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Om den vård- och socialpolitiska gruppen  

Ett samtal mellan Elisabet Näsman,                    
Fredrik Palm och Sverre Wide 

SVERRE WIDE. Elisabet Näsman, vi skulle som en del i arbetet med 
vänboken till Kaj Håkanson vilja tala med dig om den social- och 
vårdpolitiska grupp som bland andra du och Kaj varit med i här på 
Sociologiska institutionen. Till att börja med vill vi be dig placera in 
gruppen i ett större sociologiskt sammanhang. 

 
ELISABET NÄSMAN. Jag skulle då vilja börja med ett ännu större 
perspektiv och först säga något om vad som rörde sig i 
samhällsdebatten i stort vid denna tid. Ett exempel: Min första 
bild av Kaj Håkanson är från universitetets sal X – en stor sal i 
universitetshuset – där det var en debatt om droger. Det här var 
ju en tid av flower-power, radikala studenter och ifrågasättande 
av samhällsapparaten kring avvikande beteende, droger, krimi-
nalitet och psykisk sjukdom – det tog ju också Kaj upp i sin 
avhandling som just handlar om begreppet psykisk sjukdom. Ja, 
där satt alltså Kaj Håkanson och några till längst fram i salen och 
diskuterade med stor precision och det hela var mycket spän-
nande. Frågor om synen på avvikelse och social kontroll var en del 
av radikaliseringen av Sociologiska institutionen och av sociologi-
ämnet. Då talade man inte så mycket om konstruktivism, men 
det var ju egentligen det som det handlade om, alltså hur man 
konstruerar olika grupper och definierar vissa handlingar som 
avvikande o.s.v. 
 



 

 62

Och Sociologiska institutionen var på den tiden väldigt blandad. 
Det fanns olika grupperingar. För det första fanns det en äldre – 
så såg jag det som ung student – 50-talstradition av kvantitativ 
positivistisk forskning som vissa forskare och forskningsområden 
hörde hemma i. Andra arbetade med levnadsnivåundersökningen 
och den typ av forskning som Sten Johansson byggde upp, som 
var en kritisk granskning av samhället med kvantitativa metoder 
och som ville vara en del av utvecklingen av välfärden i samhället 
och alltså se hur välfärden fördelades mellan olika grupper. Och 
så fanns de marxistiska grupperna med sina perspektiv. 
 
S. W. Som ett litet förtydligande: vilken tid är det vi talar om? 

 
E. N. Vi talar om slutet av 60-talet och början av 70-talet. 
Debatten jag nämnde borde ha ägt rum -68 eller åren däromkring. 
Det var vid den här radikala tiden jag sökte mig till sociologin. 
Och det finns ju beskrivet på annat håll hur spänningen mellan 
den marxistiska falangen och 50-talssociologin tog sig dramatiska 
uttryck när det gällde bland annat förändringen av innehållet i 
forskarutbildningen och, kan man nog säga, i synen på studenter-
nas inflytande. Jag talar framför allt om min egen erfarenhet från 
den social- och vårdpolitiska gruppen när jag var C- och D-stu-
dent, för vi hade en väldigt stor frihet att göra saker på egen hand, 
att bygga upp seminarier, ordna studiebesök, bjuda in gäster, ini-
tiera studiecirklar o.s.v. Och det var en väldig aktivitet bland stu-
denterna under den tiden. 

 
FREDRIK PALM. Hängde den aktiviteten i gruppen ihop med den 
allmänna rörelsen i samhället som du talat om? Eller hade man haft 
sådan aktivitet också tidigare? 

 
E. N. Nej, det hade man inte haft, utan det var något nytt. Och 
det var ju också vid den tiden som Kaj Håkanson och Björn Eriks-
son, de unga forskarassistenterna, litet grand tog över och tillsam-
mans med doktoranderna bestämde vilket innehåll forskarut-
bildningen skulle ha. 

