Göteborgs mest invandrartäta stadsdelar) fanns en uppsjö av försöksverksam-
heter i projekt och andra former. En stadsdelschef i Frölunda svarade att de 
knappt har råd att ha ”fältare”. Bland mångfalden av exempel i hela Göteborg
fanns storstadssatsningar i fyra stadsdelar, ARBETSFORUM (Samarbete mellan
SDF Kortedala, SDF Bergsjön, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primär-
vården, vuxenutbildningen och flyktingmottagningen), Agenda 21, familje-
centraler, ungdomsmottagningar, MST (Multisystemterapi) i fyra stadsdelar,
FRISAM-Väst (Västergemensamma resurser och Samverkansaktiviteter i västra
Göteborg), BBIC (Barns behov i Centrum), BASIS (Backa Arbetsliv och skola i
samverkan), Family Learning, Framtidsgrupper inom äldreomsorg, DELTA
(Förbättrad folkhälsa genom samverkan), URBAN II, EU-lotsar m.m.14

Områdesarbete i Lövgärdet
Projektet I Lövgärdet bygger vi framtiden pågick i nordöstra Göteborg nära
Angered. Projektet var ett av de 103 projekt som ingick i det svenska boende-
serviceprogrammet Service i Samverkan 1985-1990. Det var ett fortsättningspro-
jekt på en rad tidigare projekt som hade pågått i Lövgärdet sedan början av 1980-
talet. Områdesarbetet hade startats inom ramen för Göteborgs fritidspolitiska
program (FRIS) 1980-1982, därefter omvandlats till projektet Nyttoverkstan
1983-1986 inom fritidsförvaltningen, sedan till projektet Vision 1987-1988 inom

–––––––––
13 Se närmare www.gfc.o.se
14 Se vidare www.goteborg.se och www.townstogether.info.
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Folketshusrörelsen (FH) och efter FH:s konkurs 1989 till projektet I Lövgärdet
bygger vi framtiden som 1991-1993 bedrevs som en del av stadsdelförvalt-
ningens verksamhet. Under mellanperioden pågick lokalt områdesarbete (LOA)
inom stadsdelsförvaltningen som reguljär verksamhet. Speciellt  för områdes-
arbetet i Lövgärdet var att projektledarna var boende i området. Lövgärdets
områdesarbete är rikligt dokumenterat i interna och externa utvärderingar samt
andra rapporter. Projektet upphörde 1993. Året därpå beslutade folkhälso-
delegationen i Göteborgs kommun att initiera och förankra folkhälsoarbetet
lokalt på stadsdelsnivå.15

Lövgärdet och dess områdesarbete 
Lövgärdet byggdes 1970-75 under det svenska miljonprogrammet. Området hade
sina växtproblem, bl.a. stora ungdomsgrupper och nyinflyttade från flera länder.
I början betraktades Lövgärdet som ett föredöme för bra bostadsplanering,
bostäder med hög standard och integrering av samhällsservice, där offentliga
lokaler hade byggts för sambruk, som t.ex. en skola med en stor fritidsgård. I 
början av 1990-talet fanns problem med arbetslöshet, tomma lägenheter, kom-
munala organisationsförändringar och nedskärningar. Samhällsservicen på områ-
det ansågs vara god; där fanns post, affär, apotek, bibliotek, skola med fritids-
gård, socialkontor, vårdcentral, folktandvård, daghem, fritidshem, öppen för-
skola, Svenska kyrkan, SMU (Missionskyrkans ungdomsorganisation) och en
mängd föreningar. Bland de positiva sidorna av Lövgärdet nämndes vacker natur,
ren luft, bra bostäder och kommunikationer, service och aktivt föreningsliv.

Det övergripandet målet för Lövgärdets områdesarbete i början av 1990-talet
var att verka för bättre service till de boende, framför allt till de äldre och andra 
som vistas mycket i bostadsområdet  i linje med boendeservicedelegationens
mål. De konkreta åtgärderna omfattade fem insatser: 1) ett informationskontor
med datastöd, 2) äldresatsning med väntjänst, 3) friskvård, 4) lokal produktion
för arbetslösa ungdomar och arbetshandikappade och 5) miljöarbete och kultur-
aktiviteter inom ramen för ”Kom igång i kvarteret”. Projektet hade en budget på
2,5 miljoner för två år, varav de statliga projektmedlen täckte 80 procent, kom-
munens andel var 15 procent och bostadsföretagets bidrag cirka tre procent.
Därutöver fick projektet smärre inkomster genom lokal produktion och kursverk-
samhet. Projektmedlen motsvarade sammanlagt två heltidstjänster, men projekt-
arbetet var fördelat på fem personer. Utöver projektarbetarna medverkade en 
områdesarbetare från fritidssektorn och ett antal frivilliga. De frivilliga deltog i
projektet som gymnastikledare, kontaktpersoner, extra hjälp i större lokala arran-
gemang och vid  olika ungdoms-, informations- och väntjänstaktiviteter.

Områdesarbetets inriktning och betydelse hade varierat: i startskedet var 
områdesarbetarnas uppgift att uppsöka, inspirera och engagera, senare att infor-

–––––––––
15 Beskrivningen grundar sig på kommunenkät, intervjuer, fältstudier samt utvärderings- och projekt-

rapporter och annat utdelat material från skivor till böcker om Lövgärdet: kommunenkät (1992-08-
24) ifylld av Inger Bjerman Bakke och intervju med henne (1993-05-27), fältstudier (1993-05-
24—05-26), interna rapporter och utvärderingar (se närmare Bjerman Bakke 1997), externa
utvärderingar av Eriksson (1988) och Hansson (1993), informationsbroschyr För och om
Lövgärdet samt områdestidningar Lövgärdets Allehanda, Vision och Lövisa.
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mera, bilda och stötta lokala aktiviteter för att sedan finnas i bakgrunden.
Projekttiden under Nyttoverkstan 1983-1986 beskrevs som den ”lyckliga” tid, då
projektet stod för framtidstro och entusiasm. Av samtliga utvärderingar (Bjerman
Bakke 1997, Eriksson 1988, Hansson 1993) kan man utläsa att Lövgärdet
förbättrades i socialt och fysiskt avseende 1980-1993. Bostadsområdets gårdar
och torg hade byggts om och Lövgärdet fick en helt ny skolbyggnad i stället för
den vatten- och mögelskadade skolan från 1970-talet. Arbetet hade genomförts i
nära samverkan med bostadsbolaget, Göteborgshem.16 Under Nyttoverkstan
initierades Folkets Hus som fick sitt säte i ett av bostadshusen i området och där
många nya sociala och kulturella aktiviteter sattes igång. Enligt områdes-
arbetarna blev servicen bättre anpassad till Lövgärdesbornas behov under samt-
liga projekt och Lövgärdesborna fick många nya möjligheter att verka för bättre
livsvillkor och förbättrad samverkan samt gemenskap i området.

När bostadsbolaget ändrade sin politik och Folkets Hus gick i konkurs
förändrades det mesta 1989. Även kommunens sparbeting och ändrade styrme-
kanismer i form av målstyrning samt beställar- och utförarmodeller förändrade
villkoren för områdesarbetet. I intervjun sade projektledaren Inger Bjerman
Bakke att ”hon fick lära sig ett helt nytt språk för att tänka och handla”. Det 
räckte inte längre med att tala i humanistiska termer i syfte att värna om de
utsatta utan hon fick börja argumentera med siffror för att visa att socialt
engagemang lönar sig. Hon fick börja räkna ut ”nyttan”: exempelvis att om fem
ungdomar deltog i lokal produktion (skyddat arbete) skulle socialtjänsten spara
40 000 kronor i socialbidrag. För henne var denna typ av kalkylerande något nytt
och svårt och utgjorde ett etiskt dilemma i det arbete som hon ville bedriva i 
enlighet med en humanistisk grundsyn.

Områdesarbete – en del av livet 
Områdesarbetet var för projektledaren, Inger Bjerman Bagge, ”en del av mitt liv
som boende”. Hon hade bott i Lövgärdet sedan 1973. Under intervjun fick jag
veta att hon hade engagerat sig för områdesarbetet sedan 70-talet i olika roller,
först som frivillig, sedan som medarbetare och till slut som projektledare. Under
tiden hade hon också utbildat sig till socionom. Inom projektet hade hon flera
roller som boende, projektadministratör, gymnastikledare och eldsjäl. Men hon
var också politiskt engagerad i stadsdelen. Enligt henne hade konflikterna kring
områdesarbetet också handlat om makt och olika syn på på vems villkor
områdesarbete skulle få bedrivas i Lövgärdet.

I början av 1990-talet tyckte Inger att områdesarbete var något annat än sam-
hällsarbete. Senare, efter en magisterkurs i samhällsarbete, ändrade hon
inställning och kom att anse att de båda arbetssätten handlade om nästan samma
sak. Områdesarbetet var för henne ett slags ”folkbildning för områdets bästa”,
där områdesarbetaren fungerar som ”igångsättare” och ”stöttare”. Bland arbets-
sätt hade använts undersökningar, teater, skrivarkurser, arbetsboksmetod och
framtidsverkstad samt ”det goda mötet”: ”att skapa möjligheter för amatörer

–––––––––
16 Göteborgshem ombildades senare till Poseidon och en del av Lövgärdets fastigheter såldes till en

privat hyresvärd, Reinholds.
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(lokal kunskap) att på så bra villkor som möjligt möta och samarbeta med 
experter (generell kunskap)”. Det goda mötet hade praktiserats i samverkan med
utomstående aktörer som teatergrupper, Chalmers tekniska högskola, Civil-
departementet, RSFH, CESAM och många andra.17

Kommentar: Lövgärdets områdesarbete påminde till stor del om samhällsarbete
som det har uppfattats i Sverige (jfr t.ex. Sundh & Turunen 1992, Wahlberg m.fl.
1978, Wahlberg 1998). När stadsdelsnämnden tog över verksamheten i början av
1990-talet fick områdesarbetet en mer problemorienterad än sociokulturell profil.
Samhällspolitiskt handlade arbetet om att förbättra boendemiljö och service i
området samt att skapa en ”Lövgärdetsanda” med en rad lokala aktiviteter inom
den tredje sektorn. Livspolitiskt syftade det till att forma en lokalpolitisk rörelse. 
Detta syfte vann dock inte gehör hos stadsdelförvaltningen, i synnerhet inte i 
samband med FH:s konkurs. Vad som låg bakom konkursen har jag inte
undersökt.

Projektet Vågspelet
Vågspelet utgör ett annat exempel på samhällsarbete i form av ett landsbygds-
projekt inom en storstad, i Göteborgs skärgård.18 Det var ett uttalat kvinnoprojekt
i början av 1990-talet. Den första projektbeskrivningen fick jag från en stadsdels-
chef vid Styrsö stadsdelsförvaltning i Göteborg. Han beskrev det som ”ett
utmärkt exempel på samverkan mellan befolkningen och den kommunala
sektorn”. Stadsdelschefen betraktade projektet som en modell för hur det lokala
boendeinflytandet kunde stärkas inom stadsdelsförvaltningen. Arbetssättet pre-
senterades som områdesarbete. Själva projektet bedrevs av en kvinnoförening,
Vrångö på gång (VPG), i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen och andra
berörda aktörer. Värt att nämna är också att Vrångöborna hade hämtat inspiration
till sitt utvecklingsarbete från flera ösamhällen, till och med från Finland, från 
Åbolands skärgård. I början av 1990-talet hade projektet uppmärksammats i
glesbygdsmyndighetens rapporter som handlade om kvinnors roll i glesbygds-
utveckling/landbygdsutveckling.19

Vrångö
Vrångö är ett fiskesamhälle med cirka 380 boende. Under sommarperioden för-
dubblas antalet boende. Ön hör till Göteborgs kommun och sedan 1990 till stads-
delsförvaltningen Styrsö. Före kommunsammanslagningen 1976 var Styrsö en
–––––––––
17 Lövgärdets gårdspatrull var influerad av gatuteatergruppen Jordcirkus, arbetsboksmetoden kommer

ursprungligen från Norge och är dokumenterad i Mårtensson & Orrskog (1986). Framtids-
verkstaden härstammar ursprungligen från Tyskland och är dokumenterad i Sundh &Turunen
(1992, 117-118) och Denvall & Salonen (2000).

18 Namnet Vågspelet symboliserar två aspekter av projektet, nämligen ”ett vågspel runt ön” och ”en 
handling som medför risker”

19 Helhetssynen på glesbygds/landsbygdsutveckling omfattar bl.a. en vision om en livskraftig/bär-
kraftig bygd med arbetsmöjligheter, bra service och god miljö som kan åstadkommas genom
samordning av resurser mellan olika samhällssektorer samt utvecklandet av småskalig och lokalt 
anpassad produktion (se t.ex. Bull 1993a, Frånberg 1994, Johansson & Lanesjö 1993).
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egen kommun omfattande de södra öarna i Göteborgs skärgård. Redan 1993 var
Vågspelet ett rikligt dokumenterat projekt, som hade beskrivits och utvärderats
av såväl studenter som forskare.20 Det massmediala intresset för projektet på
Vrångö märktes i ett stort antal tidningsreportage. Min korta beskrivning baserar
sig på de nedan nämnda rapporterna och egna studier om Vrångöprojektet.21

I början av 1970-talet var Vrångö en avfolkningsort med en alltmer urholkad
samhällsservice, men från och med 1970-talets mitt började befolkningen öka;
unga familjer stannade på ön och fick barn och nya invånare flyttade till ön. För-
sörjningen på Vrångö har traditionellt utgjorts av småskaligt fiske kombinerat
med jordbruk och viss lotsverksamhet. Många arbetar i Göteborg eller har fria 
yrken. Sedan kommunsammanslagningen 1976 har ön haft svårt att hävda sig
gentemot andra kommundelar. Vad gällde Göteborgs södra skärgård ansåg
VPG:s taleskvinnor att ösamhällena hade drabbats hårt av kommunens nedskär-
ningar och att en av de centrala svårigheterna inom kommunen hade varit att
finna en rättvis fördelningsmodell för resurserna mellan öarna och en fungerande
förvaltningsmodell i stadsdelarna. Dagsaktuella problem på Vrångö 1993 var
dålig service, nedläggning av posten samt lönsamheten i fisket. Som resurser
togs upp sammanhållningen, ett aktivt förenings- och församlingsliv samt viljan
att hålla öns traditioner vid liv. Det fanns ett rikt föreningsliv med elva
föreningar och tre församlingar. Ön har en stark tradition av frikyrklighet och
borgerligt röstande vid val.

Genusbaserat projektarbete
VPG själv etiketterade inte sitt arbete på något särskilt sätt utan uppfattade
föreningen som ett medel för att uppnå sina syften. Projektet initierades i en
situation där öns kvinnor var oroliga för öns framtidsutveckling. Inledningsvis
var det främst barnomsorgssituationen som oroade. Syftet med det ursprungliga
projektinitiativet var att rädda en nedläggningshotad förskola. När hotet om ned-
läggning av förskolan förestod kallade en vikarierande barnskötare (en av tales-
kvinnorna) på förskolan barnens föräldrar till ett möte. Detta möte ledde till 
bildandet av en aktionsgrupp av kvinnor och en vändpunkt i de unga kvinnornas
liv på ön. ”Det var första gången vi kom samman och pratade om hur vi såg på
´livet på ön´. […] Den första tanken var ´bara´ att formulera våra önskemål om
ett DAGHEM. Vi ville beskriva våra behov och få dem uppfyllda.” Med hänvis-
ning till det kärva ekonomiska läget utlovade kommunen inget daghem. Kvin-
norna tog även kontakt med lokala politiker, men fick inget löfte om att ens för-
skolan skulle räddas. I detta skede tipsade stadsdelschefen om statliga projekt-

–––––––––
20 Se närmare Adamsson m. fl. (1989) och Bull (1993b).
21 Beskrivningen baseras på en kommunenkät ifylld av stadsdelschefen Lars Carolusson (1992-03-

13), projektenkät ifylld av två av VPG:s taleskvinnor Annika Törnell-Levin och Sussi Löfgren
(1993-05-25), intervju med Annika och Sussi (1993-09-23), fältstudier (1993-08-22, 1993-08-25,
1993-09-25, 1994-04-15). Andra dokument: Promemoria 1989-10-12 av Bostadsdepartmentet och 
Socialdepartementet, Allaktivitetshus på Vrångö av GF Verksamhetsutveckling AB från 1991 och
broschyren Nu är vi rustade av GF Konsult AB samt konferensinbjudan Välkommen till
invigningen av Vrångö-huset fredag den 15 april 1994. Jag har beskrivit projektet i artikeln A Life-
political Aspect on Community Work (Turunen 2002a). Se även www.vrango.com.
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medel som fanns att söka hos Boendeservicedelegationen för att dra igång ett
lokalt utvecklingsprojekt. År 1988 bildade kvinnorna föreningen Vrångö på
gång (VPG) som ansökte om 1,6 miljoner svenska kronor. VPG fick 910 000
kronor från delegationen och 100 000 av länsstyrelsen för sitt projekt, att säker-
ställa ett kvarboende på ön för såväl unga som gamla. Det skulle ske genom att 
arbeta för en upprustning av en nedsliten skolbyggnad till ett Vrångöhus, ett all-
aktivitetshus för offentlig och annan service.

Ombyggnaden av skolan till Vrångöhuset kostade över 10 miljoner. Kommunen
och staten bidrog med 8,5 miljoner och Vrångöborna med 1,5 miljoner genom att
sälja tomter till kommunen. Under processens gång tog VPG kontakt med Göte-
borgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Socialhögskolan. Socionom-
studerande hjälpte kvinnorna att ta fram ett kunskapsunderlag av sociala förhål-
landen på ön och arkitekter ritningar för huset. En konsultfirma inom sam-
hällsbyggnadssektorn, GF Konsult AB, kopplades till projekteringen av huset när
kvinnorna fick problem med en byggfirma. Utöver detta behövde projektet över
400 möten och 15 000 ideella timmar, innan Vrångöhuset blev klart.

Huset invigdes 1994 och kom att inrymma både offentlig service och lokaler
för ideella aktiviteter, bl.a. barnstuga, förskola, skola, matsal, kafé, gymnastiksal,
möteslokaler, rum för distriktssköterska och barnläkare, postbutik, ö-kontor,
bibliotek, föreningsaktiviteter samt en bakugn där Vrångöborna kunde baka
traditionsenlig ”Vrångökaka”. När Vrångöhuset blev klart, förklarades före-
ningen Vrångö på gång vilande. Istället bildades en bygdegårdsförening som tog
över det dagliga ansvaret för Vrångöhuset i samverkan med kommunen. Vid års-
skiftet 1993-94 utsågs projektet till årets landsbygdsprojekt. Huset fungerar som
en blandmodell av offentlig social service och föreningsaktiviteter. Det förvaltas
av kommunen med hjälp av omfattande frivilliga insatser. Ansvarsfördelningen
mellan kommunen och föreningslivet har inte varit problemfri, men huset
fungerar.

