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Sammanfattning 
 

Syftet med vår studie var att beskriva och söka kunskap om det offentliga samhällsarbetet i 

Örebro kommun . Problemområdet var hur utförarna av samhällsarbete förklarar social 

problematik, hur samhällsarbetet utförs, samt på vilket sätt medborgarna är delaktiga. Empiri 

insamlades genom en kvalitativ intervjustudie. Respondenterna var fyra offentligt anställda 

samhällsarbetare i Örebro. Resultaten analyserades med utgångspunkt i marxistisk teori och 

strategier samt principer för samhällsarbete. Analysen visade likheter mellan respondenternas 

orsaksförklaringar till social problematik och marxistisk teori. Arbetssätten har vissa 

kopplingar till marxistisk teori, men inte i samma utsträckning som orsaksförklaringarna. 

Medborgarna är delaktiga i arbetet, men visst företrädarskap förekommer, något som 

svårligen kan betraktas som samhällsarbete på grund av att medborgarna ej är delaktiga i 

detta. Offentligt samhällsarbete i Örebro bedrivs huvudsakligen utifrån ett 

konsensusperspektiv. 

 

Nyckelord: Samhällsarbete, offentligt, områdesutveckling, delaktighet, marxism 

 

 

  



 

 

ÖREBRO UNIVERSITY 

Academy of law, psychology and social work  

Education of social work 

Social work, 61-90 points 

C-essay, 15 points 

2010 

Public community work in Örebro – a descriptive study 

Lonne, Stefan & Sandberg, John 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to describe and seek to understand the public community work 

in Örebro municipality. The questions were how the community workers explain social 

problems, how the community work is executed and in what way the citizens participate in 

community work. This is a qualitative interview study. The respondents were four publicly 

employed community workers in Örebro. The results were analyzed with marxist theory and 

strategies and principels for community work. The analysis showed similarities between the 

respondents’ explainations of social problems and marxist theory. The strategies of 

community work have some similarities with marxist theory, but not to the same extent as the 

responents’ explainations of social problems. The citizens participate in the community work, 

but advocasy is used to some extent, and this can hardly be described as community work due 

to lack of citizen participation. Public community work in Örebro is mostly conducted with a 

consensus perspective.  
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Inledning 
Enligt Payne (2008, s. 31, 34) innefattar socialt arbete huvudsakligen tre diskurser som 

påverkar hur och var det sociala arbetet bedrivs. I den reflexivt terapeutiska diskursen ses 

sociala problem som något som bäst behandlas på individnivå. Detta betyder inte 

nödvändigtvis att individen ses som källan till problemen, men även om strukturella orsaker 

identifieras så anses lösningen ligga i personlig utveckling. Denna utveckling, som kan nås 

genom terapeutiska och behandlande insatser, ger individen makt och inflytande över sin egen 

situation och denne kan på så vis övervinna lidande och vanmakt. I den individualistisk - 

reformistiska diskursen ses anpassningen av individen till samhället som målet för socialt 

arbete, att genom att förändra eller hjälpa individen kan en bättre passform mellan individ och 

samhälle uppnås. Detta kan uppnås genom att tillhandahålla service och stöd av olika slag. 

Samhällets strukturer ses som givna och i huvudsak positiva. Individens frihet på den 

ekonomiska marknaden eftersträvas (a.a.s. 32, 34). Enligt den socialistiska – kollektivistiska 

diskursen inverkar samhällets strukturer förtryckande på individer och grupper, då makten är 

ojämnt fördelad. Socialt arbete syftar enligt denna diskurs till att möjliggöra 

kunskapsutveckling och delaktighet hos de förtryckta för att nå en demokratisering av 

samhället. Det slutgiltiga målet är att skapa ett mer egalitärt samhälle, och för att uppnå detta 

måste strukturella hinder motverkas (a.a.s 32, 34).  