 
F. P. Så den social- och vårdpolitiska gruppen var alltså också den en 
del av en större kritisk rörelse? 
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E. N. Ja, det var den. Den kom att hänga samman mycket tydligt 
med det som kallades New criminology och Critical criminology i 
England och USA och vi hade kontakt med forskare inom de 
riktningarna och särskilt med Institutt for kriminologi og straffe-
rett, där Nils Christie och Thomas Mathiesen, som ju var radikala 
kriminologer på den tiden, fanns.  

 
S. W. Er grupp, vad var det egentligen för grupp? Och hur stor var 
den? 

 
E. N. Vi var ett tiotal personer som jag minns det. Och så var det 
ju en del som kom och gick. 
 
Men det var ett stående seminarium. Det var alltså ingen kurs, 
utan en grupp av doktorander som träffades och diskuterade sina 
– våra – projekt. Vi bjöd också in folk utifrån och hade planer på 
att ge ut antologier, söka forskningsmedel tillsammans m.m. Det 
som var gemensamt var också kontakterna utåt i samhället. Efter-
som vi skulle hålla på med social- och vårdpolitik var det naturligt 
att vi granskade t.ex. socialtjänstens olika delar och att vi hade en 
del möten med socialtjänsten och dess chefer. 

 
F. P. Skiljde sig sättet som ni interagerade på med omvärlden, jämfört 
med andra grupper på institutionen? 

 
E. N. Det vet jag faktiskt inte eftersom jag inte hade någon riktig 
inblick i hur de jobbade. Vårt arbete var väldigt präglat av oss 
själva, men vi kände att vi hade stöd för våra initiativ från de 
personer på institutionen, som var viktiga, av vilka Kaj var en. 
Man kände att man hade förtroendet att som C-student eller 
ganska färsk doktorand, sköta sådana saker, vilket var väldigt ut-
manande. 
 
Däremot så har jag fått en jämförelsepunkt senare i livet, när jag 
jobbade på Linköpings universitet och kom in på frågor om 
avvikelse, normalitet o.s.v. I Uppsala hade vi jobbat med ett ak-
tionsforskningsideal, som bl.a. gick ut på att ställa akademin till 
förfogande för olika förtryckta grupper i samhället, men i Lin-
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köping var det självklart att jobbade man med dessa frågor så 
riktade man sig i första hand till de professionella, till myndig-
heterna och organisationerna som jobbade med de grupperna. 
Man hade alltså inte grupperna själva i fokus. I den social- och 
vårdpolitiska gruppen var målet i stället antingen att kritiskt 
granska myndigheterna och deras hantering av grupper som sågs 
som avvikande, eller att vara ett stöd för och samla livserfaren-
heter i de grupperna. En del av oss var med och startade KRUM i 
Uppsala. Vi besökte fängelser och ordnade till och med en gång 
en fest på ett fängelse. 

 
S. W. Hade ni i gruppen en gemensam, uttalad syn i dessa grund-
läggande frågor? 

 
E. N. Ja, inte så att vi hade något skriftligt program eller så, men 
det var väldigt tydligt att vi odlade en gemensam förståelse för det 
kritiska perspektivet. 

 
F. P. Förstod ni det som att ni med detta perspektiv var i opposition 
till andra delar av Sociologiska institutionen? 

 
E. N. Nja, det var mycket tydligare för den marxistiska gruppen, 
att den utmanade den etablerade sociologin. Vi var inte uttalat 
marxister, så det upplevde jag inte så starkt, även om det märktes 
en skepsis mot de kvalitativa ansatser vi hade. Vi hade inte 
mycket kontakt med dem som stod för den mer traditionella 
sociologin.  
 
F. P. Och hurdant var då förhållandet till marxisterna? 

 
E. N. Det var inte heller så bra. Jag menar, trasproletariatet var ju 
inte något som man självklart skulle intressera sig för om man var 
en klassisk marxist; det är en problematisk grupp. Dessutom 
deltog flera av oss i Kajs studiecirkel eller kurs eller vad man skall 
kalla det, om den ryska revolutionen, och det innebar för flera av 
oss att vi blev väldigt kritiska till marxism-leninismen, till den 
elitistiska toppstyrda syn på samhällsstyrning som präglade den 
och som man ju sedan också kunde spegla tillbaka mot social-
demokratin som ju fungerade efter samma principer egentligen. 
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F. P. Och i relation till övriga sociologin i Sverige, vilken ställning 
hade den här inriktningen?  