Personligt engagemang som energi 
När jag bad föreningens taleskvinnor, Annika Törnell-Levin och Sussi Löfgren,
beskriva arbetsprocessen i fem faser svarade de att följande punkter hade varit
viktiga inom VPG: ”att precisera drömmen hos oss själva, ta fram behoven, att
plantera drömmen hos de inblandade, att konkretisera drömmen (plats, budget,
kalkyl, ritningar m.m.), att få fram ett beslut om drömmen samt att planera
husets inre verksamhet.” Allas deltagande var en av de mest centrala principerna
i VPG:s arbete, men det hade inte skett utan spänningar och intressekonflikter.
Arbetsrollen beskrevs som ”pådrivare” och ”sammanhållare” samt att vara ”ett
steg före i något som är totalt nytt”. Avslutningsvis skrev taleskvinnorna att 
VPG:s arbete bäst kan beskrivas som ett sätt att metodiskt försöka få med alla
genom ”ett personligt engagemang”.

För de aktiva inom VPG var det viktigt att ”fånga in stämningar på ön” för att
kunna förankra arbetet bland öborna. De hade också fått lära sig att utöva
lobbying, använda media och bearbeta myndigheter. Kvinnorna beskrev sig
själva som ”eldsjälar”, de som ger energi åt projektet. Annika och Sussi gjorde
en åtskillnad mellan ledare och eldsjäl. Den förra var mer av en beslutsfattare,
medan den senare var projektets ”energi”, den som entusiasmerade och berörde.
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Båda lade stor vikt vid att vara ”äkta” i sina relationer till andra: ”vi ger oss inte
ut för att vara någonting annat än vi själva”. Centrala värden inom VPG:s
verksamhet var människors lika värde, respekt för olikhet samt allas medverkan.
”Det är ett värde i sig att även om vi är så olika kan man faktiskt åstadkomma
någonting tillsammans. Som grupp hade vi aldrig umgåtts allihopa om det inte
hade varit för detta projekt.” Vad gällde färdigheter hade det aktiva deltagandet i
VPG:s verksamhet varit en ”hård träning” i att klara av att säga sin åsikt, gå
vidare och ta konflikter. Arbetet hade ställt krav på att kunna skriva, tala, struk-
turera sig och organisera. Vid sidan av behovet av ”ordning och reda” hade
kvinnorna även sett till att de kunde ha roligt tillsammans. Även protokollen
skulle vara någonting annat än ”tråkiga beslutsprotokoll”. Istället skrev kvinnor-
na ”levande processprotokoll” med diskussionsinslag. De metoder som VPG
hade använt sig av omfattade stormöten, arbetsmöten, påverkansarbete via media
samt lobbying. Under projektet hade VPG medvetet inbjudit representanter för
olika myndigheter och statliga verk till Vrångö för att de skulle se Vrångö och
öns livsförutsättningar i verkligheten. Strategin beskrevs som ”en personlig och
öppen attityd”.

Kommentar: När jag kom till ön för första gången i april 1993, fick jag åka runt
på ”sight-seeing” på en lastmoped, öns ”taxi”. VPG hade inga egna kontorsloka-
ler utan kvinnorna arbetade hemifrån; de höll möten hemma eller i en barack
som på dagarna fungerade som fritidshem. VPG:s taleskvinnor talade 1993 inte
om sitt arbete som samhällsarbete, även om det i min förståelse var det. År 1996
hade kvinnorna fått ett besök från en grupp kvinnor från Zimbabwe. De hade
kunnat identifiera sig med VPG:s arbete trots helt annorlunda livsvillkor.22 Sam-
hällspolitiskt lyckades VPG mobilisera såväl hela ön som myndigheter och bolag
för att genomföra projekteringen av Vrångöhuset. Ingen hade någon utbildning i
samhällsarbete eller motsvarande, utan kvinnorna hade fått lära sig sitt sätt att
arbeta genom sin praktik. Livspolitiskt handlade deras arbete om att forma livet
på ön på ett sådant sätt som passade kvinnorna och övriga öbor.

Göteborgs arbetslivsarbete
Göteborgs Stads Arbetslivsarbete (GSA) utgör i denna studie ett exempel på
kategorin övrigt, ett svåridentifierbart metodutvecklingsarbete. I projektbeskriv-
ningen från 1992 presenterades det som "konsultativ socialtjänst och nätverks-
arbete". Speciellt för GSA, som i vardagstal kallades för Arbetslivsgruppen, var
att det vände sig till det privata näringslivet, fackförbund och kommuninvånare i 
Göteborg.23 I de dokument som jag fick karaktäriserades arbetslivsarbetets del-
–––––––––
22 Se vidare Möte mellan nord och syd av Lena Furberg, handläggare för global ekonomi inom

Svenska Kyrkan 
(http://www.kyrkornaseukontor.org/Innehall/Social_Ekonomi/skrift/social_furberg.htm).

23 Beskrivningen grundar sig på följande källor: kommunenkät ifylld av Gun Stigelius (1992-06-29),
projektenkät av Gun Stigelius (1993-06-17), Leif Tjernström (1993-06-07), Bengt Calás (1993-06-
09), Ove Lundgren (1993-06-17) samt Agneta Starfelt och Gun Stigelius (1994-02-16), fältstudier
(1993-06-14-17), intervjuer med Gun Stigelius (1993-05-27) samt med Ove Lundgren och Leif
Tjernström (1993-06-17). Andra dokument: Arbetsliv – om solidaritet och sociala insatser på 
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projekt med varierande beteckningar som ”sociala insatser för arbetslivsarbete”,
”offensiv socialtjänst” och ”personalsocialt arbete”, beroende på de delprojekt
som gruppen arbetade med. Fokus var temat ”människor i kris”, i synnerhet
inom arbetslivet. Arbetet bedrevs i gränslandet mellan fackligt-socialt arbete,
socialt arbete och folkhälsoarbete. Det visade sig också att arbetslivsarbete hade
en mycket äldre historia än dess 1990-talsform i form av arbetsgemenskaper och
kamratstöd ända från slutet av 1800-talet (se vidare Landsorganistionen och
Svenska kommunförbundet 1990).

Ny inriktning i socialt arbete
Göteborgs arbetslivsarbete initierades 1978 som en lokal försöksverksamhet
kring kamratstöd mellan Göteborgs distrikt inom Landsorganisationen (LO) och
en frivillig socialpolitisk förening, Verdandi. Denna pionjärverksamhet hade en
heltidsanställd projektledare, socionom Gun Stigelius, som senare blev arbets-
livsgruppens samordare. Denna pionjärinsats ledde till ett annat försöksprojekt,
ett samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och LO i Göteborg 1984. Sam-
arbetet mellan socialtjänsten och LO utvecklades väl, och från och med 1987
inrättade kommunledningen i Göteborg en fast tjänst för en metodutvecklare för
arbetslivsarbete. Vid varje socialkontor utsågs en kontaktperson för arbetslivs-
arbete. Tjänsten som metodutvecklare kom senare att benämnas utvecklings-
konsulent. När arbetslivsarbete blev en kommunövergripande verksamhet
betraktades det som en ny specialinriktning av socialt arbete. Antalet fast
anställda var som högst tre. 

I samband med Göteborgs stadsdelsreform fick arbetslivsgruppen sin hemvist
vid stadsdelsförvaltningen Lundby, närmare bestämt vid en enhet som hette
Göteborgs stad Utvecklingsgrupp Galjonen. Denna grupp omfattade flera kom-
munövergripande utvecklingsfunktioner för t.ex. samhällsplanering, samordning
av narkomanvård, föreningsstöd och frivilliga insatser samt förebyggande insat-
ser för barn och ungdomar. I samband med kommunens sparbeting i början av
1990-talet förlorade arbetslivsgruppen hälften av tre tjänster. När organisations-
förändringen med beställar- och utförarmodellen  infördes i Göteborgs stad blev
arbetslivsgruppen en konsultativ tjänst, som i allt större utsträckning fick finan-
siera sin verksamhet med hjälp av egna intäkter, bl.a. genom projekt i samverkan
med företag, fackförbund och företagshälsovård. År 1993 omfattade arbetslivs-
gruppen fyra personer som alla var socionomer. Endast utvecklingskonsulenten
hade en fast tjänst. Resterande tre medarbetare var projektanställda vid GSA.

arbetsplatsen av LO och Kommunförbundet (1990), Samverkansprojekt Volvo Lastvagnar AB/
Socialtjänst Lundby SDF, delrapport 1 (1991-09-09—1992-06-30), Samverkansprojekt Volvo
Lastvagnar/Socialtjänst Lundby SDF, Arbetslivsprojekt 5 (u.å.), Det goda kamratskapet. Omtanke
och Ansvar av Volvo Lastvagnar Metall från 1990, Projektbeskrivning Ett offensivt projekt för 
arbetslösa kommuninvånare i Göteborg av Gun Stigelius (1993-01-29), Rapport från ett drogföre-
byggande projekt på Volvo Lastvagnar AB av Leif Tjernström och Ove Lundgren från 1994,
Utvärdering av ett offensivt projekt för arbetslösa kommuninvånare av Stadsrevisionen i Göteborg
från 1994 och Personalsocialt arbete på små arbetsplatser. Ett samverkansprojekt mellan
Bygghälsan, byggbranschens parter och Göteborgs stads arbetslivsgrupp av Ove Lundgren från
1995, e-postkontakt med Leif Tjernström och Agneta Starfelt 2004.
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En ny omorganisation ägde rum i slutet av 1993. Då blev arbetslivsgruppen en
del av Göteborgs Stads Folkhälsosekretariat och flyttade till Göteborgs stads
stadskansli i stadens centrum. När Göteborgs frivilligcenter (GFC) bildades 1995
blev arbetslivsgruppen representerad i GFC:s interimsstyrelse. Efter folkhälso-
sekretariatets nedläggning i Göteborg 1998 splittrades arbetslivsgruppen som
arbetsgrupp. Alla fortsatte med ”arbetslivsarbete” i någon form inom den sociala
sektorn, en som folkhälsosekreterare i en stadsdel, en med förebyggande miss-
bruksarbete, en blev projektledare för ett EU-finansierat projekt Agora – en
mötesplats för kvinnor i alla åldrar, från jordens alla hörn och därefter organisa-
tionskonsult vid Mångfaldsenheten vid Stadskansliet och den fjärde personen
blev utvecklingsledare vid GFC.

Arbetslivsservice och delprojekt
Arbetsinsatserna bestod av två huvuddelar: arbetslivsservice och delprojekt.
Arbetslivsservicen innefattade utbildning, kamratstöd, psykosocialt stöd, rådgiv-
ning inklusive budgetrådgivning, drogförebyggande arbete, folkhälsoarbete, fri-
villigt arbete samt hjälp till självhjälp. I delprojekten ingick i början av 1990-
talet tre samverkansprojekt: Samverkansprojektet Volvo Lastvagnar AB/Social-
tjänst Lundby SDF, Offensivt projekt för arbetslösa och Personalsocialt arbete
på små arbetsplatser och Samverkansprojekt mellan Bygghälsan, byggbranschens
parter och Göteborgs Stads Arbetslivsgrupp.

Nedan följer en kortfattad redogörelse för samverkansprojektet mellan social-
tjänsten i Lundby och Volvo Lastvagnar AB (VLAB), initierat av Metalls
(Metallindustriarbetareförbundet) kamratstöd på VLAB. Kamratstödet definiera-
des som ”ett mellanfackligt nätverk för stöd åt medarbetare i olika former av
kris” och bedrevs vid Volvo främst av Metallklubben. Projektet kom igång i
september 1991 och pågick fram till juni 1994. Samverkansprojektet finansiera-
des med projektmedel från Arbetslivsfonden (Arbetslivsfondprojekt 5). Det över-
gripande syftet med samverkansprojektet var att utveckla kamratstöd, öka trivsel
och förebygga utslagning på arbetsplatser på grund av missbruk eller andra
sociala faktorer. Totalt kostade projektet 2,4 miljoner svenska kronor, varav
arbetslivsgruppen kunde förfoga över 1,2 miljoner. Projektet pågick i tre år,
under vilka det  förväntades bidra till en bestående kompetens hos nyckelper-
soner/grupper inom företaget i det drogförebyggande arbetet.

Volvo Lastvagnar beskrevs av projektarbetarna som ett miniatyrsamhälle
(community) med 4 000 anställda. Samverkansprojektet skulle angripa de ba-
komliggande faktorerna till sjukskrivningar och ohälsosamma företeelser på
Volvo Lastvagnar genom utbildningsinsatser i syfte att höja kompetensen i miss-
bruksfrågor på företaget. Målgrupperna var chefer, kamratstödjare, personal-
avdelningsanställda, fackliga företrädare, enskilda arbetstagare och företags-
hälsovård.

Ökad arbetslivskompetens
Det praktiska arbetet på Volvo omfattade såväl utbildning som rådgivning.
Utbildningar gavs på flera temaområden rörande kunskaper om  droger, samtals-
metodik (”det svåra samtalet”), mobbning, konflikthantering, mänskliga kriser,
hushållsekonomi och budgetrådgivning samt vardagsjuridik. Begreppet ”drog-
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missbruk” uppfattades som ett missbruk av tre typer av droger: alkohol, narko-
tika och vanebildande psykofarmaka. Det drogförebyggande arbetet presen-
terades utifrån ett helhetsperspektiv och omfattade fyra olika aspekter: samhälle,
företag, arbetsgrupper samt individ och familj.

Under hela projekttiden 1991-1994 genomfördes sammanlagt 65 utbildnings-
tillfällen och antalet deltagare var totalt 723 personer. 152 personer vände sig till 
projektledarna för enskild konsultation. Projektledarna, Ove Lundgren och Leif 
Tjernström, ansåg att utbildningarna hade lett till en allmän attitydförändring och
en ökad psykosocial kompetens inom företaget. Projektledarna hade enligt egen
utsago lyckats visa vägar för hur svåra problem kan lösas. En överväldigande
majoritet av enskilda med problem hade med hjälp av konsultationer kunnat
stanna kvar i företaget. Kontaktnät och personliga kontakter hade byggts upp 
mellan olika samarbetsparter. Den modell som projektarbetarna utvecklade i
budgetrådgivning väckte intresse i media och i internationella sammanhang.
Projektarbetarna färdigställde även för VLAB:s räkning en resurskatalog över
samhällsservice med adresser och telefonnummer. Metoden att utbilda nyckel-
personer i kombination med enskilda konsultationer hade enligt projektledarna
visat sig fungera utmärkt.

Ett särskilt inslag i detta delprojekt var att två socialsekreterare var utplace-
rade på Volvo, och att arbetet utfördes på flera arenor, från verkstadsgolvet till 
ledningsgrupperna. Projektledarna ansåg att ”de gav socialtjänsten ett nytt
ansikte för många, som sett socialtjänsten som en fattigvård dit man vänder sig
först när man är piskad och tvungen”. Å andra sidan kunde projektledarna också
utbilda socialtjänstens personal i nya arbetssätt. De såg paralleller mellan arbets-
livsarbete och samhällsarbete i och med att bådadera bedrevs utanför social-
byråer och att socialarbetare gav sig ut på andra arenor, där de mötte människor i
deras verkliga miljöer och inte endast som klienter: "man arbetar på många
nivåer samtidigt, man skapar många kontaktytor och försöker få till stånd en 
kommunikation, där man verkar, inte för att synas, utan för att sätta stenen i
rullning utan att själv rulla stenen.” I båda arbetsformerna ansåg de att projekt-
ledarna fungerar som ”spindlar i nätet”; de knyter ihop olika typer av insatser 
och uppmuntrar de berörda att själva göra jobbet eller lära sig hur man kan göra
jobbet. Arbetslivsgruppens projektledare identifierade dock sig själva mera ”som
konsulter och handledare än samhällsarbetare". Projektledarna själva beskrev
sina roller som ”brobyggare” och ”kunskapsförmedlare” mellan företaget och
socialtjänsten: ”Vi är motorer, bollplank och idégivare för våra målgrupper.”

Pådrivande processledare
I den kompetens som projektledarna behövde i sitt arbete på Volvo var
kunskaper om droger, socialpsykologi, samtalsmetodik, hushållsekonomi, arbets-
liv och arbetslivslagstiftning samt samhällskunskap viktiga inslag. Projekt-
ledarna uppfattade sitt arbete som en kombination av teori och praktik, där "den
teoretiska kunskapen användes som ett hjälpmedel, inte som ett medel för att
styra vardagsarbetet utan för att strukturera det". Bland de viktigaste värdena
nämnde de ”den solidariska människosynen”, något som enligt projektledarna
inte längre var en självklarhet i dagens samhälle. Det andra värdet var ”respekt 
för människor, även för dem som har problem”. I praktiska färdigheter ingick
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förmågan "att kunna formulera sig i tal och skrift, förmedla och delge kunskap,
organisera, följa upp, hålla många bollar i luften, entusiasmera samt att kunna
vara flexibel, snabb och ha tålamod". På frågan om de medvetet tillämpade vissa
metoder svarade projektledarna både ja och nej. De uppfattade sin arbetsuppgift
som att bereda marken för fackligt-socialt arbete och förebyggande socialt
arbete. Båda projektledarna uppfattade sitt eget arbete som en läroprocess där 
även projektledarna själva utvecklades såväl professionellt som privat.

Vad gäller hela arbetslivsgruppen uppfattade utvecklingskonsulenten sin roll
som ”arbetsledare” och ”samordnare” för hela arbetslivsgruppen. I de olika del-
projekten uppfattades rollerna som "pådrivare, organisatör och känselspröt",
”utbildare och processigångsättare” och "attitydpåverkare, nätverksbyggare och 
katalysator". Enligt utvecklingskonsulenten handlade arbetslivsgruppens arbete
om de fyra medarbetarna och deras unika kombination av kompetenser. Alla var 
socionomer med flera olika slags arbetslivserfarenheter och dessutom hade de
sina specialkompetenser som t. ex. i socialtjänstens socialbidragsarbete, miss-
bruksarbete, psykosocialt arbete, processhandledning och utvecklingsarbete.
Arbetslivsarbete betraktades som ett arbete som låg ”rätt i tiden” och ”steget
före”. Mest lärorikt för samtliga projektledare hade varit ”att ge sig ut på ny
mark inom socialt arbete” och ”utvecklas i grupp”. Den ekonomiska osäkerhet
som gruppen hade levt under på 1990-talet hade varit svårast: ”Vi jobbar
självständigt, men har inget stöd”.