     Vi ser - i likhet med Wahlberg (1998, s. 24) sociala problem som samhällsproblem som 

drabbar individer, inte som orsakade av individen, och därför anser vi att den socialistiska – 

kollektivistiska inriktningen har den mest lämpliga ideologiska utgångspunkten för att 

motarbeta dessa problem. Vår, förvisso begränsade, praktiska erfarenhet av socialt arbete har 

gett oss uppfattningen att denna inriktning förekommer i mycket liten utsträckning, något som 

även uppmärksammas av Wahlberg (1998, s. 23). Den form av socialt arbete som i störst 

utsträckning är influerat av den socialistiskt – kollektivistiska diskursen är samhällsarbete 

(Payne, 2008, s. 318). Inom samhällsarbete betonas hur rådande samhällsförhållanden orsakar 

uppkomsten av sociala problem. Samhällsarbete inriktas därmed på strukturell/gruppnivå 

(Wahlberg 1998, s. 24,25). Det finns två huvudsakliga perspektiv på samhället inom 

samhällsarbete – konflikt eller konsensus. Konfliktperspektivet utgår från att samhället är 

uppdelat i konkurrerande klasser med olika motsättningar. Dessa klasser är en överklass med 

makt och inflytande över samhällets tillgångar, och en arbetarklass utan makt och inflytande. 

Samhällsarbete i ett konfliktperspektiv är ett sätt att motarbeta denna skeva fördelning av 

makt och resurser genom mobilisering och kollektiv kamp mot förtryckande strukturer. Enligt 

konsensusperspektivet är samhället byggt på en gemensam värdegrund, och konflikter beror 

på brister i kommunikation mellan individer och grupper. Det är enligt detta perspektiv 

möjligt att genom reformer av den rådande strukturen fördela resurser på ett mer rättvist sätt. 

Samhällsarbetet inriktas i detta perspektiv på att underlätta kommunikation och utveckla 

välfärden (Ronnby, 1995, s. 68f). 
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Bakgrund - Samhällsarbetets uppkomst och utveckling     

I det sena 1800-talets England, präglat av den pågående industrialiseringen, växte 

settlementrörelsen fram. Ett settlement var en bosättning av akademiker, lärare och socialt 

engagerade personer som uppstod i arbetarkvarter med syftet att dels dela med sig av sina 

kunskaper till de med låg eller ingen utbildning och dels att skapa sociala verksamheter för 

barn och unga samt kvinnor och arbetslösa. Detta var startskottet för grannskapsarbete och 

samhällsarbete med professionell framtoning (Lindholm 1995, s. 21). Settlementrörelsen 

blandade kristna värderingar med socialreformistiska och socialistiska teorier för att uppnå 

sociala förändringar i utsatta områden. Det var ett socialt arbete som bedrevs på såväl individ- 

som strukturell nivå (Turunen 2004, s. 50f).  I takt med att industrialiseringen utvecklades i 

Sverige kom även settlementrörelsen att etablera sig här (Lindholm, 1995, s. 21). 

Settlementrörelsens betydelse för sociala reformer och socialt arbete minskade efter första 

världskriget, i takt med att det statliga ansvaret för sociala frågor utökades och det sociala 

arbetet som profession och forskningsfält allt mer förstatligades . Fokus för det sociala arbetet 

försköts i och med detta allt mer till insatser inriktade mot individer och familjer (Turunen, 

2004, s. 54). 

     På 1960-talet växte en politisk radikalisering fram i västvärlden. Denna präglades av 

tydliga vänstertendenser, och flera olika folkrörelser uppstod. Dessa var exempelvis 

kvinnnorättsrörelser och studentrörelser som kämpade för ökade rättigheter och möjligheter 

att påverka politisk riktning och politiska beslut. Denna utveckling var ett faktum även i 

Sverige (Wahlberg, 1998, s. 69ff, Turunen 2004, s. 56). Denna radikalisering var även tydlig 

inom fältet för socialt arbete. Många socialarbetare framförde kritik mot individinriktat arbete, 

case work, och menade att förklaringen till sociala problem fanns i samhällets strukturer och 

att arbetet därför tydligare måste inriktas mot dessa. Även det traditionella samhällsarbetet var 

föremål för kritik från en del socialarbetare, som menade att detta var allt för inriktat på att 

anpassa individen till det rådande samhället och en mer konflikt- och kampbetonad variant av 

samhällsarbete förespråkades (Turunen 2004, s. 57). Den kritik mot samhället som framfördes 

av offentligt anställda samhällsarbetare togs inte emot väl av arbetsgivaren staten, som var 

föremål för kritiken. Ekonomiska medel drogs in och uppdraget omformulerades, och 

radikaliseringen och de revolutionära tendenserna försvann från det offentliga samhällsarbetet 

(Popple, 1996, s. 18, 19). 
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Problemformulering 

Vi har i inledning och bakgrund visat hur samhällsarbetets radikala tendenser har motarbetats 

och hur ett konsensusperspektiv har tagit konfliktperspektivets plats. Vi ser detta som en 

intressant utveckling, då vi anser att ett radikalt samhällsarbete är nödvändigt för att gå till 

roten med sociala problem – strukturerna. Försvann den socialistisk – kollektivistiska 

diskursen ur praktiken efter den korta perioden av radikalisering under 1960–70-talen? 