 
E. N. Den kritiska kriminologin spred sig och just intresset för 
avvikande beteende var något som fanns på flera institutioner – 
inte minst i Stockholm som vi ju då hade en hel del kontakter 
med. Men det var också kollisioner med folk där. Vi hade i 
huvudsak en kvalitativ och teoretisk inriktning vilket de inte hade 
i Stockholm, så även om vi gav oss på delvis samma frågeställ-
ningar så var ansatserna olika. Vi från vår sida var ute efter att 
problematisera hela begreppsbildningen. Det var på det hela taget 
ett övergripande teoretiskt intresse som präglade gruppen och 
som också speglade den Uppsalatradition som Kaj och Björn var 
bärare av. 

 
S. W. Och om vi kommer in mer på Kaj, vilken var hans funktion i 
gruppen?  

 
E. N. Han var handledare för flera av oss och i sitt kritiska för-
hållningssätt och med sin analytiska förmåga att problematisera 
begrepp och genomföra en teoretisk analys var han den stora 
förebilden för oss. Han var väldigt betydelsefull för vårt sätt att 
resonera. 

 
F. P. Samtidigt som han inte själv sysslade med empirisk aktions-
forskning… 

 
E. N. Nej, men på något sätt så är den inte främmande för honom 
och det syns ju inte minst nu i hans engagemang inom social-
tjänsten. Man kan också se influenser från socialpsykologin, in-
fluenser från diskussioner som fördes i Sociologisk forskning och 
som Johan Asplund var en del av. Jag kommer ihåg ett tema om 
just aktionsforskning, vilka krav man ska ställa på tillämpbarhet, 
användbarhet och så vidare. Där fastnade flera av oss för ut-
trycket handlingsrelevant analys som då alltså inte behöver vara 
direkta tillämpningar eller att man tillsammans med någon grupp 
kommer fram till någon slags handlingsplan, utan man producerar 
kunskap som är handlingsrelevant och därmed vidgar andras per-
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spektiv på hur de kan gå vidare, medan de får utveckla själva 
handlingsdelen på egen hand. 

 
S. W. Skulle du säga att gruppen producerade goda resultat, var den 
framgångsrik? 

 
E. N. Jo, det skulle jag nog säga. Den har ju producerat flera 
professorer i sociologi om det får vara något mått då, men det var 
ju också flera som publicerade sig på olika sätt på ett tidigt sta-
dium som studenter och doktorander. Det blev böcker och artik-
lar som fick ett visst genomslag. En del användes som kurslit-
teratur på socionomutbildningar runt om i landet. Och en del av 
debatterna med de forskare som senare arbetade på BRÅ var också 
något som uppmärksammades. Så jag tycker nog att gruppen 
både lokalt i Uppsala och i den allmänna debatten hade genom-
slag på den tiden. 

 
S. W. Vilka områden var det mer specifikt som tilldrog sig ert intres-
se? Vi har ju talat om kriminologi, avvikelse och psykisk sjukdom… 

 
E. N. Depression, missbruk, psykiatrin, socialtjänsten och krimi-
nalvården granskade vi. Den sociala barnavården analyserades till 
exempel utifrån barnavårdsakter. Det handlade då om en kritisk 
granskning av vad som dokumenteras, hur informationen i sådana 
texter tvättas och anpassas till regelverket o.s.v. Här kom etno-
metodologin och Garfinkel in som inspirationsskälla. ”Good rea-
sons for bad clinical records” var något vi refererade till. Och 
elevvård i grundskolan, det var det Ann Lundén och jag skrev vår 
doktorsavhandling om. Så det var olika områden inom fältet 
normalitet och avvikelse.  
 