Kommentar: Jämfört med samhällsarbete kan man finna många likheter med
delmetoden organisationsarbete, även om arbetslivsgruppens arbete inte direkt
handlade om samhällsarbete. Projektledarna identifierade sig inte heller själva
som samhällsarbetare utan som konsulter, processledare och handledare.
Gruppen utvecklade arbetslivskompetens på organisations-, grupp- och
individnivå utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Till skillnad från traditionellt
socialt arbete var arbetsformen mer process- och handlingsinriktad än åtgärds-
och behandlingsinriktad. Samhällspolitiskt handlade arbetet om att öka
arbetslivsservice i samverkan. Livspolitiskt sett verkade gruppen för att främja
arbets- och livskompetens för att bemästra ett förändrat arbetsliv. Historiskt sett
kan man finna likheter med settlementrörelsens arbete vid Hull-House, som
ägnade sig åt fackligt-socialt arbete i slutet av 1800-talet. Paradoxalt nog blev
Arbetslivsgruppen avvecklad i en situation där sjuktalen i Sverige ökade.

Sammanfattning: från samhällsarbete till 
storstadsarbete
Även i Sverige har samhällsarbetets utveckling och omvandling gått mot ökad
differentiering och gränsöverskridande pluralism, där lokalt utvecklings- och
förändringsarbete pågått under skilda beteckningar (samhällsarbete, struktur-
inriktade insatser, områdesarbete, storstadsarbete m.m.) och i flera former
(projekt, reguljära och andra blandformer). Varje årtionde har skapat sina termer
i takt med samhällets och samhällspolitikens omvandling. Alla ovan beskrivna
exempel reflekterar de politiska och organisatoriska förändringar som har skett
inom den svenska välfärdsstaten under de senaste årtiondena.
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I min tolkning är Sverige det land där skilda former av lokalt utvecklings- och
förändringsarbete (inte endast samhällsarbete) mest påtagligt har präglats av en
ambivalens på nationell, kommunal och lokal nivå. Å ena sidan stimulerar staten
till lokala strategier med medborgarengagemang och egenmakt, å andra sidan
verkar de som tar utmaningen ordagrant få det svårt i förhållande till makt-
havarna (politiker och tjänstemän).

Trots massiva satsningar på lokala projekt sedan slutet av 1960-talet från
statens sida verkar ingen form av lokalt utvecklings- och förändringsarbete ha
lyckats få fäste i kommunernas verksamhet, vare sig de har kallats för
samhällsarbete, strukturinriktade insatser eller storstadsarbete (jfr Denvall 1994,
Hertting 2003, Jacobson 1991, Wahlberg m.fl. 1978, Ronnby 1988, Sundh 1999
m.fl., Turunen 1990). Två av de tre exempel som jag studerade på projektnivå i
Göteborg blev avvecklade efter över tio års relativt lyckosamma arbete. Det
exempel som fortfarande pågår är det boendeserviceprojekt som en grupp
kvinnor genomförde på ön Vrångö. En gammal skola blev ombyggd till en
bygdegård, kallat Vrångöhus, som fungerar som ett multiservicehus och mötes-
plats för hela ön och dess sommargäster. För närvarande pågår ett ombygge av
hamnen med hjälp av EU-medel.24

Trots att jag själv sedan 1980 bor i Sverige och har verkat inom socialt arbete
i olika roller har jag haft svårigheter att följa samhällsarbetets utveckling och
omvandling i den explosion av lokala strategier som har skett sedan 1980-talet
inom skilda samhällssektorer i Sverige. Explosionen av diskurser och praktiker
på området kan symboliseras som ett fyrverkeri; när den ena fyrverkeripjäsen har
slocknat har nya tänts.

–––––––––
24 Se närmare www.vrango.com.
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Sammanfattning och jämförelse på 
kommunnivå
Nedan sammanfattas resultaten av den explorativa kommunstudien utifrån ett
kommunjämförande perspektiv. I kapitel V görs en mer övergripande jämförelse
av samhällsarbetets omvandling ur ett länderjämförande perspektiv på hela
forskningsmaterialet.

På basis av den explorativa kommunstudien fann jag fyra huvudtyper av
lokala strategier inom den sociala sektorn i respektive undersökningskommun
(Bergen, Göteborg, Tammerfors och Århus). Dessa var:

decentralisering i dess tredje form inom ramen för kommundelsreformer o.d.
avinstitutionalisering och områdesförläggning av social service och socialt
arbete
lokal samverkan och lokala råd i varierande former
lokala projekt och andra försöksverksamheter under varierande beteckningar

Det är den sistnämnda strategi som har stått i centrum för mitt kunskapsintresse.
I fokus för jämförelsen på kommunnivå står organisationstillhörighet, inriktning, 
arbetssätt, mål och övriga aspekter. Vad gäller organisationstillhörighet hörde 36
av de kategoriserade 78 exemplen hemma inom den sociala sektorn (barnom-
sorg, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg) i de fyra kommunerna, och
42 bedrevs på tvären mellan kommunala förvaltningar, andra samhällssektorer
eller lokala aktörer (bostadsbolag, föreningar, kooperativ, nätverk och enskilda
eldsjälar).

Tabell 1. Organisationstillhörighet1

Socialsektor Tvärkommunal Tvärsektoriell Annan Totalt

BO  ÄO IFO
Bergen   0   0    6    10  2 1   19

Göteborg   4  4   1  8  0 1   18

Tammerfors   0  0   5  2  1 1     9

Århus   6  2   8  5  3 8  32

Summa 10  6    20    25  6 11  78

Procent   46%    32%  8% 14 % 100 % 

–––––––––
1 Förklaringar till förkortningarna: Den sociala sektorn omfattar BO (Barnomsorg), ÄO (Äldreom-

sorg) och IFO (Individ- och familjeomsorg) som i Göteborg. I Bergen ingick barnomsorg i skolför-
valtningens verksamhet och är därmed inte med. Samverkan med den lokala barnomsorgen finns
dock med, eftersom barnstugorna låg i respektive stadsdel. De bergenska ”hjemmetjenestene” räk-
nades till ÄO och ”sosialomsorg”, ”barnevern” och ”edruskapsvern” till IFO. I Tammerfors ingick
barnomsorg (lastenpäivähoito) i BO, hemservice (kotipalvelu) i ÄO och utkomstskydd och socialt 
arbete (toimeentulotuki ja sosiaalityö) i IFO. I Århus omfattade BO ”Børn og Ungesektoren”, ÄO
”Ældresektoren” och IFO ”Familie- og arbejdsmarkedssektoren”. Tvärkommunalt betyder sektors-
övergripande samverkan mellan flera sektorer inom en kommun. Tvärsektoriellt betyder samverkan
mellan kommunala och utomkommunala organisationer som statliga verk, bolag, företag, före-
ningar, kooperativ, självhjälpsgrupper o dyl. I gruppen annan fanns exempel som bedrevs av
bostadsbolag och -föreningar, kooperativ, föreningar och nätverk som t.ex. A-gillen, vandrande
cirkus, Röda Korset, självhjälpsgrupper o.d.
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Tabellen visar att merparten av exemplen var sektors- och yrkesövergripande.
Det visade sig att även gränserna mellan projekt och reguljär verksamhet var 
utsuddade i kommunerna.

Gemensamt för de flesta exemplen var symboliska projekt- och verksamhets-
namn. Här fanns ”Hälsosammare stad 95", ”Bo bra Annedal”, ”Igångsättar-
skolan-Kulturambulansen”, ”Vill du leva fullt ut?”, ”Liten i Fana”, ”Se dig om,
du är inte ensam”, ”Turkiska Danskar”, ”Vetande är makt”, ”Skiftesporet – för-
tidspensioner i dag – framtidspensioner i morgon”, ”Pappis”, ”Cirkus på tvären”
etc. (se vidare bil. 6). Bland de 78 exemplen benämndes endast ett explicit som
samhällsarbete, Samhällsarbete Toimela. I övriga kommuner användes andra
beteckningar som närmiljöarbete i Bergen, miljöarbete i Århus och samverkans-
projekt och områdesarbete i Göteborg. Tammerfors avvek från de tre andra
nordiska kommunerna genom att det fanns få projekt och att de som pågick var
kommunalt finansierade korttidsprojekt eller reguljära verksamheter. Jag fick 
endast ett exempel på ett stort tidsbegränsat projekt i början av 1990-talet, ENT-
uppsökande arbete, inom den sociala sektorn.

Tre inriktningar och arbetssätt 
De 78 kategoriserade fallbeskrivningarna täckte en rad livsområden och –verk-
samheter: från deltagande i samhällsplanering till miljöterapeutiska grupper och 
arbetslivsarbete. Alla handlade om social utveckling och förändring på lokalsam-
hällesnivå. Av kommunstudien framgick också att medverkan i samhällsplane-
ringen i regel var en uppgift för kommunledningen. Vad gäller den sociala
sektorns medverkan i samhällsplanering låg huvudansvaret på socialförvalt-
ningen centralt som dock samarbetade med de decentraliserade enheterna.
Utöver detta pågick några särskilda projekt på lokal nivå där medborgarmed-
verkan i samhällsplaneringen stod i centrum. Att medverkan i samhällsplane-
ringen har blivit en mer centraliserad uppgift visar även flera svenska studier (jfr 
Denvall 1994, Sundh 1985, 1999).

Beträffande inriktning (målgrupp och -område) kunde tre huvudgrupper
identifieras: lokalsamhälle, specifika grupper och övrigt (organisations-, metod-
och personalutveckling). Nedan illustreras fördelningen mellan kommunerna.

Tabell 2. Målområde- och grupp 

Bergen Göteborg Tammerfors Århus Antal Procent

Lokal-
Samhället

 2  7 3 4 N 16  20 % 

Specifika
Grupper

14  9 5 25 N 53  68 % 

Övrigt  3  2 1  3 N  9  12 % 
Summa 19 18 9 32 N 78 100 % 
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Lokalsamhället i detta sammanhang var stadsdel, lokalområde, kvarter eller 
grannskap. Specifika grupper omfattade barn och ungdomar, familjer, flyktingar-
och invandrare, förtidspensionärer, handikappade, kvinnor, män, missbrukare,
psykiskt sjuka, synskadade, äldre etc. Sammanlagt 22 projekt av 53 inriktades på
barn och ungdomar. Vid undersökningstillfället var barn- och ungdomsarbete av
hög prioritet i Bergen och Århus. Göteborg hade flest exempel som inriktades på
hela lokalsamhället. Många av dessa (s.k. samverkansprojekt) hade fått projekt-
medel från Boendeservicedelegationen. Fem inriktades på ”familjer i sönderfall”:
ensamstående föräldrar, söndagspappor eller invandrarfamiljer. I Tammerfors
omfattade särskilda verksamheter barn och ungdomar, kvinnor och personer med
missbruksproblem. Den tredje kategorin utgjorde en restkategori av projekt och
verksamheter där metod-, organisations- och personalutveckling stod i centrum.

Proportionerna mellan dessa tre kategorier är av vikt. I mitt urval inriktades ca
68 procent av projekt- och försöksverksamheterna på specifika grupper och ca 20
procent på lokalsamhället. Resultatet följde samma typ av fördelning som fanns i 
den danska SUM-studien under samma tidsperiod. I SUM-försöken var cirka 15
procent av de 1 589 projekten 1992 s.k. ”lokalsamfundsprojekt”, medan 85 pro-
cent hade en huvudinriktning på specifika grupper (Kjær Jensen 1992). På basis
av dessa två forskningsresultat samt av slutrapporten om SUM-programmet (Just
Jeppesen 1993) att döma inriktades de lokala projekten och försöksverksamhe-
terna i början av 1990-talet i större utsträckning på specifika grupper än på lokal-
samhället.

På vilket sätt handlade arbetssätten om samhällsarbete i dess traditionella
form i mitt forskningsmaterial? I enlighet med min kategorisering (jfr kapitel II-
IV) kunde arbetssätten i de 78 exemplen indelas i tre huvudtyper enligt följande:

Kategori I: Samhällsarbete
Kategori II: Grupp- och områdesinriktat socialt arbete
Kategori 2a: Generellt och gruppinriktat förebyggande arbete
Kategori 2b: Individ- och gruppinriktat förebyggande arbete och/eller 

miljöterapeutiskt behandlande arbete
Kategori 2c: Annat aktiverande och integrerande arbete
Kategori III: Metod-, organisations- och personalutvecklingsarbete

Kommunvis kom fördelningen att se ut enligt följande:

Tabell 3. Arbetssätt

Bergen Göteborg Tammerfors Århus Antal Procent
I Samhällsarbete 3 7 3 5 N 18 23 % 
II Grupp- och 
områdes-
inriktat socialt
arbete
2a) 5 2 1 1 N 9 11 % 
2b) 2 3 3 4 N 12 15 % 
2c) 5 3 1 17 N 26 34 % 
III
Övrigt metod-
utvecklings-
arbete

4 3 1 5 N 13 17 % 

Summa 19 18 9 32 N 78 100 % 
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Det var alltså inte kategorin samhällsarbete (community work) som dominerade
materialet utan grupp- och områdesinriktat socialt arbete (community social
work). Samhällsarbete omfattade 18 exempel (ca 23 procent), medan grupp- och
områdesbaserat socialt arbete 47 av 78 exempel (ca 60 procent). Bland exemplen
på samhällsarbete fanns såväl socialadministrativa och gräsrotsorienterade exem-
pel som lokala brukarråd, miljöarbete, närmiljöarbete, områdesarbete, samhälls-
arbete, samhällskooperativ o.d.2 Grupp- och områdesinriktat socialt arbete om-
fattade tre underkategorier: generellt och gruppinriktat förebyggande arbete
(2a)3, individ- och gruppinriktat förebyggande och miljöterapeutiskt behandlan-
de arbete (2b)4 och annat aktiverings- och integrationsarbete (2c)5. I kategorin
övrigt metod- och organisations- och personalutvecklingsarbete ingick arbetssätt
som i huvudsak handlade om metodutvecklingsarbete, där arbetsplatser och -
miljöer stod i fokus för utveckling och förändring.6

Beträffande likheterna och skillnaderna mellan kommunerna toppade Århus
vad gäller kategori 2c. Resultatet var i sig ingen överraskning, eftersom aktive-
ring, socialpedagogiska och sociokulturella arbetssätt i gränslandet mellan socialt
arbete och socialpedagogiskt samt kulturellt arbete var mycket vanliga i början
av 1990-talet i Århus. I Bergen dominerade generellt förebyggande arbete fram-
för allt bland barn och ungdomar. I Göteborg fanns flest exempel i den första 
kategorin samhällsarbete, i form av samverkansprojekt. Vid undersökningstid-
punkten likställdes samverkansprojekten med 1990-talets samhällsarbete i
Göteborg. Att samhällsarbete fortfarande existerade som term i Tammerfors
tolkar jag som ett uttryck för att det har bedrivits i den reguljära verksamheten
sedan mitten av 1980-talet och att en och samma person arbetat som samhälls-
arbetare sedan dess. Dessutom hade socialförvaltningen legitimerat detta arbets-
sätt som en del av det reguljära sociala arbetet.

Resultat-, process- och värdemål
Målen i dessa i de 78 exemplen var många. De var mer eller mindre diffusa och
ideologiska. I början hade jag stora svårigheter att finna något mönster mellan
alla de mål- och medelbeskrivningar som fanns. Nedan ges några exempel på hur
målen och medlen kunde vara beskrivna. Exempelvis hade projektet Bo bra
Annedal (exempel 21 i bil. 6), som var ett av de projekt som hade fått medel från
Boendeservicedelegationen, fyra huvudmål och 30 ”konkreta insatser” (delmål).

–––––––––
2 I kategorin samhällsarbete (1) ingick följande 18 projekt- och verksamhetsbeskrivningar: 1-3, 20-

26, 38-40 och 47-51 (se bil. 6).
3 Kategorin (2a) generellt och gruppinriktat arbete omfattade följande nio projekt- och verksam-

hetsbeskrivningar: 4-8, 27-28, 41 och 52 (se bil. 6).
4 Kategori (2b) individ- och gruppinriktat arbete omfattade följande 12 projekt- och verksamhets-

beskrivningar: 9-10, 29-31, 42-44 och 53-56 (se bil. 6).
5 I kategori (2c) annat aktiverings- och integrationsarbete omfattade följande 26 projekt- och verk-

samhetsbeskrivningar: 11-15, 32, 33-45, 57-73 (se bil. 6).
6 Den tredje kategorin inkluderade följande 12 projekt- och verksamhetsbeskrivningar: 16-19, 35-37,

46 och 74-78 (se bil. 6).
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Enligt de fyra huvudmålen syftade projektet till 

”att utveckla samarbetsformer mellan de privata fastighetsägarna i
Annedalsområdet och den kommunala hemtjänsten,
att erbjuda samtliga boende i Annedalsområdet en utökad boendeservice med
särskild hänsyn tagen till de äldre och handikappade
att öka annedalsbornas möjligheter till sociala kontakter och meningsfulla
aktiviteter
att underlätta och motivera kvarboende för de boende i Annedalsområdet”

I en mer detaljerad analys av målen kunde tre typer av målbeskrivningar
urskiljas: resultat-, process- och värdemål. Den första typen handlade om mål
som att åstadkomma konkreta ting eller mätbara resultat som att förbättra
boendemiljön (t.ex. bostadsområdets infrastruktur) och bostadsstandarden (husen
och bostäderna), social service och andra levnadsvillkor (t.ex. uppväxtförhållan-
den) eller att etablera ett allaktivitetshus, grannskapshus eller miljölägenhet. Den 
andra typen av målbeskrivningar handlade om att skapa processer som aktive-
ring, förebyggande arbete, förändring, hjälp till självhjälp, integrering, kartlägg-
ning, kommunikation, kunskapsförmedling- och utveckling, samverkan samt
utveckling och förändring. Den tredje typen handlade om mer värdebaserade
(existentiella, ekologiska eller estetiska) mål som att ”skapa trivsel och
självvärde”, ”skapa möjligheter för ett liv med innehåll”, ”ge deltagarna vetan-
de, mod och inspiration”, ”fokusera på barn- och ungdomskulturens visuella
uttryck i öst och väst”, ”bygga upp en lokal gemenskap mellan generationer”,
”värna om utsatta barn”, ”stärka tjejers generella och sexuella identitet”,
”skapa en miljövänlig miljö”, ”hjälp till självutveckling”, ”gott liv åt ungdo-
mar”, ”livsförutsättningar för livsbemästring”, ”skapa förståelse för ekologiska
sammanhang”,”skapa insikter i plantors och djurs liv”, ”ge psykosocialt
individ- och familjeinriktat arbete ett mänskligare innehåll” och ”skapa fram-
tidstro”. Många av dessa mål var i min tolkning livspolitiska i Giddens mening
(Giddens 1991, 1999), nämligen att försöka forma livsmiljöer och livet i etiska,
ekologiska och livsbemästrande syften.