Teorierna och ideologierna som återfinns i denna diskurs är fortfarande aktuella på det 

akademiska fältet för socialt arbete, men hur ser det ut i praktiken?  

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet är att genomföra en deskriptiv studie av det offentliga samhällsarbetet i Örebro 

kommun och undersöka huruvida det bedrivs utifrån konflikt – eller konsensusperspektiv. 

Frågeställningar 
 

 Hur förklarar utförarna av det offentliga samhällsarbetet orsaken till social 

problematik? 

 Hur bedrivs det offentliga samhällsarbetet i Örebro? 

 På vilket sätt är medborgarna delaktiga i det offentliga samhällsarbetet i Örebro? 
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Disposition 

Denna studie är strukturerad på följande sätt: Studien inleds med inledning, bakgrund, syfte 

och frågeställningar. Metoden för datainsamlig och analys beskrivs sedan, följt av etiska 

överväganden för studien. Efter detta följer en presentation av tidigare forskning. Studiens 

tolkningsram beskrivs sedan, och därefter presenteras resultatet som analyseras med hjälp av 

tolkningsramen. Denna analys utmynnar i slutsatser kopplade till uppsatsens frågeställningar. 

Dessa slutsatser diskuteras sedan i relation till tidigare forskning.  

Begreppsdefinition – Samhällsarbete 

Samhällsarbete är insatser och arbetssätt som har som mål att förbättra levnadsförhållanden 

för större grupper av medborgare (Popple, 1995; Sundh & Turunen, 1995; Swedner 1996; 

Turunen, 2004; Wahlberg, 1998). Utgångspunkten för arbetet är medborgarnas intressen. 

Dessa ska involveras i arbetet och ha möjlighet att påverka riktningen för arbetet, arbetssätt 

och även vara delaktiga i genomförandet (Swedner, 1996, s. 238; Twelvetrees, 2004, s. 1f). 

En definition som vi anser är vid nog att kunna tillämpas på de olika former av samhällsarbete 

som bedrivs men även lyckas beskriva det karaktäristiska för samhällsarbete är Stefan 

Wahlbergs:  

Samhällsarbete i dess vidaste bemärkelse rör arbetssätt, vilket syftar till social, politisk, kulturell 

och stundtals även ekonomisk vitalisering för att förbättra levnadsförhållandena för medborgarna i 

allmänhet och utsatta grupper i synnerhet. Insatserna kan rikta sig såväl mot hela lokalsamhällen 

som institutioner, organisationer, näringsliv som grupper av medborgare (Wahlberg, 1998, s. 

13). 

     I denna uppsats har vi valt att undersöka samhällsarbete i offentlig regi. Samhällsarbete 

kan också bedrivas av andra aktörer, exempelvis spontant organiserade grupper av 

medborgare, folkrörelser, föreningar, politiska organisationer och dylikt. Det samhällsarbete 

som bedrivs av dessa aktörer syftar ofta till att uppnå förändringar som uppfattas som viktiga 

av respektive organisations eller förenings medlemmar. Det som särskiljer samhällsarbete i 

offentlig regi är att det skall tjäna ett allmänintresse, och bedrivas på en demokratisk och 

humanistisk värdegrund samt att ett så stort deltagande som möjligt från berörda grupper 

eftersträvas (Wahlberg, 1998, s. 27).  
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Metod 

Kvalitativ metod 

Vi söker i denna studie en tolkning och förståelse av det offentliga samhällsarbetet i Örebro. 

En kvalitativ ansats är att föredra när tolkning och förståelse av subjektiva erfarenheter och 

åsikter är målet snarare än mätning och förklaring av exempelvis orsakssamband, som 

lämpligen skulle undersökas med en kvantitativ ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 17; 

Bryman, 2002, s. 33-39, 250; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 92). Då vi undersöker 

subjektiva uppfattningar och erfarenhet i en social kontext lämpar kvalitativ metod bäst, då 

det är svårt att reducera individer som verkar i en kontext till mätbara kvantitativa variabler 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 92). 