Men jag skulle också vilja uppmärksamma det diskussionsklimat 
som rådde i gruppen. Den är för mig en livslång förebild för hur 
sådana här seminarier och kulturer ska vara: Man är väldigt 
engagerad, man har ansvar för varandra, långsiktigt. De kommen-
tarer man kommer med, de ska verkligen vara konstruktiva sam-
tidigt som de är kritiskt granskande. Man skall vara öppen och 
reflexiv. Kaj är ju en sådan mycket noggrant kritisk, reflekterande 
läsare. I ett ideologiskt laddat område var det viktigt att han 
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kunde slå ner på tendenser till att vara politiskt korrekt och ta 
saker för givet. Just det att närläsa texter som han gjorde, det var 
väldigt nyttigt metodologiskt för oss. 

 
F. P. Att både reflektera kring hur man hela tiden faller tillbaka 
tankemässigt och kring nyttan… 

 
E. N. Ja, men alltså inte bara nyttan i stort, utan också nyttan för 
analysen: ”behöver jag verkligen de här tjusiga teorierna för det 
jag försöker göra?” Kaj var pragmatisk på det sättet. Om man nu 
tänker på de diskussioner vi har kring att man måste ha teorier, 
Kaj kunde bara svepa bort det där och säga: ”Men om du tittar på 
dina analyser av materialet, det räcker väl som det är? Hur ska du 
gå vidare? Här är det inte meningsfullt att rota vidare. Du går 
bara in i en massa subtila teorifrågor som inte leder någon vart”. 

 
F. P. Skulle man kunna säga att den typen av kritik hängde samman 
med inriktningen mot aktionsforskning? 

 
E. N. Ja, det tycker jag. För jag menar, en del av det här teoretiska 
finliret, eller det här vi gör för att markera för varandra att vi är 
pålästa, det är ju något som blockerar mot grupper som inte är 
pålästa. Därför blir det viktigt att få en kritisk blick på sitt 
skrivande och hur man håller på att distansera sig. Så jag tycker 
absolut att det hänger ihop. Samtidigt finns det så många steg i 
forskningsprocessen som kan vara handlingsrelevanta. Det behö-
ver inte vara att man kommer fram till ett tydligt resultat, utan 
det kan ju vara att man ställer frågor på ett nytt sätt eller att man 
lägger ett perspektiv på något, visar på problem med ett begrepp. 
Det handlar om öppenheten inför att ställa frågan om vad ve-
tenskap egentligen är – för det handlar ju inte bara om att pro-
ducera resultat. 
 
Med Kaj var det ju också väldigt fascinerande att se hur han 
kunde skriva om mycket komplicerade frågor och göra djuplo-
dande analyser med ett enkelt språk och använda vardagliga 
exempel för att illustrera mycket komplexa fenomen. Det är ju 
också en viktig del. Att läsa någon av hans texter tar ju tid, kräver 
tankemöda, eftertanke, men de är inte svåra rent språkligt. 
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S. W. Och detta hänger väl samman med Kajs bakgrund i filosofin 
och i synnerhet i den analytiska filosofin med dess fokus på argu-
mentationsanalys. Vissa har kanske fått för sig att Kaj mest ägnat sig 
åt esoteriska och vetenskapligt sett suspekta frågeställningar, när han 
i själva verket för in ett mycket vetenskapligt och analytiskt synsätt 
och analytiska metoder i sociologin. Det tycker jag är spännande.  

 
E. N. Ja, och det var också spännande med den typ av välstruktu-
rerade och väldigt skarpa analyser som han gjorde. Man insåg ju 
att man borde ha läst filosofi, men det kanske inte alltid räcker för 
att bli som Kaj Håkanson – han hade alltså förmåga att omsätta 
de här redskapen och förmedla det hela på ett väldigt klart sätt. 
Det var egentligen upplevelser av väldig intellektuell njutning att 
höra en föreläsning av honom. Det var så glasklart och välorgani-
serat och man kände verkligen att man hade fått en mycket tydlig 
bild av problemet och hur han gått tillväga för att göra analysen. 
Att få någon med det sättet att jobba att läsa våra texter i den här 
gruppen var ju ett privilegium. Och det kombinerat med den här 
öppenheten och vänligheten. Han visade förtroende för oss och 
vår förmåga och att vi skulle göra våra egna saker. Det känns ju 
också lite unikt, som lärare, att han kunde kombinera det. 