Utifrån målanalysen kunde jag se att det var processmålen som dominerade. I
de flesta projekten och verksamheterna försökte de berörda skapa materiella,
processuella och värdebaserade förutsättningar för att förbättra livsmiljön och
andra livsförutsättningar. Jämfört med målbeskrivningar i samhällsarbetet från 
tidigare årtionden var målbeskrivningarna i mitt forskningsmaterial mer existen-
tiellt än materiellt eller instrumentellt orienterade. I respektive stad fanns alla 
måltyperna. Men i Bergen dominerade resultatmålen starkare jämfört med de tre
övriga städerna. I beskrivningar från Göteborg dominerade processmålen för att
utveckla samverkan. I Tammerfors var målen värdeorienterade med tonvikt på
att skapa förutsättningar för livsbemästring. I Århus handlade de om alla möjliga
aspekter av livet: från att förbättra bomiljön till att skapa möjligheter till konst-
och cirkusupplevelser.
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Kommunstudiens övriga resultat
Att få veta vad ett projekt egentligen kostade var i de flesta fallen nästan
omöjligt att få fram, eftersom projektmedel hade skrapats ihop från alla möjliga
håll. Kommunen kunde stå för lokalkostnaden, staten för personalen och
frivilliga för resten. Den vanligaste formen var en blandfinansiering med statliga
och kommunala medel. Utöver dessa två huvudfinansiärer fanns fonder, stiftel-
ser, föreningar och företag (oftast allmännyttiga bostadsföretag). Även egen
intäktsfinansiering och frivilligt arbete förekom. I respektive stad fanns också
projekt där det inte fanns någon avlönad personal alls. De flesta projekten i
Bergen finansierades av staten och kommunen, medan finasieringen i Göteborg
och Århus var mer blandad (kommun, stat, fonder, stiftelser, egen intäktsfinan-
siering ) än i Bergen och Tammerfors.

Hur mycket kostade projekten och verksamheterna? Respondenterna hade
svårt att ange exakta summor per år och många hoppade över frågan. De angivna
anslagen varierade från 6 000 finska mark till 12 miljoner danska kronor. Det
dyraste projektet i Århus var PIA-projektet (Psykiska patienter i arbetet) som
kostade 12 miljoner danska kronor och hade 59 anställda. Det näst dyraste pro-
jektet ägde rum i Göteborg, på den minsta orten, ön Vrångö med 380 invånare.
Själva projektet kostade en miljon, men ombygganden av en gammal skola till en
bygdegård (Vrångöhuset), kostade över 10 miljoner svenska kronor. Därutöver
lade såväl frivilliga som andra anställda ned åtskilliga timmar på arbetet för att
huset skulle realiseras.

Det är också vanskligt att säga något exakt om projektperioderna, eftersom
många verksamheter var blandformer av projekt och reguljär verksamhet, där
projektperioderna var utsuddade. Projekt- och verksamhetsperioderna varierade
mellan en vecka och tolv år. Vad gällde renodlade projekt var projekttiden utöver
korttidsinsatserna 1-4 år, 2-3 år i snitt7.

De flesta projekten och verksamheterna i respektive stad hade initierats av 
tjänstemän inom den offentliga sektorn. Bland andra initiativtagare fanns före-
ningar, folkhögskola, företag och medborgare. Som anledning till att starta ett 
projekt alternativt en försöksverksamhet angavs tre huvudskäl: sociala problem,
behov av särskilda insatser samt övrigt. Problemen kunde handla om en kon-
centration av problem i förortsmiljöer, ökat antal barnavårdsärenden, arbetslös-
het, barn- och ungdomsproblem, kriminalitet, missbruk, flyktingars och invand-
rares särskilda problem, familjer i kris eller sönderfall, expansion av social-
bidragskostnader, nedskärningar, arbetsmiljöproblem, sjukskrivningar etc. De
särskilda behoven kunde gälla behovet av bättre arbets-, boende- och livsmiljöer,
bättre och mer brukarvänlig service, fler aktiviteter och mötesplatser, nya meto-
der, kartläggning av behov, ökad demokrati och makt, brukarmedverkan, stöd åt
ensamstående föräldrar, söndagspappor, kvinnor utsatta för våld, särskilda behov
hos invandrare och flyktingar m.m. Bland övriga skäl nämndes forskningsresul-
tat, erfarenheter i tidigare projekt och decentralisering (t. ex. Göteborgs stads-
delsreform) som hade föranlett behovet av att starta projekt. Det gick inte att 

–––––––––
7 Vad gäller danska lokalsamhällesprojekten (SUM) inom social- och hälsosektorn i Danmark visade

forskningsresultaten (se vidare Fisker, Rechendorff Møller 1992, 65, Fisker 1995, 45) att medel-
projektlängden varierade mellan 2-3 år och projektmedlen mellan 7 000 och 1, 3 miljoner danska
kronor per projekt. Medeltalet i denna undersökning var 230 000 danska kronor per projekt.
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finna signifikanta skillnader mellan kommunerna, eftersom anledningarna var så 
många och splittrade i respektive stad.

Samverkansparter var även de många. De kunde indelas i tre grupper: den
offentliga sektorn (stat, landsting och kommun), marknadssektorn (företag
inklusive allmännyttiga bostadsföretag, företagar- och fastighetsföreningar, rid-
centrer, lokala affärsidkare etc.) och medborgarsektorn (föreningar, boende,
barn, ungdomar, vuxna, äldre m.fl.). Utöver dessa fanns svårt placerade sam-
arbetsparter som statskyrkan, församlingar, fackföreningar, studieförbund, folk-
högskolor, som har ena foten i medborgarsektorn och den andra i den offentliga
sektorn genom statsbidrag och övriga allianser. I denna undersökning har jag
räknat dem till den sista nämnda gruppen, medborgarsektorn. Några av projekten
hade även samarbetspartner i andra länder. Här gick det inte heller att finna
signifikanta skillnader mellan kommunerna.

De flesta exempel var tvärsektoriellt och -fackligt organiserade där flera
yrkesgrupper medverkade. Bland yrkesgrupperna fanns arkitekter, biologer,
barnskötare, diakoner, ekonomer, fritidsledare, förskolelärare, hemtjänstassisten-
ter, journalister, konstnärer, konsulter, lärare, läkare, psykologer, samhällsvetare,
socialarbetare, socialpedagoger, sjuksköterskor m. fl. Bland mindre vanliga
yrkesgrupper nämndes kockar, lantarbetare och bokförläggare. Många hade
också betecknat beredskapsarbetare, projektledare eller samordnare som yrkes-
kategori. Även antalet anställda varierade, från 0 till 59. I respektive kommun
deltog frivilliga vilkas uppgifter beskrevs på likartade sätt: de verkade som sam-
arbetsparter, verksamhets- och gruppledare, personer som kom med idéer och
förslag eller hjälpte till med konkreta göromål.

I två tredjedelar av exemplen fanns krav på dokumentation och utvärdering.
Men i synnerhet i Bergen och Göteborg hade utvärdering endast gjorts i några av
fallen. Skillnaderna kan delvis förklaras av antalet projekt, startår och arten av 
arbete. Både de norska och svenska projekten var relativt nystartade, medan de
finska exemplen var korttidsprojekt och många av de danska projekten hade
pågått en längre tid eller redan blivit permanentade. Utfallet kan också betyda att
uppföljningen inte var förpliktigad i alla kommuner.

175



176



5. Sammanfattning och 
slutsatser

Den omvandling som samhällsarbetet har genomgått sedan 1960-talet i nordiska
och utomnordiska sammanhang har fått mig att reflektera över de iakttagelser
som Jürgen Habermas (1985) gjorde om välfärdsstatens tillstånd för 20 år sedan i 
sin artikel Den nya oöverskådligheten. Välfärdsstatens kris och de utopiska ener-
giernas utmattning. Habermas påpekar att varje samtid tenderar att uppfatta sig 
som en övergång till något nytt: ”den lever i medvetandet om att historiska hän-
delser avlöser varandra i allt raskare fart och den lever i väntan på framtiden, 
som kommer att vara annorlunda” (a.a., 60). Framväxten av nya diskurser och
praktiker inom lokalt utvecklings- och förändringsarbete utgör – i min tolkning
av dem på en generell nivå – ett uttryck för varje generations behov av ”pånytt-
födelse”, att skapa något nytt/innovativt i förhoppningen om det annorlundas
möjlighet i nuet och framtiden. Ett sätt att göra detta är att forma nya diskurser
och praktiker. Men står de nya diskurserna och praktikerna för något helt nytt?
På basis av kapitel I-IV kan jag dra en allmän slutsats att de att de gör det endast
delvis. De utgör exempel på de divergens- och konvergenstendenser som ingår i
samhällets reflexiva modernisering i allmänhet. Program och projekt samt andra
försöksverksamheter skapar nya handlingsutrymmen, men det är en annan sak
om själva handlingarna skapar helt ny verksamhetspolitik och nya arbetssätt.

Nedan sammanfattas studiens resultat i tre avsnitt: översikt, fördjupning och
slutord.

Översikt: diskurser och praktiker i rörelse 
Hur ska vi förstå den mångfald av diskurser och praktiker som jag har identifie-
rat? Jag vill ge några tänkbara svar. För det första saknas konsensus om de
community-orienterade begrepp som finns i internationella och nordiska sam-
manhang. Ett annat är att de befinner sig i en politiskt och kulturellt rörlig sfär, 
vilket bidrar till att diskurser och praktiker förnyas, förändras och med tiden
genomgår en betydelseglidning. Ett tredje är att det dyker upp synonymer i en
situation där begrepp blir förbrukade genom att de exempelvis har blivit alltför
oprecisa eller ideologiska (Lahti Edmark 2003 och kapitel II). Dessa förklaringar
är dock inte tillräckliga. Begreppsinstabiliteten på området sammanhänger också
med det faktum att de socialvetenskapliga begreppen är mer eller mindre diffusa
eller ideologiska jämfört med de naturvetenskapliga (Ramírez 2000 och kapitel II). 

I politiska sammanhang lanseras nya termer i flera syften, bl.a. för att skapa
en föreställning om att något nytt är i vardande, som när exempelvis samhälls-
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arbete blir strukturinriktade insatser. I vetenskapliga sammanhang strävar man
efter tydliga definitioner och stringenta begrepp så att man kan tala om samma
sak eller mäta ett och samma fenomen som t.ex. levnadsnivå. Ju högre precision
som eftersträvas, desto snävare blir begreppets tillämpningsområde. Omvänt har
vaga och obestämbara begrepp ett vidsträckt och svåröverskådligt omfång, varför
de kan användas i flera sammanhang (Bergmark 1998, 9-10). Begreppen inom
community-området har dessa drag. De definitionsproblem som förknippas med
samhällsarbete och närbesläktade begrepp är dock inte unika. Mångtydigheten
finns i socialt arbete (Bergmark 1998, Denvall & Jacobson 1998), samhälls-
planering (Ramírez 2000), social ekonomi (Wijkström & Johnstad 2000) och
inom all socialvetenskap. Ett särdrag inom samhällsarbetet är att vagheten med-
vetet har utnyttjats strategiskt. Dels har öppenheten använts för att de berörda
själva ska kunna forma arbetet och ge det ett innehåll, dels för att försöka bedriva
arbetet i ”det ofullgångna”, dvs. så diffust så att det varken kan ”in- eller 
utdefinieras”, ofrivilligt inlemmas eller utestängas (jfr Mathiesen 1972 och
kapitel II).

De sociala begreppen är ständigt underkastade alternativa tolkningar och
korrespondensen mellan begrepp, ord och verklighet måste hela tiden justeras
och preciseras utifrån enskilda situationers kontext i den pågående samhällsför-
ändringen (Ramírez 2000, 17). Särskilt problematiska är de ideologiska begrepp
som betecknar något som inte finns men som eftersträvas, t.ex. jämlikhet, social
rättvisa, hållbar utveckling m.m. Community-orienterade begrepp är ideologiskt
intentionella. De uttrycker en strävan efter att åstadkomma något som önskas,
som t.ex. bättre levnadsförhållanden och liv.

Därutöver pågår det också en kamp om tolkningsföreträdet kring lokala strate-
gier, en kamp om vems begrepp som ska gälla på området. Diskursens och prak-
tikens förmåga att övertyga och vinna legitimitet är också beroende av maktför-
hållanden som finns inom de akademiska och de politiskt-administrativa verk-
samhetsfälten. I slutet av 1800-talet var det socialarbetare och forskare vid olika
settlement som gjorde sig gällande på området, under 1960-talet socialarbetare
med intresse för samhällsarbete och i dag representanter för EU, nationalstater,
universitet, forskningsinstitutioner, kommuner och en rad intresseorganisationer
och lokala aktörer inom den s.k. tredje sektorn. Bland aktörerna finns fortfarande
socialarbetare, men utan samma tolkningsföreträde som under 1960- och 1970-
talen, då samhällsarbetet var en rådande diskurs i det sociala arbetet och inom
närliggande områden som samhällsplanering. Samhällsarbete lyckades dock
aldrig göra ett genombrott i det sociala arbete som sedan 1800-talets slut varit 
mer inriktat på individ- och familjeomsorg samt behandling. 

Att terminologin lokala strategier har en större stabilitet i ett anglosaxiskt
sammanhang än i Norden har att göra med att community-strategierna sedan
1800-talet har ingått i de anglosaxiska ländernas samhällspolitik och sociala
arbete. Trots större begreppsstabilitet används community-begreppet och commu-
nity-strategierna i skilda betydelser även i Förenta staterna och Storbritannien.
En grundläggande förklaring är som jag ser det att diskurser och praktiker inte är
slutna enheter. De skapas, upprätthålls och omformas i en interaktion med andra
diskurser och praktiker – gränsöverskridande. Diskurserna och praktikerna lånar
element av varandra och får skiftande betydelser – kontextuellt och över tid.
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Politiskt och ideologiskt har community-strategierna inte varit självskrivna i den
universellt orienterade välfärdspolitiken i Norden. Men de har sedan 1980-talet
stegvis kommit in bakvägen, bl.a. genom EU:s fattigdomsprojekt, strukturfonder
och partnerskapsmodeller.

Från settlementrörelse till posttraditionell
EU-pluralism
Community-strategiernas omvandling kan symboliskt karaktäriseras som ett
”timglasfenomen”: de fick sin start som breda community-strategier bland annat 
som kolonialt utvecklingsarbete och socialreformistiskt settlementarbete i slutet
av 1800-talet. Under 1960-talet fick de en snävare betydelse som en metod i 
socialt arbete i form av samhällsarbete. Sedan 1980-talet har de åter stegvis om-
vandlats till breda nationella och transnationella strategier för tillväxt och social
integration inom ramen för Europapolitiken. Omvandlingen av community-
strategierna i internationella sammanhang har jag indelat i tre huvudperioder:
förmodern, modern och senmodern.

Under den förmoderna perioden (1880-1920) pågick lokalt utvecklings- och
förändringsarbete i internationella sammanhang som community development
och community organization. Den förra community-strategin har sina rötter i 
kolonialt utvecklingsarbete och den senare i en organisering av socialt arbete och
social service i västvärldens utsatta bostadsområden. Dessa community-strategier
har paradoxalt nog åter blivit aktuella i de flesta europeiska länder, dock i en mer
posttraditionell och -kolonial skepnad, oftast som kortvariga program och
projekt. Trots settlementarbetets många kopplingar till välfärdspolitik och socialt
arbete har det varit föga uppmärksammat i nordisk forskning.

Under den moderna perioden (1930-1970) inlemmades community develop-
ment och community organization stegvis i välfärdsstaternas verksamhet. De
mest karaktäristiska dragen för denna period är community-strategiernas legiti-
mering samtidigt som en strävan mot professionalisering och akademisering
ökade. Inom socialt arbete introducerades samhällsarbete som den tredje meto-
den, först i Förenta staterna, därefter i Storbritannien och sedan i flera andra
europeiska länder, inklusive de nordiska. Förmedlingen av community-strate-
gierna till socialt arbete skedde framför allt genom FN efter andra världskriget.
Under den moderna perioden, då välfärdsstaten expanderade, förlorade settle-
mentrörelsen sin roll som en tongivande socialreformistisk aktör och kom med
tiden att inta en mer sociokulturell inriktning, samtidigt som den typ av lokal
utveckling som prövats i det koloniala utvecklingsarbetet spred sig till flera
samhällssektorer i Storbritannien och andra europeiska länder.

Under den senare delen av den moderna perioden radikaliserades community-
strategierna till en gräsrotsorienterad alternativrörelse. Radikala samhällsarbetare
ville frigöra sig från det koloniala arvet av community development och det
filantropiska arvet av community organization och började förnya de båda strate-
gierna i form av samhällsarbete (community work). Det var framför allt under
1960- och 1970-talen som professionella socialarbetare började utveckla sina
diskurser och praktiker inom samhällsarbete, där metodaspekterna stod i
centrum. De radikala diskurserna och praktikerna stötte dock på ett så pass starkt
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motstånd från makthavarnas (politiker och tjänstemän) sida att flera projekt
stoppades. Det mest kända exemplet är de brittiska Community Development
Projects, där de ekonomiska medlen drogs in under pågående projekt. Något som
betydde att forskarna inte kunde genomföra någon slututvärdering av de aktuella
projekten.

Under den senmoderna perioden (1980 och framåt) har lokala strategier diver-
sifierats än mer, mot en gränsöverskridande pluralism. För närvarande existerar
såväl gamla som nya diskurser och praktiker sida vid sida – från settlementarbete
till EU:s partnerskap. När man på 1950-talet i FN-sammanhang diskuterade olika
inriktningar användes en kombinationsterm: community organization and
development. I början av 2000-talet kan man utifrån de internationella diskussio-
nerna på området konstruera en liknande kombinationsterm: community policy
and practice.

De tre ovan nämnda perioderna av community-strategier anger också omvand-
lingstendenser i socialpolitiken. Under den förmoderna fasen verkade settle-
mentrörelsen för praktiserbar socialreformism utifrån filantropiska motiv. Under
den moderna perioden expanderade den välfärdsstatliga socialreformismen med
offensiva och radikala förtecken. Under den senmoderna perioden verkar
socialpolitiken ha blivit allt mer blandad och programmatisk.

Divergens och konvergens
Community-strategierna har alltid varit i rörelse. I slutet av 1960-talet fanns dock
försök att fixera innebörden av samhällsarbete i Europa som en övergripande
term för både community development och community organization. Inom ramen
för The European Regional Clearing House for Community Work (ett lärar- och
praktikernätverk) definierades samhällsarbete som “the process of facilitating
and improving popular participation, and the creation and mobilisation of local
resources to meet local needs within the context of local, regional, and national
development” (Swedner G 1969, 23). De flesta community-strategierna kan
inrymmas i denna vida definition. Försöken att använda samhällsarbete som en
övergripande term blev dock inte framgångsrika förutom under en mycket kort
period på 1970-talet. Begreppet samhällsarbete kom att vinna allt färre anhänga-
re. I stället skapades nya förväntningar med hjälp av nya termer under 1980-talet.