Datainsamlingsmetod 

I kvalitativ forskning används främst tre typer av datainsamling: halvstrukturerade/öppna 

intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalys (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

141, 181; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 91). Den kvalitativa forskningsintervjun är 

den metod som lämpar sig bäst när förståelse av respondentens perspektiv söks, och den 

empiri som samlas in lämpar sig väl för meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 41-

48). Det hade varit intressant att använda sig av deltagande observationer för att samla in data 

till denna studie. Deltagande observationer har fördelen att de inte är beroende av 

respondentens utsagor och kan synliggöra sådant som respondenten inte är medveten om. 

Dock är det inte en tidseffektiv metod, och den genererar ofta väldigt stora mängder data 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 181). Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer då 

dessa är tidseffektiva och lämpliga för att samla in den typ av data som vi söker. 

     Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. En halvstrukturerad intervju har 

som mål att erhålla beskrivningar av respondentens livsvärd, eller snarare valda teman av 

denna.  (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19,43).  När en studie har tydligt fokus är 

halvstrukturerade intervjuer att föredra framför ostrukturerade intervjuer, som endast utgår 

från minnesanteckningar där respondenten får tala helt fritt (Bryman, 2002, s. 301,304).  

Underlaget för halvstrukturerade är vissa formulerade teman med underliggande förslag till 

frågor som kan komma att ändras eller utvecklas beroende på intervjuns gång (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 43). De teman som låg till grund för intervjuerna formulerades utifrån 

uppsatsens frågeställningar, och förslagen på underliggande frågor till temana kunde alla 

härledas tillbaka till en specifik frågeställning. Vi har utfört fyra intervjuer med samtliga 

offentligt anställda samhällsarbetare i Örebro. Deras titel är processledare, och de arbetar 

heltid med områdesutveckling. Intervjuerna spelades in, för att underlätta transkribering och 

säkerställa att alla uttalanden registreras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Innan vi spelade 

in intervjuerna frågade vi respondenterna om de kände sig bekväma med detta. Intervjuerna 

ägde rum i ett sammanträdesrum på respondenternas arbetsplats, helt avskilt från 

utomstående, något som enligt Bryman är viktigt för att respondenterna ska känna sig 
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bekväma och säkra på att det de säger inte uppfattas av någon annan än de som är närvarande 

vid intervjutillfället (2002, s. 306). Varje intervju tog mellan en och två timmar att genomföra. 

Vi turades om att vara den drivande intervjuaren vid de olika intervjutillfällena. Detta gav 

enligt oss en fördel i att den som inte var den aktiva kunde fokusera på att fånga upp sådant 

som intervjuaren har missat samt att se till att intervjun inte avviker för mycket från de i 

förhand formulerade temana. Då vi är oerfarna intervjuare märkte vi att de senare intervjuerna 

gick bättre än de tidigare. Detta hade vi kunnat undvika om vi hade gjort pilotintervjuer för att 

öva. Detta hade också antagligen gett oss en uppfattning om våra teman för intervjun var 

optimala. Vi transkriberade intervjuerna själva. Bryman menar att detta är att föredra då en 

utomstående kanske inte har den nödvändiga teoretiska förståelsen för att kunna göra en 

korrekt transkribering (2002, s. 311-312). Genom att transkribering får empirin en struktur 

som är lämplig när en närmare analys ska göras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 196). ). Då 

fokus för vår studie inte är den språkliga och sociala aspekten av intervjusituationen är det 

inte nödvändigt att transkribera ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 197), utan en viss 

förenkling och strukturering av det inspelade materialet har gjorts. Ovidkommande ord som 

”jamen, alltså” etc. har redigerats bort samt ljud som ”öh, mm” etc.  

     Denna intervjuundersökning följer Steinar Kvales sju intervjuundersökningsstadier. Dessa 

stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. I 

tematiseringsstadiet skapas temat för studien, något som görs genom att besvara frågorna vad 

vi vill undersöka och varför vi vill undersöka det (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 118). Vad-

frågan innebär att vi som forskare måste skaffa oss förkunskap om området vi vill undersöka, 

detta är nödvändigt för att kunna formulera relevanta frågor och för att kunna relatera den 

kunskap vi tillskansar oss till den befintliga basen av kunskap och teorier på det beforskade 

området. Detta har vi gjort genom att ta del av den aktuella forskning som har kopplingar till 

uppsatsens syfte och fältet för samhällsarbete i stort, främst i Sverige och Norden. De 