 
S. W. Och så småningom disputerade ni och gruppen… 

 
E. N. Ja, sen upplöstes gruppen och det tycker jag är tråkigt. Jag 
har tänkt på det nu när jag kommit tillbaka till institutionen, att 
vissa frågor de lever fortfarande, även om de har en annan språk-
lig dräkt än tidigare, men intresset för sociala problem har egentli-
gen inte riktigt fått fäste. Det blev ett historiskt glapp och jag 
tycker det är synd, för området är ju som gjort för den typ av 
perspektiv som Kaj representerar. 

 
F. P. Glapp?  

 
E. N. När man tittar på de problem folk håller på med idag så är 
det ju mycket forskning om identitetsfrågor; tillskrivanden och 
självpresentationer. Det ligger ju nära stigmatiseringsteorier vi 
arbetade med. Våldsforskningen ligger också nära. Jag kan tycka 
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att man ibland tappar rötterna bakåt i tiden, inte ser att man kan 
ha nytta av hur man arbetat med det här tidigare. Man behöver 
inte uppfinna hjulet igen. Det finns mycket som egentligen är 
likartat tankegods. Det vidgar givetvis ens perspektiv om man ser 
det, istället för att bara läsa in sig just på det aktuella – det 
riskerar att leda till historielöshet som jag ser det. Man tror att 
frågor är mycket mer specifika och begränsade till det lilla special-
ämne man håller på med, istället för att inse det större teoretiska 
sammanhang de ingår i. Ibland tycks det nästan bli en poäng att 
inte ha äldre forskningsreferenser. Det tycker jag är absurt. Det är 
att låta sig fångas av naturvetenskapens tolkningsramar. Vårt 
ämne är inte sådant. Man ska i god kajsk anda kunna hålla stånd 
också mot det förgivet tagna om hur man bedriver god forskning 
idag. 

 
F. P. Och ser man detta glapp också på institutionen mer konkret? 
Kanske till exempel i diskussionen om relationen mellan teoretiskt 
och empiriskt inriktad forskning? 

 
E. N. Ja, det finns ju en rädsla när vi nu fått en socionom-
utbildning att det tillämpningsområdet på något sätt ska tränga 
undan de mer filosofiskt, teoretiskt inriktade områdena. Men min 
erfarenhet från den här tiden är precis tvärtom, att dessa delar 
verkligen i mycket gick hand i hand. Att det var just med hjälp av 
de teoretiska djupdykningarna, som Kaj kunde problematisera de 
empiriska frågeställningarna i grunden och ge en ny teoriutveck-
ling på det tillämpade området. Man behöver ju ha bäggedera på 
institutionen. 
 
En annan viktig sida som jag vill påminna om är Kajs lättsamhet. 
Han var och är en väldigt rolig person, det vet alla som känner 
honom. Vi hade ju många fester och institutionsspex i samband 
med disputationer och det bildades ju en liten ensemble som 
symptomatiskt nog kallades ”Street corner society” där Kaj spe-
lade sax . Allt detta bidrog naturligtvis till det informella klimatet 
i samtalen, man kände helt enkelt varandra. Det jag tror är lite 
speciellt för vår typ av demokrati är att man är med i ett sådant 
sammanhang på det sättet, att man är lekfull och spexar lite och 
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det innebär inte att man förlorar den akademiska prestigen. Det 
ger bara en ytterligare kvalitet till relationen. Man behöver inte 
upprätthålla sin akademiska status genom att vara distanserad och 
tråkig. Den sidan är också en viktig del av Kaj. Han hade inte 
behovet att sätta upp tydliga gränser mot människor. Det kunde 
flyta på alla möjliga vis. 
 
S. W. Detta tema, öppenheten och lekfullheten, tycker jag passar bra 
som en avslutning på vårt samtal, en avslutning som också kan tjäna 
som en uppmaning. Tack så mycket Elisabet Näsman för detta 
samtal. 
 

* * * 