Omvandlingen av samhällsarbete präglas av en ökad diskursiv divergens
(isärgåendet mellan likartade diskurser) och en ökad praktikens konvergens (när-
mandet av praktiska arbetsätt, trots olika beskrivningssätt). Den typ av samhälls-
arbete som under 1960- och 1970-talen bedrevs i socialt arbete har i själva verket
flyttat över till allt flera samhällssektorer som boende, socialpolitik och syssel-
sättning, landsbygds- och stadspolitik där det har vidareutvecklats mot breda 
sektorsövergripande lokala strategier för styrning, social integration och ekono-
misk tillväxt.

Inom den sociala sektorn har omvandlingen gått mot en integration av sociala
metoder i form av grupp- och områdesbaserat socialt arbete (community social
work). Det är en sorts integrerad kombination av case work, group work och
community work, ibland även research och administration. Fokus kan ligga på
hela lokalsamhället, men oftast på ett utåtriktat socialt arbete med grupper (klien-

180



ter och andra grupper av boende) eller på problemområden (arbetslöshet, brott,
missbruk, psykiska problem, integration, ungdomsproblematik m.fl.) i geo-
grafiskt avgränsade områden. Vad gäller det radikala samhällsarbetet har även
det rekonstruerats under nya samhällsvillkor. Få talar längre om samhällsarbete i 
termer av klasskamp. Däremot pågår ett antirasistiskt, feministiskt och
maktmobiliserande samhällsarbete där diskriminerande, dominerande och
förtryckande samhällsprocesser står under kritisk granskning och som motiv för 
ett offensivt samhällsarbete, åtminstone i den internationella litteraturen om
socialt arbete och lokala strategier (jfr t.ex. Adams, Dominelli & Payne 1998,
Craig & Mayo 1995, Popple 1996, Taylor M 2003).

I metodhänseende finns det påtagliga likheter mellan de community-oriente-
rade diskurser och praktiker som presenteras i avhandlingens samtliga kapitel.
Men det finns också skillnader.

De inriktningar som under 1960- och 1970-talen diskuterades inom samhälls-
arbete var locality development (lokal utveckling), social planning (social plane-
ring) och social action (aktionsinriktat arbete). Dagens motsvarigheter till dessa
är något förändrade: local dimension (lokal dimension), partnership (partner-
skap) och empowerment (kraft-, resurs- eller maktmobilisering). För närvarande
ingår partnerskap eller samverkan i de flesta lokala projekt som fått medel ur
EU:s strukturfonder på nationell, regional och lokal nivå. Bland ideologiska
skillnader är värt att notera att under 1960- och 1970-talen betydde
empowerment maktmobilisering, att kollektivt kämpa mot förtryck och för
emancipation, samt för bättre livsvillkor genom medvetandegörande och politisk
kamp (jfr Lee 2000, Lindén 1991, Slettebø 2000). För närvarande talar man om
empowerment mer differentierat som psykologisk, social och politisk kraft-,
resurs- och maktmobilisering på struktur-, grupp- och individnivå (Adams 2003,
se även Lee 2000). Det finns också förändrade ideologiska vinklingar mot en
individualisering som bl.a. framgår av det svenska ESF-rådets broschyr där
empowerment presenteras som ”egenmakt”, att ”stärka den egna förmågan att ta
ansvar, förändra och påverka sin egen situation” (Svenska ESF-rådet 2001, 8).

Oavsett hur community-strategierna än har betecknats har de i regel pågått i 
projektform på lokalsamhällesnivå. Enligt projektretoriken utgår de från holis-
tiska synsätt. De strävar efter processorienterat arbete över sektors- och yrkes-
gränser med målet att vara förankrade i lokalmiljön där förebyggande och främ-
jande arbete bedrivs i samverkan. I retoriken ingår också strävan efter brukar-
och medborgarmedverkan samt självförvaltning. De anses också omfatta innova-
tiva och kreativa inslag. I andra gemensamma drag ingår situations- och hand-
lingsinriktning samt strävan efter social mobilisering för utveckling och
förändring. I metodiken betonas projektarbetets sedvanliga faser som att initiera,
kartlägga, genomföra, uppfölja och utvärdera. Vad projektarbetarna i sitt var-
dagsarbete faktiskt gör på lokal nivå är sällan särskilt utförligt dokumenterat. Jag
har själv kunnat konstatera att projektarbetarna i regel tar kontakt med olika
lokala aktörer, sammanför människor, inventerar behov, intressen och önskemål,
möjliggör nya arenor och rum för handling, deltagande och påverkan, planerar
och organiserar, samordnar såväl materiella som immateriella resurser och
igångsätter processer tillsammans med de berörda i syfte att uppnå avsedda mål.
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Under 1960- och 1970-talen var samhällsarbete explicit inriktat på att åstad-
komma social förändring (social change) och social rättvisa (social justice),
utifrån välfärdspolitiska och (radikala)humanistiska motiv. Samhällsarbetare var
en sorts ”väckarklockor”, ”rättviseapostlar” och ”världsförbättrare” som försökte
synliggöra sociala problem och orättvisor genom sin praxis i samhället, samtidigt
som de tog initiativ för att göra något åt dessa problem. En del radikala samhälls-
arbetare avsåg till och med att förändra den kapitalistiska samhällsordningen
genom ”revolution på tjänstetid” (jfr Ahlberg m.fl. 1975 och kapitel III och IV).
I den radikala utopin ingick en kollektiv vänsterideologi med mål att organisera
de mest utsatta i en kamp för ett bättre liv och bättre livsvillkor. Community-
strategierna av i dag är mindre kamporienterade och mer samverkansorienterade,
mer eller mindre kommunitaristiska. De är också genom finansiering, idéförmed-
ling, metodutveckling, transnationella nätverk och utvärderingar starkare knutna
till olika system (lokala förvaltningar, nationalstater och EU). I de nordiska
länderna har det radikala samhällsarbetet marginaliserats och det mer sam-
verkansorienterade koopterats av välfärdsstaterna genom förfinade former av 
styrning som teoretiskt benämns som governance och tredje decentralisering.
Numera är det EU som vill främja användningen av bottom-up-strategier för
social integration och ekonomisk utveckling. Under 1970-talet var det däremot
alternativrörelsernas och de radikala samhällsarbetarnas tillvägagångssätt för 
social förändring och social rättvisa (se vidare Hvinden m.fl. 1974, Wahlberg
m.fl. 1978).

Trots olika moderniseringsprocesser ger många av dagens community-strate-
gier intryck av ”posttraditionalism och -kolonialism”, nypaternalistiska och ny-
koloniala drag i den bemärkelsen att en välutbildad elit tar hand om de mest
utsatta. Det är sällan som de mest fattiga (som ofta har invandrarbakgrund) själva
har makt att bestämma över vad som ska göras i de program och projekt som rör 
deras liv. I demokratiska samhällen erbjuds dock möjligheter till deltagande,
men det är inte samma sak som att ha makten att bestämma över programmens
och projektens organisering och innehåll. Community-strategierna har såväl
manifesta som latenta syften som måste granskas kritiskt i varje kontext (jfr t.ex. 
Andersen & Tyroll Beck 2003, Denvall 1994, Hosseini-Kaladjahi 2002,
Jacobson 1991, Mattsson K 2002, Mosesson 1991, Sundh 1999, Turunen 1988,
Öresjö 1995).

Även forskningen har förändrats jämfört med 1970-talets samhällskritiska,
mer eller mindre marxistiskt influerade, analyser av samhällsförhållanden, till en
mer systemtrogen och mindre ideologiskt provocerande forskning. Det finns
kritiska utvärderingsstudier på området men de är inte längre lika ideologiskt
ifrågasättande. Jag saknar på detta område oberoende, historiska och kritiska
socialvetenskapliga studier på alla nivåer. Flera forskare medger dock att
forskningen på området är i sin linda (jfr t.ex. Andersson 2004, Conceição,
Heitor & Lundvall 2003, Geddes & Benington 2001, Matthies, Närhi & Ward
2001, Westholm Moseley & Stenlås 1999).
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Fördjupning: samhällsarbetets omvandling i 
Norden
Mångfalden av lokalt utvecklings- och förändringsarbete inom den sociala
sektorn i Norden har jag systematiserat i fem perioder: introduktion av
internationella diskurser och praktiker under 1960-talet, samnordisk förmedling
och radikalisering av samhällsarbete under 1970-talet, införande av nationella
diskurser och praktiker under 1980-talet, akademisering och differentiering
under 1990-talet samt transnationalisering i början av 2000-talet. Gemensamt
för de flesta community-orienterade diskurserna och praktikerna är att de har
växt fram utanför Norden. Detta gäller såväl samhällsarbete som socialt kapital,
social ekonomi, utvecklingspartnerskap m.m.

Samhällsarbetets introduktion i det sociala arbetet i Norden sammanföll under
1960-talet med ett ökat internationellt erfarenhetsutbyte genom FN, välfärds-
statsexpansionen, upptäckten av nya samhällsproblem, introduktion av nya
metoder och en radikalisering av det sociala arbetet under vänstervågen. När
problemen i s.k. utsatta bostadsområden började uppmärksammas var det fram-
för allt socialarbetare som kom att arbeta med dessa, bl.a. i form av fält- och
samhällsarbete. Senare har allt fler yrkesgrupper engagerats för samma typer av 
insatser, om dock under andra beteckningar.

De som först började skriva om de anglosaxiska community-strategierna i det
sociala arbetet var nordiska lärare i socialmetodik. Anglosaxiska begrepp domi-
nerade under 1960-talet innan de inhemska översättningarna slog igenom som
samfundsarbejde i Danmark, yhdyskuntatyö i Finland, samfunnsarbeid i Norge
och samhällsarbete i Sverige under 1970-talet. I respektive land innebär dock
1980-talet en vändpunkt mot nya, nationella områdesbeteckningar, som t.ex. för-
söksstrategi och -arbete i Danmark, försök med områdesförläggning av social-
vård och områdesbaserat socialt arbete i Finland, närmiljöpolitik och -arbete i 
Norge och strukturinriktade insatser och strukturinriktat arbete i Sverige. Även i
Norden kan man se att politik och praktiska arbetssätt inom området hör nära
ihop. Utöver dessa fyra övergripande strategier och arbetssätt finns i Norden ett
antal andra, som alternativt socialt arbete, bostadssocialt arbete, ekosocialt
arbete, lokalt välfärdsarbete, utvecklingspartnerskap, samfundsarbete, socialt
förändringsarbete etc. samt otaliga lokala projekt och försök med alla upp-
tänkliga namn.

Från projektentusiasm till projektfrustration
Norden är såväl en enhet som en mångfald. Utöver gemensamma allmänna drag
har de nordiska länderna också sina särdrag. Samhällsarbete introducerades sam-
tidigt i respektive land, och har omvandlats på ett likartat sätt. Finland avviker
mest påtagligt från de övriga nordiska länderna, inte minst till följd av
annorlunda språk, kultur och geopolitiskt läge mellan väst och öst. Ett exempel
på detta är det finska samhällsarbetets betoning på samfundsarbete (yhteisötyö).
Finland är också det land där samhällsarbete i större utsträckning än i de övriga
undersökningsländerna bedrivits i reguljär form. Dessutom saknas det fortfaran-
de en inhemsk lärobok som explicit handlar om samhällsarbete.
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Bland de fyra nordiska undersökningsländerna finns två ytterligheter,
Danmark som projektentusiasmens land och Sverige, där entusiasmen förvand-
lats till projektfrustration (jfr Hertting 2003 och kapitel III-IV). Men Sverige är
också det land i Norden där projektkulturen slog igenom redan under 1970-talet,
medan detta ägde rum i Norge och Danmark först under 1980-talet. I Finland
skedde detta under 1990-talet.

Danmark har jag karaktäriserat som projektens förlovade land i och med att
det har funnits en stark tro på program och projekt som medel för förnyelse inom
nästan samtliga samhällsområden. Runt 1990 pågick 1786 s.k. SUM-projekt
(Socialministeriets Udviklingsmidler) varav 241 var s.k. lokalsamhällesprojekt
(community projects) inom social- och hälsosektorn. Efter SUM har statliga
stimulansmedel inriktats särskilt på att aktivera utsatta grupper genom
arbetsmarknadspolitik och en förnyelse av bostadsområden i form av social
bostadspolitik och bostadssocialt arbete.

Finland står för projektens samfundsland mot bakgrund av diskursernas och
praktikernas inriktning på samfund (yhteisö), samfundsarbete (yhteisötyö) och
samfundliggörande/gemenskapande (yhteisöllistäminen). I Finland har de flesta
försöksverksamheter, inklusive samhällsarbete, bedrivits i reguljär form. Under
senare delen av 1990-talet har Finland starkt påverkats av EU-inspirerad lands-
bygds- och stadspolitik. Man talar till och med om ”landsbygds- och stadssocial-
arbete” (maaseutu- ja kaupunkisosiaalityö).

Norge symboliserar jag med uttrycket projektens samordningsland i och med
att samordningsstrategin för närmiljöpolitiska insatser sedan början av 1980-talet
har utgjort en medveten norsk strategi på samtliga samhällsnivåer. Närmiljö-
projekt och -arbete genomfördes i två faser: 1982-1986 och 1987-1991. Därefter
kom SAM-programmet (Samvirke mellom offentlige och lokale ressurser) 1993-
1996 och 1994-1995 FRISAM (Frivillighedens samarbeidsorgan). Den senaste
termen på området i Norge har varit social bostadspolitik och bostadssocialt
arbete, influerat av de danska diskurserna och praktikerna.

Sverige karaktäriserar jag som projektens strukturideologiland på grundval av
landets orientering mot strukturellt förändringsarbete, att påverka strukturella
faktorer bakom sociala problem. Ett medel i detta har varit  strukturinriktade
insatser (som med tiden förlorade i betydelse) i enlighet med socialtjänstlagen
(SoL), vid sidan av andra interventionistiska program och projekt. I början av
2000-talet verkar Sverige ha uppnått den kritiska gränsen med återkommande
projekt. Flera utvärderingar vittnar om klen utdelning i förhållande till anslagens
storlek, liksom över projektarbetarnas frustration över tillfälliga ”projekt på
projekt” (jfr Hertting 2003 och kapitel IV).

I tablån på nästa sida har jag sammanfattat de viktigaste aspekterna av
samhällsarbetets omvandling inom den sociala sektorn i Norden. En mer ingåen-
de beskrivning finns i kapitel IV. 
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Samhällsarbete har marginaliserats inom mångfalden av diskurser och praktiker i
samtliga nordiska länder. Trots att det undervisas på socialarbetarutbildningarna,
dock i varierande grad i respektive land, används termen inte i de offentliga
diskurserna och praktikerna mer än marginellt i den allmänna diskussionen om
lokala projekt. I Danmark har det nästan blivit en dold diskurs och praktik. I
Finland diskuteras och praktiseras samhällsarbete fortfarande men kunskapen är
splittrad och har överröstats av nya diskurser, från alternativt socialt arbete till
samfundsarbete och stadsarbete. I Norge undervisas om samhällsarbete på social-
högskolor och det nämns också i officiella texter, men är underordnat närmiljö-
politik och -arbete. I Sverige har samhällsarbetets position varit ambivalent
sedan 1970-talet. Det finns en mängd litteratur om samhällsarbete från framför
allt 1970- och 1980-talen. Samhällsarbete undervisas på socialhögskolor, men
har stora svårigheter att erhålla akademisk och politisk legitimitet. Varje årtionde
som den svenska socialtjänstlagen har reviderats har begreppet samhällsarbete
valts bort av lagstiftaren och andra termer införts i stället. Samhällsarbete disku-
teras av hängivna lärare i socialt arbete men det är andra diskurser som domi-
nerar inom ett spektrum som sträcker sig från storstadsarbete till utvecklings-
partnerskap. Medan Sverige under 1970-talet var ett föregångsland för andra
nordiska länder, från välfärdspolitik till samhällsarbete, har landet under 1990-
talet haft svårt att finna fungerande former för sin välfärdspolitik och struktur-
inriktade insatser, inklusive samhällsarbete.

Vad kan anledningen till explosionen av nya diskurser och praktiker runt 1980
vara? Som jag ser det förändrade trycket från omvärlden, till följd av 1970-talets
oljekriser och välfärdsstaternas kris samt de ideologiska svängningarna mot
nyliberalism och nykonservatism, genomgående villkoren för både välfärds-
politik och socialt arbete. Sedan slutet av 1970-talet har välfärdsstater omstruktu-
rerats genom avregleringar, avinstitutionaliseringar, bolagiseringar, frivilligise-
ringar, privatiseringar samt införandet av beställar- och utförarsystem, som alla 
har bidragit till en välfärdspluralism. I denna omvandlingsprocess har program
och projekt blivit vedertagna sätt att skapa utveckling och förnyelse såväl
välfärdspolitiskt som ekonomiskt. Införandet av lokala projekt har dock skett
med dubbla syften: dels för att öka brukar-, klient- och medborgarinflytandet,
dels för att låta medborgarna ta allt större ansvar för sin egen välfärd.
Community-strategier har stegvis blivit inte endast lokala utan även regionala,
nationella och transnationella sätt att uppmuntra tredjesystemslösningar i ett 
partnerskap mellan offentliga och icke-offentliga aktörer. Strategierna handlar
inte längre om enstaka samhällsarbetares förändringsiver, utan är en ny typ av
politik och styrning där de lokala projekten utgör ett av många medel för social
integration och tillväxt i Europa (jfr kapitel III och IV).
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Omvandling på kommunnivå
På kommunnivå visade det sig att de decentraliserade enheterna inom den sociala
sektorn hade tagit över en del av de arbetssätt som under 1970-talet användes i sam-
ällsarbetets pionjärprojekt. Totalt sett fann jag fyra huvudtyper av lokala strategier.h

decentralisering i dess tredje form inom ramen för kommundelsreformer o.d. 
avinstitutionalisering och områdesförläggning av social service och socialt
arbete
lokal samverkan och lokala råd i varierande former
lokala projekt och andra försöksverksamheter

Beträffande den sistnämnda huvudtypen, som stått i fokus för min studie, fick
jag ett hundratal projekt- och verksamhetsbeskrivningar från  undersöknings-
kommunernas respektive sociala sektorer. De 78 exempel som kategoriserades
fördelade sig enligt följande: 32 från Århus, 19 från Bergen, 18 från Göteborg
och nio från Tammerfors. Projekten  pågick i tre former: som projekt med fast-
lagda  start- och slutdatum, som reguljär verksamhet eller som en  kombination
av bådadera. Vad gäller arbetssätten kunde exemplen indelas i tre huvudtyper:

samhällsarbete inriktat på hela lokalsamhället
grupp- och områdesinrikat socialt arbete 
annat metod-, organisations- och personalutvecklingsarbete

Grupp- och områdesinriktat socialt arbete (community social work) dominerade
bland projekten. Målgruppen för denna form av utåtriktat socialt arbete var van-
ligtvis grupper av boende och särskilda problemområden. Medan man under
1970-talet försökte göra en klar distinktion mellan samhällsarbete och behand-
lande socialt arbete, var tendensen i början av 1990-talet metodintegration av
aktiverande, förebyggande och miljöterapeutiska arbetssätt samt samhällsarbete.
Utöver dessa 78 projekt pågick en rad likartade arbetssätt i reguljär form ute i
bostadsområdena. Detta utgör ytterligare ett exempel på den gränsöverskridande
pluralism som var framträdande på området i samtliga undersökta nordiska
länder. Alla resultat pekar på en alltmer pluralistisk organisering av utåtriktat
socialt arbete i professionella och frivilliga former. Framtiden får utvisa om om-
vandlingen går så långt att vi får en tudelning av socialt arbete: å ena sidan ett
professionellt myndighetsutövande socialt arbete på socialbyråer och å den andra
ett annat, icke-myndighetsutövande, socialt arbete ute i bostadsområden; ett
arbete som helt kan skötas av outbildad och oavlönad arbetskraft.

Tre typer av praktiska exempel
De nio särskilda exempel som åskådliggjorts i kapitel IV visar att projekten är
sköra verksamheter, starkt beroende av projektledares och övriga medarbetares
förmåga att driva arbetet framåt, förankra och skapa legitimitet för verksamheten
hos såväl makthavare som de grupper som man arbetar med (jfr Fisker 1995 och
kapitel IV). Fem av de nio exempel på lokalt utvecklings- och förändringsarbete
som jag studerade på projektnivå handlade om samhällsarbete, tre om grupp- och
områdesbaserat socialt arbete och ett om metod-, personal- och organisations-
utveckling. Dessa nio exempel sammanfattas i bilaga 7.
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Tablå 11: Nio exempel inom den sociala sektorn på kommunnivå

Samhällsarbete Grupp- och områdesbaserat
socialt arbete

Annat metod-, personal-
och organisationsarbete

Miljöarbete i
Bispehaven i Århus.
Samhällsarbete i 
Hervanta i Tammerfors.
Närmiljöarbete i
Loddefjord i Bergen.
Områdesarbete i 
Lövgärdet i Göteborg. 
Projektet
Vågspelet i Göteborg.

SSP-gruppen i Århus. 
Uppväxtmiljöarbete i Li och
Flaktveit i Bergen.
Miljöarbete bland vietnameser i
Bergen.

Arbetslivsarbete i 
Göteborg.

De fem samhällsarbetarprojekten inriktades på hela lokalsamhället och grupper
av boende. De använde metoder som sedan 1960-talet återfinns i samhällsarbe-
tets idétradition i Norden. Exemplen på grupp- och områdesarbete var främst
inriktade på grupper av boende och användande av blandade arbetsmetoder från
förebyggande arbete till miljöterapeutiskt behandlingsarbete. Arbetslivsarbetet i
Göteborg utgjorde en ny inriktning i socialt arbete med fokus på arbetslivsser-
vice, där samverkan mellan kommun, företag och fackföreningar stod i centrum.
Oavsett benämning och inriktning försökte samtliga nio exempel utveckla nya
sätt att arbeta tillsammans med de berörda på lokal nivå. Denna nivå har sedan
1800-talets slut haft till uppgift att täcka de välfärdshål som uppstår till följd av
samhällsomvandling och en omstrukturerad samhällspolitik. Ett arbete som har
framkallat ett behov av att förnya såväl verksamheter som yrkesroller i socialt
arbete och i andra yrken för att ta itu med dagsaktuella problem i välfärdsstatens
marginaler mellan det offentliga och det icke-offentliga.

Praktisk handling och etiskt laddade möten
Alla nio exempel pågick i mötet mellan system och livsvärld, för att använda
Jürgen Habermas terminologi (Habermas 1984). Projekt- och verksamhetsledar-
na rörde sig mellan system och vardagsliv, mellan flera samhällsnivåer och –are-
nor samt professionellt och icke-professionellt socialt arbete, som ”spindlar i
nätet”. De nio fallen synliggjorde också de två diskurser som finns på området,
de skriftliga (kodifierade fakta) som ingår i handböcker, läromedel samt forsk-
nings- och andra rapporter, och de muntliga (levande tal) som pågår i vardags-
arbetet (jfr Ong 1990 samt kapitel II och IV). Dessa två diskurser har två olika
uttrycksformer som enligt min tolkning skapar en del av de problem som kan
uppstå mellan forskare och yrkesverksamma. Forskarens uppgift är att beskriva
och analysera sociala fenomen i form av fakta (beskrivningskunskap) som är
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generella, medan yrkesverksamma gärna vill värna om det levande och det unika
i de situationer som de verkar i (handlingskunskap).1

Flera av de intervjuade i de nio projekten beskrev sin roll som en ”tusenkonstnär”
som måste hålla många ”bollar i luften” eller som ”eldsjälar” som ger projekten
energi genom att handla (jfr Fisker 1995, Johansson & Lanesjö 1993, Sahlin 1996). 
De intervjuade projektledarna uppfattade som sin främsta uppgift att skapa rum för
gemensam handling och möjliggöra handlingskapacitet genom att hålla verk-
samheten i gång eller se till att folk gör vad de har lovat. Nästan alla de roller som
sedan 1960-talet har ingått i samhällsarbete förekom: initiativtagare, aktivist, fakta-
samlare, förhandlare, inspiratör, möjliggörare, pådrivare, servicetillhandahållare,
stödjare, utvecklare, samordnare, advokat m.fl. De roller som inte nämndes i början
av 1990-talet var agitator eller partisan. Det var samordnarrollen (coordinator) som
dominerade, inte förändrarrollen (social change agent) som under 1970-talet (jfr t.ex.
Lindholm 1971, 14 ff., Ronnby 1978, 56 och kapitel IV)

Fyra roller utkristalliserade sig i de nio exemplen: professionella, folkliga,
etniska samt genusorienterade projekt- och verksamhetsledare. Ju närmare syste-
met man stod, desto mer poängterades de professionella kunskaperna. De profes-
sionellt orienterade ledarna framhävde sin respektive yrkeskunskap som pedagog,
konsulent eller socionom. De var  anställda i närmiljöarbetet i Loddefjord, SSP-
gruppen, uppväxtmiljöarbetet i Li och Flaktveit samt Göteborgs arbetslivsgrupp.
De folkliga ledarna tonade ned de professionella och teoretiska kunskaperna och
lyfte fram den praktiska kunskapen och läroprocesserna i vardagslivet som
husledaren vid Trivselhuset, samhällsarbetaren vid Toimela och områdes-
arbetaren i Lövgärdet gjorde. Miljöarbetaren bland vietnameser var etniskt orien-
terad i sin roll som kulturtolk mellan en minoritetsgrupp och majoritetssamhället.
De elva kvinnorna i föreningen Vrångö på gång handlade medvetet utifrån kvin-
nors behov och erfarenheter.

Knappast någon av de intervjuade beskrev sitt arbete i termer av uttalad teori
eller metod, utan närmast som ett praktiskt arbete där de lade vikten vid arbets-
och livserfarenheters centrala betydelse för praktisk problemlösning. Få av de
intervjuade hade läst en bok om samhällsarbete eller var insatta i dess delmeto-
der. Termen samhällsarbete användes egentligen endast av samhällsarbetaren vid
Toimela i Hervanta som identifierade sig som samhällsarbetare. Men alla talade
om sitt arbete i handlings-, process-, situations-, erfarenhets- och personrelatera-
de termer där praktisk handling, interaktion samt etiskt laddade möten ansikte
mot ansikte med de berörda utgjorde stommen i arbetet. Detta uttrycktes med
varierande ord, men handlade om ”learning by doing”, att förvärva sitt kunnande
genom en handlingsorienterad problemlösning, där såväl erfarenhet som intuition
användes. Om teorierna nämndes ansågs de hjälpa projektarbetarna att struk-
turera sitt eget arbete. Själv blev jag förvånad av denna ”teorilöshet”, innan jag
insåg något annat: nämligen att handling inte är något man läser sig till utan lär 
sig i praktisk problemhantering.

Även om de intervjuade inte medvetet använde någon teori, hade de alla fått 
teoretiska kunskaper under sin yrkesutbildning och vidareutbildning. Att kunna
genomföra ett projekt och/eller hålla det i gång förutsätter, enligt min analys,
–––––––––
1 Se en längre diskussion om beskrivningskunskap och handlingskunskap i litteraturen som handlar

om retorik (Hellspong 2000, Johannesson 2001, Ong 1990, Ramírez 1995, 2000).

189



vetande (fakta) och kunnande (erfarenhets- och kunskapsbaserad handling) samt
etik (att välja etiskt klokt) i mänsklig praxis (jfr Ramírez 1993, 1995, Silfverberg
1996, Turunen 1992). Lokalt utvecklings- och förändringsarbete är ett ”lindan-
sarjobb” där man får lära sig att balansera mellan tusen olika intressen och viljor
samt maktkamper. Att finna en gyllene medelväg i det ofullgångna utan att vare
sig bli utdefinierad eller indefinierad (jfr Mathiesen 1972, 1980) är en konst som
man inte kan lära sig i läroböcker. Det kräver praktisk erfarenhet och kunnighet,
men också medvetenhet om makt, maktlöshet och motmakt.

Samhällspolitiskt sett handlade de nio exemplen om att förbättra arbets-, 
boende- och andra levnadsförhållanden på lokal nivå; livspolitiskt sett att skapa
möjligheter för de berörda att ta beslut om hur de ville handla och forma sina liv 
och de projekt som de hade valt att delta i. Vad arbetet resulterade i var en bättre
infrastruktur och service, uppbyggandet av grannskapshus, arbetsskapande och
andra aktiviteter, inte minst inom den s.k. tredje sektorn, mellan det offentliga
och icke-offentliga i välfärdsstatens gränsland. De undersökta projekten och
verksamheterna erbjöd möjligheter till delaktighet samt i olika grad menings-
skapande aktiviteter och påverkan.

Som forskare saknade jag dokumentation och teoretiska reflektioner över
gjorda erfarenheter. De nio exemplen, men också andra som jag studerat  sedan
slutet av 1980-talet, har givit ett intryck av en avprofessionalisering när det gäller
samhällsarbete i praktiken (jfr även Andersen & Tyroll Beck 2003, Sundh 1999,
Turunen 2003, Unstad & Sæter 2003, Swedner 1983a&b). Under 1960- och
1970-talen fanns försök att genom fält- och aktionsforskning koppla ihop såväl
praktik (kunnande) som teori (vetande) samt etik (handlingsklokhet) på området,
men under 1990-talet verkar olika aktörer på området ha gått åt skilda håll, för-
utom några undantag (jfr CEBSD 2000-2003, Matthies, Närhi, Ward 2001,
Sundh & Turunen 1992, Thyness 2002). Polariseringen mellan forskare som vär-
nar om vetenskaplig kunskap och praktiker som prioriterar praktiskt kunnande är
på sikt inte fruktbar. På området behövs såväl det vetande som den kunskap som
kan komma de berörda, utbildningen och forskningen till del i transformativa
syften. Annars riskerar kunskapen på området att förbli abstrakt, lokal eller 
privat, och därmed inte förmedlas generellt och över tid. Men det finns också
andra faktorer som försvårar kunskapsutvecklingen på området.

Nordiska projektformer
De flesta former av lokalt utvecklings- och förändringsarbete har sedan 1960-
talet bedrivits som projekt, som tillfälliga organisationer för att uppnå avsedda
mål. Såväl politiken som arbetssätten verkar under den senmoderna perioden ha
blivit allt mer ad-hocratiska, ofta ägnade åt unika arbetsuppgifter i tillfälliga och
kortvariga program och projekt. De tycks sakna historisk reflektion och riskerar
att försvåra långsiktig generell kunskapsbildning. Projekt är framtidsorienterade,
tillfälliga och övergående, och förhindrar som sådana kontinuitet i såväl det
praktiska arbetet som kunskapsproduktionen, men kan vara innovativa.

I respektive nordiskt land har tre typer av projekt (program-, demonstrations-
och enstaka projekt) förekommit (jfr Fisker 1995 och kapitel III-IV). Den första
typen refererar till stora nationella program som SUM i Danmark, REMONTTI i 
Finland, SNU i Norge eller Storstadssatsningen i Sverige. Demonstrationspro-
jekten är uppvisningsprojekt som t.ex. Närmiljöprojekt i Bergen, Samverkans-
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projekt i Göteborg, ENT i Tammerfors eller PIA-projektet i Århus. Enstaka
projekt handlar vanligtvis om de projekt och andra försöksverksamheter som
initieras av ”eldsjälar”, som t.ex. Vrångö på gång i Göteborg, Samhällsarbete i
Hervanta, Miljöarbete i Bispehaven i Århus eller Vietnamesiska ungdomsrådet i
Bergen. Program och demonstrationsprojekt har större sannolikhet att överleva i
kommunerna eftersom de är starkare förankrade ekonomiskt, politiskt och admi-
nistrativt än de projekt som enstaka eldsjälar startar och driver. Men det finns
undantag som bekräftar regeln.

Att samhällsarbete aldrig riktigt lyckats rota sig i det reguljära sociala arbetet
har enligt min tolkning också med dess form som enstaka projekt att göra, inte
endast med att samhällsarbetare varit diffusa, ateoretiska, kvasiradikala o.d.
Kortvariga projekt som kommer och går i decennier ger ingen kontinuitet för 
vare sig praktiskt arbete eller kunskapsproduktion. Längre tidsperioder än tre år
rekommenderas av de flesta praktiker, utvärderare och forskare på området (jfr
Andersen & Tyroll Beck 2003, Andersson R 2004, NOKSA-rapport 1985). I
brittiska sammanhang har projektarbetare kommit fram till att projekttider på 3-7
år är för korta för att uppnå mätbara och bestående resultat (Gustafsson 2000).
Även mitt forskningsmaterial visar att samhällsarbete tar tid, se närmare sam-
hällsarbete i Hervanta (kapitel IV), som har pågått i nästan 20 år. Särskilt för
detta samhällsarbete var att en och samma person har varit anställd för sam-
hällsarbete sedan mitten av 1980-talet.

Slutord: samhälls- och livspolitiska 
implikationer
I de nordiska länderna har den universella välfärdspolitiken varit en huvudstrategi
för att lösa sociala problem och förebygga sociala klyftor mellan regioner och olika
befolkningsgrupper. De selektiva åtgärderna har utgjort en komplementär strategi.
I samband med välfärdsstatens omstrukturering har de nordiska regeringarna sedan 
början av 1980-talet börjat använda allt fler selektiva program och projekt som
särskilt inriktas på utsatta grupper och utsatta bostadsområden. Program och 
projekt diskuteras inte direkt som sociala reformer, snarare som ekonomiska
investeringar under namn som socialt kapital, social ekonomi, social integration
eller tillväxt. Det ställs också större krav på effektivitet och utvärderingar.

Lokalt utvecklings- och förändringsarbete i utsatta bostadsområden har pågått
under skilda beteckningar i projektform sedan 1960-talets slut. Sedan dess har
man också känt till att lokala projekt inte löser strukturellt betingade problem,
vilkas orsaker ligger på en annan nivå än lokalsamhällets (jfr Lindholm 1977 och 
Wahlberg m.fl. 1978 med Andersson 2004 och Hertting 2003). Men varför fort-
sätter de kortsiktiga projektverksamheterna från ett årtionde till ett annat? Vart
har behovet av långsiktiga sociala reformer tagit vägen, de som från slutet av
1800-talet har ansetts vara centrala instrument för att eliminera fattigdom och
förebygga andra sociala risker i samhället? Är det etiskt och politiskt berättigat
att de mest utsatta hänvisas, inte endast till ”permanent knapphet” (Hjort &
Salonen 2000), utan också till ”permanent tillfällighet” i form av återkommande
lokala projekt (jfr Hertting 2003, Salonen & Ulmestig 2004)?
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Ett komplext samhälle förutsätter en mångfald av samhälleliga åtgärder på
alla nivåer. Utöver en generell välfärdspolitik behövs också program och projekt
som är flexibla och anpassade till lokala och individuella behov. Men särskilda
programs och projekts uppgift är inte att ersätta generella åtgärder eller att för-
söka lösa strukturella problem vars orsaker finns på en annan nivå än på lokal-
samhällets. Deras uppgift är att synliggöra de problem och behov som finns och
ställa krav på en bättre och regelförändrande politik (se vidare Beck 1996 och
kapitel II). Ändock kan den framtida välfärdspolitiken inte endast begränsas till
att lösa materiella problem. Den måste också våga möta de existentiella, eko-
logiska och etiska problem som rör människors liv och livspolitiska frågor om
hur vi etiskt kan främja försvarsbara livsformer och livsmiljöer så att vi inte för-
gör oss själva (se vidare Giddens 1999 och kapitel II). Hur välfärdspolitik och
socialt arbete ska organiseras under 2000-talet är en större fråga än denna under-
sökning kan svara på. Däremot bör vi fortsätta att undersöka huruvida mång-
falden av community-strategier gagnar de mest utsatta. Eller om det är så att de
som har mest att vinna är de som söker innovativa jobb som politiker, forskare
och projektarbetare inom ”community- och partnerskapsbranschen”?

Forskningsmässigt kräver området lokalt utvecklings- och förändringsarbete
flera tvärvetenskapliga studier där projektfloran kan granskas i nära samverkan
med forskare, yrkesverksamma och medborgare. Vad gäller samhällsarbete inom
mångfalden av lokalt utvecklings- och förändringsarbete finns en del beprövade
metodkunskaper som många projektarbetare, till och med socialarbetare, i dag
saknar. Det behövs också mer utbildning och teoriutveckling på området samt en
kritisk granskning av community-strategiernas (inklusive samhällsarbete) teore-
tiska och andra svagheter. Behovet av en samordnad kunskapsutveckling på
området har inte minskat, utan snarare ökat. Är det kanske dags att omvärdera
settlementrörelsens arbete och samhällsarbetet inom området socialt arbete?

Till sist: 
Är samhällsarbete överhuvudtaget en adekvat term numera? Mitt svar är ja, med
en reservation. Enligt min tolkning kan samhällsarbete inte användas som en
övergripande term för samtliga former av lokalt utvecklings- och förändrings-
arbete, men däremot som en motsvarighet till community work.

I denna avhandling har jag försökt fylla i den kunskapslucka som finns om
samhällsarbete i Norden. Jag har samlat och systematiserat en del av den kun-
skap som finns utspridd på många olika håll i ett historiskt och dagsaktuellt
perspektiv. Därutöver har jag teoretiskt reflekterat över mångfalden av diskurser
och praktiker ur ett länderjämförande perspektiv. Avhandlingen inbjuder därför
till en dialog om de skilda perspektiv som för närvarande finns, en dialog för en 
sektorsövergripande och integrerande forskning och utveckling om lokala strate-
gier inklusive samhällsarbete.

Sammanfattningsvis kan jag hålla med Anne Hope och Sally Timmel (1994)
som har konstaterat att:

”Reflection without action is mere verbalism.
Action without reflection is pure activism”2

–––––––––
2 Ur Preface i Hope & Timmel (1994).
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Summary

Background
The research interest for community work stems from my own practical
experience as a social worker. It was during the 1980’s, when I recognised that
community work had changed, but I could not explain how. In Scandinavia,
which in this dissertation comprises of the four Nordic countries Denmark,
Finland, Norway and Sweden, the concept of community work was introduced in
the 1960’s, most often as a third method of social work within the social sector.
The first projects were carried out at the end of the 1960´s and the beginning of
the 1970´s, first in Sweden and then in the other Nordic countries. Since the
1980´s, community work has undergone several transformations. It is these
transformations that this dissertation deals with in chief.

There is not only one understanding of community work. In both an interna-
tional and Nordic context, it comprises a wide-ranging set of practices that can 
be conducted by both professionals and laymen. It is a pluralist concept which
has been discussed under a number of headings and within several sectors of
society, from social work to welfare politics. Among these headings are: Action 
Research, Empowerment, Community Development, Community Organisation,
Locality Development, Neighbourhood Planning, Neighbourhood Work, Social
Development, Planning and Social Action. The latest headings comprise of 
Governance, Local Partnership, Social Capital, Social Economy, Regeneration,
Third Decentralisation, and Third Sector.

Within the Nordic framework, there is a similar plurality of headings. Besides
the international headings, there are indigenous Nordic headings such as; Socialt
Miljöarbete (Social Environmental Work) and Bostadssocialt Arbete (Social
Housing Estate Work) in Denmark; Alueellinen/yhteisöllinen Sosiaalityö (Area/ 
Community-Based Social Work) in Finland; Närmiljöarbete (Environmental
Neighbourhood Work) and Bostadssocialt Arbete (Social Housing Estate Work)
in Norway; and Strukturinriktat Arbete (Structural Work) and Storstadsarbete
(Metropolitan Work) in Sweden. Due to this plurality, I discuss community work
as a form of community strategy (lokal strategi).

All the above mentioned community strategies deal with both community
policy and practice, a distinction that is seldom pointed out clearly. In an
international context, the community strategies have a long history, stemming
from settlement work and colonial forms of community development at the end
of the 19th century. During recent decades, community strategies have expanded
rapidly across the globe, meaning new challenges for researchers, educators and
practitioners. This is also a fact in Scandinavia.

193



At the moment, the circumstances around community work in Scandinavia are 
paradoxical within social work. During the seventies, when there were quite few
projects, there was much talk about community work. At the beginning of the
21st century, when the whole of Europe is swarming with community-orientated
projects under any kinds of headings, the talk about community work within
social has nearly ceased. This dissertation attempts to find out what has happen
with community work in a situation where community-orientated discources and
practices have altered expressions and characteristics under new societal
circumstances.

The research questions and the methodology 
Generally, Nordic welfare policy refers to macro-policies of social security and 
social care services on the one hand, and micro-policies of social work 
(assistance, counselling and means-tested benefits) on the other hand. The meso-
level (community strategies) have not been discussed or investigated to the same
extent as the macro- and micro-strategies.

Within the community-field, knowledge production is fragmented and spread
over several sectors and disciplines. The field is little examined, especially from
a comparative perspective.

The basic aim of this dissertation is to clarify the transformation of 
community work at international, national, municipal and project level by means
of an international literature review and an empirical Nordic study.

The investigation is focused on how the transformation of community work
can be understood from a comparative perspective within the framework of 
social work in Scandinavia. In order to answer this main inquiry, I have asked
the following three questions: What kinds of discourses and practices can be
found in the international and Nordic context? What kind of community work
existed at the beginning of the 1990’s at both national and municipal level within
the social sector in Scandinavia? How did project leaders describe and
understand their work at the project level?

The methods used are an international literature review that aims to give an
overview, and a Nordic empirical study of community work at national,
municipal and local levels that aims to deepen the understanding of the
transformation of the Nordic mode of community work. The former is based on a
discourse analysis of literature about community-orientated discourses and 
practices in the international and Nordic context. The latter is an empirical study
of discourses and practices in four Nordic countries and municipalities, compre-
hending a short history of community work in Denmark, Finland, Norway and
Sweden, an explorative survey of community work in four municipalities and 
nine cases in the field. The transformation is discussed in the light of theories of
modernisation and discourse analysis. Both the academic and practical 
knowledge are highlighted. The analysis methods consist of discourse analysis,
categorisation of the explorative survey and comparison. The research has been
carried out as a hermeneutic process during the period of 1990-2004. It aims to
systematise some of the fragmented knowledge on the community-field.
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Results
The concept of community is not Nordic. It is imported from the Anglo-Saxon
countries, mainly from the United Kingdom and the United States. The concept
of community is problematic in Scandinavia, because of several connotations.
Neither is it easy to translate. Generally speaking, there are both locality-based
and non-place communities (e.g. communities of interest). More precisely, it
refers to three aspects of community: a geographic area, a unit of social inter-
action, and a symbolic unit of identity and feelings of togetherness (shared
values, traditions, forms of behaviour and life styles). The three aspects of
community can overlap, but not necessarily. Indeed, the community can be used
as a goal as well as a medium for social development and change.

Community work can be both locality or interest-based. It has been discussed
from a number of perspectives since settlement work, broadly as community
development or narrowly as outreached group work in communities. Within the
European Regional Clearing House for Community Work, it was defined as “the
process of facilitating and improving popular participation, and the creation and 
mobilisation of local resources to meet local needs within the context of local,
regional, and national development” at the end of the sixties (Swedner 1969, 
23). The directions of community work have included locality development,
social planning and social action, still in use. Regardless of direction, most
community strategies include identifying problems, needs and interests, formula-
ting plans, developing strategies, mobilising resources, identifying and recruiting
community leaders and members, and encouraging inter-relationship in order to
promote the ability of citizens or groups to use existing resources or develop
alternatives – in collaborative partnership – for social development and change.

The results of the international literature review
The dissertation decribes the transformation of community work in three main
phases, which I call premodern (community organisation and development at the
end of the 19th century), modern (community work of the sixties and seventies)
and late modern (community policy and practice at the beginning of the 21st

century) within the international context. The transformation is tightly bound to
ongoing economic, political and ideological changes of society.

The transformation of community strategies are characterised by differentia-
tion, both divergence and convergence. Community-strategies have diverged
from pre-modern community organisation and development into modern
community work and late modern representations of strategies such as empower-
ment, eco-social work, partnership, regeneration, social capital work and social
economy, within several sectors of society. Methodically they have converged
into the same kinds of practices. Within social work, the transformation has
increasingly taken the form of community social work, a mix of community
work, outreached group work and case work in local communities.

Symbolically speaking, the transformation of community work can be
described as “hour-glass-phenomenon”; it has changed from broad community
development and community organization to community work as a third method
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of social work, and again towards broad community strategies in several sectors
of society. The existing plurality can be gathered under the heading of
community strategies, including community policy and practice. Since the
1980´s, community-strategies have lost their radicalism and become step by step
co-opted by the national states and the European Union as a medium for 
multilevel governance.

In short, the community-concepts are wide and open, and give a number of
opportunities for interpretation. The dissertation demonstrates the strategic use of
concepts. When a concept is losing its power to convince, a new concept is
invented in order to create new expectations of opportunity of invention, or a
change. The social concepts are far from constant. This fact does not solely
concern community work. I would claim, it is a fact within all social science and
practice.

The results of the empirical study in Scandinavia
The transformation of Nordic community work has also moved towards a 
national and local plurality. Like other states, the Scandinavian welfare states are 
since the 1980’s – as a result of welfare crisis – seeking partnership between
private enterprises and citizens for recourse allocation and for problem solving,
especially at the local level of society. When community workers tried to
establish community work as a method of social work during the 1970´s, it was 
merely understood as the interest of a minority of social workers and other
occupational groups. Contemporary community strategies and practices, are used
thirty years later as political means of renewal of welfare politics and social
work. During the 1980´s, each Nordic country introduced community policies
and practices under new headings. During the 1990´s, these were to a greater
extent stimulated by the European Union. The state of community work in 
Scandinavia is a paradox. At the moment it is the national states and the 
European community who are promoting community strategies with a bottom-
up-stance. When community workers tried to promote them at the grass-roots-
level during the 1970´s, they were stopped, and finally excluded from the
mainstream of social work. 

At the municipal level, I could identify four types of community strategies:
decentralisation of the public sector, de-institutionalisation and localised
services, local collaboration and local councils, and local projects and other
experiments within the social sector. I received 78 examples of the latter
category from four Nordic municipalities: Bergen in Norway, Gothenburg in 
Sweden, Tampere in Finland and Århus in Denmark. The 78 projects were
categorised in three main types of community-orientated strategies: community
work (though under varying headings), group and area-based social work
(community social work) and other method development focused on organisation
development, working environment and occupational competence. Among these
78 projects, it was the community social work that dominated, totalling 47
projects. 18 projects could be identified as community work with varying
headings. But the concept of community work was conspicuous by its absence.
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In fact, it was only used in Tampere, where community work has been carried
out a part of the regular social service since the middle of the eighties. 

Nine cases were studied at the project level. All of them were labelled
differently, and five dealt with community work. These five demonstrated that
there are two forms of discourse within community work, the written (facts) and
the oral (action). These two have rationalities of their own. The project leaders
did not apply theories of community work. They had created a practice of their 
own by practicing it. Learning was occurring more by “knowing how” than by
“knowing that”. I could identify three forms of knowledge within all nine cases, 
Human action, the facts produced by scientists and other authors, and ethics in
praxis (the ethical reasoning in action). But, there is still a great gap between
theory and practice in community strategies, despite talking about praxis-
knowledge since the seventies.

The practitioner roles in the projects were surprisingly similar of those from
the 1960´s and the 1970´s. The project leaders acted as a activist, enabler-
catalyst, fact-gatherer and analyst, facilitator, negotiator, advocate, program
implementer, indeed, most often as a co-ordinator. In a number of cases, the
project leaders described their roles also as “dedicated persons” (eldsjälar) and “
artists of thousand skills” (tusenkonstnärer). I found four special roles in my
research material: the professional project leader, the layman leader, the gender-
orientated leader, and the ethnicity-orientated leader. Those who worked closest
to the system were more profession-orientated, while those working in the field 
were more layman-orientated.

The four countries share both similarities and differences. The similar phases
can be divided into five periods: introduction of community work as a concept
and a practice during the 1960´s, transmission and radicalisation (expect
Finland) during the 1970´s, initiation of new national discourses and practices
during the 1980´s, academisation and differentiation during the 1990´s, and
increasing trans-nationisation at the beginning of the 21st century. Denmark is
characterised as the promised land of projects, Finland as the community land of
minimal number of projects, Norway as the land of co-ordinated projects, and
Sweden as the land of structural project-ideology, where project-enthusiasm has
been replaced by project-pessimism”. The transformation of community work
within the social sector can be summarised as follows:
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There are two polarities between the four Nordic countries. Denmark which has
had a great belief in renewal of the welfare state by means of community-
orientated programs and projects, and Sweden where this belief has been
questioned. Sweden is also the country where project strategy achieved its
breakthrough already during the 1970’s, while this occurred in Denmark and
Norway during the 1980’s, and latterly in Finland during the 1990’s. Finland
differs most from the three other Nordic countries. However, Finland is the one
country where community work has been carried out as part of the ordinary
social service. For example in my study, the case Toimela in Tampere has been 
carried out as a regular part of decentralised social services since the middle of
the eighties.

Conclusion
The dissertation demonstrates that since the 1980’s, community work has
diverged towards differentiation, a plurality of community strategies within
several sectors of society within the international and the Nordic context.
Community work as a concept has to a greater degree been replaced by new
concepts, but methodically the transformation has moved towards convergence.
There are surprisingly many similarities between settlement work and con-
temporary community strategies including community work. The study shows
that discourses are far from constant, while the practices seem to remain the
same. Even if community work is taught at schools of social work, it is scarcely
practised in social work practice in Scandinavia. It is also obvious, that the
privilege of interpretation of community-orientated discourses and practices 
which social workers had during the 1970´s has been taken over by other actors
(laymen, occupational groups, researchers, politicians etc.). Within the decentra-
lised social sector, the methods of social work (outreached case work, group
work, community work with preventive and activating aims) have converged
into community social work The transformation has also resulted in a polarisa-
tion: an increased professionalisation in academic communities and de-professio-
nalisation in practice. A constant problem with all types of community strategies
is their temporary nature, due to dependence upon recurring projects. There is a 
great need for sector transcending and integrating research, knowledge and
practice development within the area of community policy and practice,
including community work.
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Bilaga 2. Frågeguide och nyckelbegrepp

Allmänna frågor till nyckelpersoner på nationell nivå 1991 
1. Jag skulle vilja ha allmän information om samhällsarbetets läge i ditt land: inom vilka

sektorer det bedrivs, under vilka beteckningar, i vilken form, under vilka villkor och 
vad har det för innehåll?

Frågor till nyckelpersoner inom den sociala sektorn på kommunnivå 1991 
2. Hur är den sociala sektorn organiserad?
3. Vad är den mest aktuella frågan inom kommunen och inom den sociala sektorn?
4. Vilka förändringsprocesser pågår för närvarande inom den sociala sektorn?
5. Kan du ge några aktuella exempel på försöksverksamheter som kan ingå i min 

definition på samhällsarbete?
6. Hur (form, innehåll och villkor) bedrivs samhällsarbete inom den sociala sektorn?
7. Övrigt. 

Exempel på nyckelbegrepp
Med benämningen social sektor avses vad som brukar kallas socialtjänst/social service:
barn-, äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg (t.ex. daghem, hemservice och
socialvård). I denna studie omfattar den sociala sektorn också samverkan med t.ex. hälso-
sektorn m.fl. samt den sociala sektorns medverkan i samhällsplaneringen.

Med samhällsarbete i denna enkät avses en metod för socialt förändrings- och utveck-
lingsarbete i lokalsamhället, i närsamhället och i grannskapet. Denna vida definition
används i syfte att fånga upp de olika typer av ”samhällsarbete” som förekommer i 1990-
talets början. 

Med begreppet lokalt försöks- och utvecklingsprojekt avses verksamheter som i 
projektform inriktas mot lokalsamhället. Som exempel på dessa kan nämnas utlokali-
sering av service, diverse projekt som bedrivs i lokalsamhällen i förebyggande och uppsö-
kande syfte kring service och upprustning av lokalområden/lokalsamhällen, samt 
utvidgandet av närdemokrati i betydelsen att öka medborgarnas möjligheter till inflytande
och deltagande vad gäller att påverka sin lokalmiljö och sin situation.

Lokala försök och utvecklingsverksamheter kan också förekomma inom den reguljära
verksamheten. Med reguljär menas icke tidsbegränsad verksamhet som finansieras inom
den ordinarie budgetramen.

Med lokalsamhälle avses ett geografiskt, socialt och administrativt avgränsat område, 
t.ex. en stads- och kommundel, ett distrikt, ett bostadsområde eller en lokal gemenskap/ett
samfund.
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Bilaga 3. Kommunenkät om samhällsarbete 

Del 1: Frågor om lokala försök och utvecklingsverksamheter inom den sociala
sektorn i allmänhet.
Uppgiftslämnarens namn/datum 

1. Vilka typer av lokala försök och utvecklingsverksamheter förekommer inom den
sociala sektorn? (Ringa för alternativ/en som gäller).

A. Projekt kring den fysiska miljön
B. Projekt kring de boendes (alla som bor i området) levnadsförhållanden
C. Projekt inriktade på specifika grupper.
D. Projekt inriktade på något annat än ovannämnda tre inriktningar.
E. Andra icke-projektbaserade verksamheter som bedrivs i förebyggande och

uppsökande syfte i lokalsamhället, närsamhället och grannskapet, dvs. reguljära
verksamheter som påminner om lokala försöks- och utvecklingsprojekt.

Exemplifiera dessa nedan:
Namnge här de enskilda projekt som pågår 1992. Dessa ska ni sedan beskriva närmare i del 2.

Del 2: Frågor om enskilda projekt. (Använd en enkät per projekt)
Projektnamn
Kontaktperson
Adress/telefon
Bifoga skriftligt material om projektet (verksamhetsberättelse, rapport, utvärdering m.m.).

Organisationstillhörighet
1. I vilken del av den sociala sektorn hör projektet närmast hemma? (exempelvis barn-

omsorg, socialvårdsavdelning, hemservice, ungdomssektion etc.) 

Verksamhetens inriktning
2. Är verksamheten inriktad på något av alternativen A, B eller C? Om alla tre alterna-

tiven är giltiga, rangordna dem 1 – 3 (1=viktigast). Om inget av alternativen är
tillämpligt, välj det öppna svarsalternativet (D) längst ner. 

Huvudinriktning: A, B, C 
Rangordning:   ()  ()  () 
Specificera föremålet för verksamheten. Flera alternativ kan väljas.

A. Den fysiska miljön
() Fysisk (mark)-planering
() Bostadsbyggande
() Bostadssanering (ombyggnad, upprustning, tillbyggnad)
() Upprustning av närmiljö (gårdar, lekmiljöer, parkområden)
() Trafikförhållanden (vägar, bilparkering, etc)

B. Den boendes levnadsförhållanden
() Social service
() Kulturverksamhet
() Fritidsverksamhet
() Utbildning/folkbildning
() Arbetsskapande åtgärder
() Social nätverksfrämjande verksamhet
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C. Specifika grupper 
() Förskolebarn 
() Skolbarn/ungdomar
() Familjer
() Ensamstående föräldrar
() Äldre/pensionärer
() Flyktingar/invandrare
() Missbrukare 
() Socialbidragstagare
() Arbetslösa 

D. Annat, ange vad:

Samarbetspartner
3. Vilka samarbetspartner förekommer (förvaltningar, stat, landsting, företag, föreningar, 

frivilliga organisationer, boende, församling, m.fl.)?

Primära samarbetspartner
Övriga

Finansiering
4. Hur finansieras verksamheten i projektet? Ange totalbudget och ungefärlig andel av

denna i procent som bekostas av kommun, stat, stiftelser, fonder, företag eller annan.

Totalbudget

Ange budgetens fördelning per år/ Period:
andel i procent (fr.o.m. – t.o.m.)
Kommun
Stat
Stiftelser
Fonder
Företag
Annat
Ange vilka

Projektets historia och framtid
  5. Projektet initierades av 
  6. Initiativet togs med anledningen av att
  7. Projektet påbörjades år
  8. Beräknas pågå till år 
  9. Permanentning planeras ja/nej/vet ej
10. Projektet blir permanent år 
11. Finns det krav på utvärdering? ja/nej
12. Har utvärderingar gjorts? ja/nej
Ange här namnen på dokument och utvärdering som har gjorts.

Verksamhetsmål
13. Beskriv kortfattat a) projektets viktigaste mål och b) arbetssätt.
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Arbetssätt
14. Betecknas arbetssättet som (kryssa för ett alternativ)
 () Samhällsarbete
 () Grannskapsarbete
 () Områdesarbete
 () Miljöarbete

() Strukturinriktat arbete
() Annat, ange vad:

Personal
15. Hur många anställda finns inom projektet (ange antal samt heltid/heltid samt yrkes-

kategori).
Det totala antalet anställda:
Anställd 1,2 3, etc. Heltid/deltid samt yrkeskategori

16. Deltar frivilliga/oavlönade i verksamheten? Nej/ja? Vad är deras funktion/uppgift?

Övrigt
17. Skulle du vilja göra en personlig bedömning av projektets betydelse för den sociala

sektorn i kommunen? (Ange på skalan från 0 till 5 för vart och ett av projekten).
0=liten betydelse. 5= stor betydelse.

18. Är det någon annan information som du tycker är viktig så vill jag gärna att du skriver
det här:
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Bilaga 4. Projektenkät 

Till projektledare, verksamhets- och aktivitetsansvariga i nio utvalda exempel inom ramen
för forskningsprojektet ”Samhällsarbete i Norden”.
Namn på verksamheten 
Adressuppgifter
Uppgiftslämnarens namn, yrke/utbildning, ålder och anställningstid  

Allmänna frågor om verksamheten/gruppaktiviteten
1. När startade verksamheten? År:
2. Vem/vilka tog initiativet?
3. Varför togs initiativet?
4. Hur sattes verksamheten igång? (Vad gjordes allra först?)
5. Vad vill ni åstadkomma med verksamheten?

Finansiering
6. Är verksamheten (kryssa för rätt alternativ):

() Avlönat arbete
 () Oavlönat

() Annat, specificera:
7. Ange totalbudget för verksamheten alt. gruppaktiviteten för 1993 i kr:
8. Omfattar totalbudgeten i fråga 7:
 () Lokalhyra
 () Personalkostnader

() Andra kostnader, specificera:
9. Vilka finansierar verksamheten 1993? (Ange också anslagets storlek) 
 () Kommunen
 () Staten

() Annan, specificera: 

Kommunens profil
10. Bor du i kommunen? ja/nej
11. Beskriv med nyckelord din egen uppfattning om kommunens särdrag: 
 Historiska särdrag:
 Kulturellt:
 Socio-ekonomiskt: 
 Politiskt: 
 Annat särdrag:
Vilka har varit kommunens tre största problemskapande samhälleliga förändringar under 
de tre senaste åren?

Lokalsamhällets profil 
12. Bor du i lokalsamhället (bostadsområde, stadsdel o dyl.) där verksamheten ligger?

ja/nej
13. Beskriv med nyckelord din egen uppfattning om lokalsamhällets särdrag:
 Historiska särdrag:
 Kulturellt:
 Socio-ekonomiskt: 
 Politiskt: 
 Annat särdrag:
Redogör också för lokalsamhällets tre största problemskapande samhälleliga förändringar
under de tre senaste åren?
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14.  Vilka är lokalsamhällets tre största dagsaktuella problem?
15. Vilka är lokalsamhällets tre största dagsaktuella behov?
16. Vilka resurser förfogar lokalsamhället över, och hur används de i er verksamhet?
17. Hur försöker ni förbättra och utveckla lokalsamhället (dvs. vilka problem försöker ni 

lösa och vilka behov försöker ni möta)?

Målgrupp/er
18. Vilken/vilka målgrupp/er är verksamheten inriktad på?
19. Vilka är målgruppens/ernas tre största dagsaktuella problem?
20. Vilka är målgruppens/ernas tre största dagsaktuella behov?
21. Vilka egna resurser har målgruppen/erna, och hur används de i er verksamhet?
22. Hur försöker ni förbättra eller utveckla målgruppens/ernas levnadsvillkor, livssituation, re-

surser o dyl. (dvs. vilka problem försöker ni lösa och vilka behov försöker ni möta)?

Deltagande
23. Antal deltagande i verksamheten:

A. Avlönade medarbete 
 Exempel på yrkesgrupper:
 B. Deltagare:

() Ålderspensionärer, män (över 65 år) 
() Ålderspensionärer, kvinnor (över 65 år)
() Sjuk- och förtidspensionärer, män
() Sjuk- och förtidspensionärer, kvinnor
() Arbetslösa män (19-64 år)
() Arbetslösa kvinnor (19-64 år)
() Arbetslösa ungdomar, pojkar
() Arbetslösa ungdomar, flickor 
() Vuxna män (19-65 år) 
() Vuxna kvinnor (19-65 år)
() Ungdomar (13-18 år), pojkar
() Ungdomar (13-18 år), flickor 
() Barn (under 13 år) 
C. Andra (organisationer, föreningar, m.fl.). Ange exempel: 

Varför och hur deltagandet sker: redogör kort för grupp A. 
Varför och hur deltagandet sker: redogör kort för grupp B. 
Varför och hur deltagandet sker: redogör kort för grupp C. 

Samarbete och samverkan
24. Vilka samarbetar ni med? (Kryssa för rätt alternativ.)

() Offentlig sektor.
  Ange exempel. Berätta kort varför och hur samverkan sker: 

 () Företag.
  Ange exempel. Berätta kort varför och hur samverkan sker: 

 () Föreningar.
  Ange exempel. Berätta kort varför och hur samverkan sker: 

() De boende.
() Ange exempel på boendegrupper. Berätta kort varför och hur samverkan sker: 
  Andra. 

() Ange exempel på andra samarbetspartner.
  Berätta kort varför och hur samverkan sker: 
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Påverkan
25. Hur kan de deltagande påverka verksamhetens innehåll? Beskriv kortfattat.
26. Hur kan samverkanspartner påverka verksamhetens innehåll? Beskriv kortfattat.
27. Vilken påverkan försöker ni själva utöva?

Verksamhetens innehåll
28. Vilka har varit verksamhetens fem viktigaste arbetsuppgifter/insatser under hela verk-

samhetsperioden?
29. Ange 1-5 viktigaste lyckade resultat under hela verksamhetsperioden. Förklara kort 

varför.
30. Finns det något som ni inte har lyckats uppnå? Ange 1-5 exempel på ev. ”misslyckan-

den” – om ni har haft sådana. Motivera.
31. Kan du beskriva utvecklingen av er verksamhet (processen) i 1-5 faser? I så fall, ange

illustrerande namn på processens olika faser.
32. Har ni några överordnade, som ni när det gäller att fatta beslut i er dagliga verksamhet

är beroende av? I så fall, ange hur de styr er verksamhet.

Arbets- och verksamhetsroll 
33. Har ni en speciell eller unik funktion och roll i lokalsamhällets alt. målgruppens liv?

I så fall, beskriv kortfattat.
34. Vilken kunskap, vilka värden, färdigheter, metoder och strategier tillämpar ni i er 

verksamhet?
35. Uppstår det i ert arbete intressekonflikter, och i så fall med vem/vilka? Beskriv kort-

fattat.
36. Hur löser ni intressekonflikterna?

Egna kommentarer
37. Varför gav du dig i kast med verksamheten?
38. Vad är det som får dig att engagera dig i verksamheten?
39. Betraktar du verksamheten som viktig eller oviktig? Motivera ditt svar.
40. Vad är det som har varit roligast i er verksamhet?
41. Svårast?
42. Mest lärorikt?
43. Vilka risker tar ni i er verksamhet?
44. Sammanfattningsvis ge din egen definition på ditt arbete och din arbetsroll.
45. Vill du förmedla annat viktigt till mig, skriv det gärna här: 
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Bilaga 5. Intervjufrågor till projektledare 

Inom ramen för forskningsprojektet ”Samhällsarbete i Norden” 
Namn/adressuppgifter

Kompletterande frågor utifrån förra enkäten
1. Hur kommer det sig att du började arbeta i denna verksamhet? Vad hade du för 

arbetserfarenheter tidigare?
2. Systematisk genomgång av förra enkätens frågor: konkretiseringar och komplette-

ringar
3. Finns det problemområden som ni medvetet har lämnat utanför er verksamhets-

område? I så fall, vilka är dessa och varför?
4. Därefter frågar jag något som jag har blivit speciellt nyfiken på, när jag har läst

projektdokumenten.

Arbetets innehåll
5. Har ert arbete ett unikt eller specifikt innehåll jämfört med behandlingsinriktat socialt

arbete, kulturellt eller annat samhällspolitiskt arbete i kommunen, stadsdelen, distrik-
tet? Berätta om det.

Kunskap, värden, metoder, färdigheter och strategier
6. Vilka kunskaper anser du/ni är viktiga i ert arbete?
7. Vilken teoretisk kunskap använder ni er av – medvetet?
8. Vilka värden på människa och samhälle är viktiga i ert arbete?
9. Vilka praktiska färdigheter?
10. Vilka metoder använder du/ni av i ert arbete – medvetet?
11. Vilka strategier?
12. Har du/ni läst någon kurs i samhällsarbete?
13. Vilken typ av litteratur eller erfarenheter har inspirerat dig i ditt arbete?

Handlingsutrymme
14. Vilka arbetsuppgifter kan ni själva bestämma respektive inte bestämma över?
15. I vilka slags frågor måste ni söka överordnades godkännande? Vilka är era överord-

nade?
16. Hur styr politikerna ert arbete? Eller har de ingenting med saken att göra?
17. Uppstår det i ert arbete intressekonflikter? I så fall, med vilka?
18. Utveckla gärna! (om du tycker att denna typ av frågor är känsliga, så kan jag i detta

fall lova anonymitet, när jag redogör för svaren).

Samverkan
19. Sker er samverkan och samarbete med andra utan problem? Berätta!

Brukarmedverkan
20. Hur tillämpar ni brukarmedverkan (de berördas deltagande) i praktiken? Inträffar det

problem? Berätta.

Påverkan
21. Har ni något inflytande? I så fall över vad? Vad försöker ni i övrigt påverka?
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Arbetets resultat 
22. Vad har ni kunnat utveckla och förändra? Berätta om de viktigaste resultaten. 

Arbetsroll
23. Finns det något unikt för din/er arbetsroll i förhållande till andra yrkesgrupper

(socialarbetare, samhällsplanerare, fritidsledare, kulturarbetare mm)? Berätta.
24. Finns det speciella problem i ditt/ert arbete? (ex: etiska och moraliska, politiska,

andra)
25. Kan du hålla isär dina roller som yrkes- och privatmänniska?

Personligt
26. Varför har du valt detta sätt att arbeta? Berätta om dina egna motiv som driver dig?
27. Vad är den största utmaningen i ditt arbete i framtiden?
28. Finns det något mer som du skulle vilja förmedla till mig, något som jag har missat att

fråga eller inte beaktat?
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Bilaga 6. Förteckning över 78 projektbeskrivningar och 
kategori

Kategori I: Samhällsarbete.
Kategori II: Grupp- och områdesinriktatförebyggande arbete
Kategori 2a: Generellt och gruppinriktat förebyggande arbete.
Kategori 2b: Individ- och gruppinriktat förebyggande arbete eller/samt miljöterapeu-

tiskt behandlande arbete.
Kategori 2c: Annat aktiverande och integrerande arbete
Kategori III: Annat metod-, organisations- och personalutvecklingsarbete

19 PROJEKTBESKRIVNINGAR FRÅN BERGEN
  1. NÆRMILJØPROSJEKTET I LODDEFJORD (1)
  2. BOLIGUTSTILLINGEN SUNNERE BY -95 (1) 
  3. SME–TILGJENGELIGHET TIL TJENESTER FOR PERSONER MED STORE

PSYKISKT LIDELSER (1) 
  4. SOS UNGE JENTER I LODDEFJORD (2a) 
  5. OPPVEKSTMILJØPROSJEKTET LI/FLAKTVEITPROSJEKTET (2a)
  6. OPPVEKSTMILJØKONSULENT (2a) 
7. TVERRETATLIG SAMARBEID FOR UTVIKLING AV OPPVEKSTMILJØ, MED 

SÆRLIG VEKT PÅ BARN OG UNGDOM. (2a) 
  8.  LITEN I FANA (2a)
  9.  TILTAKSTEAM FOR UNGDOM I YTREBYGDA-FANA (2b) 
10. SMÅBARNFORELDRETREFF (N/2b) 
11. STÅTTHAUGLIA (2c) 
12. LODDEFJORDSPROSJEKTET  (2c) 
13. VIETNAMESISK FRITIDSSENTER (2c) 
14. DET VIETNAMESISKE UNGDOMSRÅD (2c)
15. INTERNASJONAL ELDREGRUPPE (2c) 
16. REHABILITERINGSPROSJEKTET I SENTRUM BYDELADMINISTRASJON (3) 
17. GERIX – INFORMASJON OG BOSLUTNINGSSTØTTE FOR OMSORGSTJE-

NESTENE (3) 
18. BEDRE BRUK AV SOCIALHJELPSMIDLER – PROSJEKTET (3) 
19. NASJONAL UTVIKLING I BARNEVERNET (3) 

18 PROJEKTBESKRIVNINGAR FRÅN GÖTEBORG
20. GALAXEN-BRUKARKOOPERATIV FRITIDSPARK (1) 
21. BRA BO ANNEDAL (1) 
22. BJÖRKLANDAS FRAMTID (1) 
23  I LÖVGÄRDET BYGGER VI FRAMTIDEN (1) 
24. PERSONALKOOPERATIV ÄLDREVÅRD MED BRUKARINFLYTANDE (1) 
25. BO I SAMVERKAN (1) 
26. VÅGSPELET – VRÅNGÖ PÅ GÅNG (1) 
27. DEN OSYNLIGA FÖRÄLDERN (2a) 
28. PROJEKT UNGDOM I KORTEDALA–SE DIG OM, DU ÄR INTE ENSAM (2a) 
29. PAPPIS-SÖNDAGSPAPPOR (2b) 
30. FAMILJEHUSET (2b) 
31. FAMILIA (2b)
32. HEMBYGD DÅ-NU-SEDAN (2c) 
33. KLUBB ARNOLD – PAPPOR SOM BYGGER MUSKLER INIFRÅN (2c) 
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34. PEDAGOGISKT UTVECKLINGSARBETE MED INRIKTNING MOT DE ÄLDRE
  FÖRSKOLEBARNEN (2c) 

35. GÖTEBORGS STADS ARBETSLIVSARBETE –  DELPROJEKTET SDF-
LUNDBY-VOLVO LASTVAGNAR (3) 

36. LILLA INVANDRARCENTRUM INOM BARNOMSORG (3)
37. TRYKO – ETT SÄTT SKAPA TRYGGHET GENOM KONTINUITET

OCH ÖKAT ANSVAR I ÄLDREOMSORGEN (3)

9 PROJEKTBESKRIVNINGAR FRÅN TAMMERFORS
38. SAMHÄLLSARBETE I HERVANTA (1) 
39. NYKTERHETSVÅRDENS OMRÅDESARBETE I HERVANTA (1) 
40. TAMMERFORS STADS UNGDOMSBYRÅS OMRÅDESARBETE  I CENTRUM

OCH VÄST (1) 
41. FÖRSÖKSPROJEKT ENT – UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE (2a)
42. NEKALA–PROJEKTET I SAMVERKAN MELLAN UNGDOMSBYRÅ OCH

SOCIALBYRÅ (2b) 
43. VILL DU LEVA FULLT UT? – EN SJÄLVHJÄLPGRUPP FÖR KVINNOR 

UTSATTA FÖR FAMILJEVÅLD (2b) 
44. EN AKTIVITETSGRUPP ”FRÅN KRUKA TILL PRYDNADSFÖREMÅL” (2b) 
45. TAMMERFORS STADS UNGDOMSBYRÅS ÖSTRA OMRÅDESARBETE (2c)
46. UTVECKLINGSINITIATIV TILL NÄTVERKSARBETE (3) 

32 PROJEKTBESKRIVNINGAR FRÅN ÅRHUS
47. MILJØPROJEKT BISPEHAVEN (1) 
48. IGANGSÆTTERDAGSKOLEN ”KULTUR-AMBULANCEN” (1) 
49. SKEJBYGÅRDSPROJEKTET (1)
50. ÆLDRERÅDET I ÅRHUS KOMMUNE (1) 
51. BRUGERRÅD I 37 LOKALOMRÅDEN (1) 
52. SSP-GRUPPEN I ÅRHUS (2a).
53. LEKTIE- OG FRITIDSKLUBBEN ASKHØJ (2b) 
54. STØTTE PÅ TVAERS – UNG I EGEN BOLIG (2b) 
55. FAMILIEKLUBBER I ÅRHUS (2b) 
56. ÅRHUS KOMMUNES DOFÆLLESKABSTEAM-STØTTE I EGET HEM (2b)
57. EXTRA IDRÆT (2c) 
58. IDRÆT OG SOCIALT ARBEJDE I SAMSPIL–ÅRHUS VEST (2c) 
59. TEN SING GELLERUP (2c)
60. CIRKUS TVÆRS (2c)
61. SELVHJÆLPSGRUPPER I ÅRHUS (2c)
62. IDRÆTSKONSULENT – NETVÆRKSIDRÆT FÖR SINDSLIDENDE/PSYKISK

SYGE (2c) 
63. VAERESTEDET (2c) 
64. INTEGRATION AF NORMALT SVAGT STILLEDE GRUPPER I SAMARBEJ-

DET OMKRING IDRÆTSKLUB, OG DET BREDE SOCIALE SAMVÆR I DEN (2c) 
65. MINISTADION (2c) 
66. VIDEN ER MAGT (2c) 
67. TYRKISKE DANSKERE (2c) 
68. NATURSAMARBEJDET (2c)
69. BORNENES EFTERÅRSUDSTILLING (2c) 
70. BRYD UD OG BYG OP – DISTRIKTSARBEJDSHOLD (2c)
71. PIA (PSYKIATRISKE PATIENTER I ARBEJDE)-PROJEKTET (2c)
72. F.I. GRUPPEN – FLYKTINGE-INDVANDRARE-GRUPPEN (2c) 
73. SKIFTESPORET – FØRTIDSPENSIONIST NU,FREMTIDSPENSIONIST I 

MORGON (2c)
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