dominerande teoribildningar inom fältet för samhällsarbete var även de nödvändiga för oss att 

sätta oss in i, dels för att kunna tillgodogöra oss den forskning vi har läst och även för att 

kunna analysera den inhämtade empirin. Varför-frågan handlar om att tydliggöra syftet med 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120). Detta gör vi genom att i inledningen 

förklara varför vi anser att problemområdet är intressant att undersöka, något som utmynnar i 

syftet med denna uppsats. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120-122).  Svaren på Vad och varför 

bestämmer hur vi vill genomföra undersökningen, alltså metoden för datainsamling och 

analys. För att svara på hur måste vi förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker 

och avgöra vilka som bäst lämpar sig för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120). 

Urval 

Respondenterna för denna studie är de fyra processledare som är verksamma inom kultur- och 

medborgarnämnden och arbetar med offentligt samhällsarbete. Det finns naturligtvis flera 

aktörer inom detta fält, såsom enhetschef, en studentlivskoordinator som samarbetar med 
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samhällsarbetarna samt en folkhälsoarbetare. Enhetschefen valdes ej ut beroende på att denne 

inte utför samhällsarbete. Studentlivskoordinatorns och folkhälsoarbetaren arbetar inte heltid 

med samhällsarbete, och deras arbete är dessutom avgränsat till specifika frågor. Skulle dessa 

personer varit respondenter i denna uppsats kan det tänkas att vi hade kunnat presentera en 

mer omfattande beskrivning av det offentliga samhällsarbetet i Örebro och kanske även få en 

bättre insyn i styrningen av detta. Vi vill dock undersöka det mer generella, dagliga arbetet 

och därför fokuserade vi på processledarna. Processledarna är tre män och en kvinna, alla är 

över femtio och har en lång erfarenhet av att arbeta med samhällsarbete. Respondenterna för 

denna uppsats utgör alltså 100 % av de på heltid offentligt anställda samhällsarbetarna i 

offentlig regi i Örebro.  

     En av respondenterna arbetar inte längre som processledare, men vid intervjutillfället var 

det endast tre veckor sedan denne slutade. Detta kan tänkas påverka studiens resultat om 

denne respondents svar skiljer sig från de andras beroende på utifrånperspektiv. Det kan även 

tänkas att denna respondent inte känner samma grad av lojalitet till organisationen som 

bedriver det offentliga samhällsarbetet. Vi fick kontakt med våra respondenter genom vår 

handledare, som visste vilka som arbetade med offentligt samhällsarbete i Örebro. 

Handledaren gav oss kontakt med en av processledarna och genom honom kom vi i kontakt 

med de övriga, ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2002, s. 115). Vår urvalsgrupp är inte 

könsmässigt jämt fördelad, tre av respondenterna är män och en är kvinna. Det kan spekuleras 

i huruvida en jämn könsfördelning bland respondenterna hade påverkat resultatet på något 

sätt, och detta skulle även kunna ha möjliggjort en analys av empirin utifrån ett 

genusperspektiv. Dock är detta inte ett syfte med denna studie. Respondenterna är vidare 

etniska svenskar, något som vi tror påverkar enhetens arbete och på så vis indirekt resultatet 

av vår uppsats. Det kan tänkas att kulturella skillnader respondenterna emellan kunde ha gett 

intressanta resultat.  

Vinjettmetod 

För att undersöka respondenternas orsaksförklaringar till social problematik, och 

handlingsalternativ för att bemöta denna har vi använt oss av en s.k. vinjett. . Vinjetter är en 

kort beskrivning av en situation som svarar mot temat för studien med ett fåtal tillhörande 

frågeställningar som respondenterna får läsa igenom och reflektera över en tid innan intervjun 

(Jergeby, 1999, s. 12). Syftet med att använda en vinjettmetod är att undersöka hur 

respondenterna bedömningar av och värderingar om specifika frågor eller scenarior. (a.a. s. 

9ff, Bryman, 2002, s. 168). Vinjetten i detta fall var en beskrivning av ett bostadsområde med 

en viss social problematik med tillhörande frågeställningar 
1
. Vi använde denna metod för att 

ur respondenternas reflektioner kring vinjettfrågorna lyfta fram data för en teoretisk analys av 

deras orsaksförklaringar. En styrka med användandet av vinjettmetoden är att vi har haft 

möjlighet att analysera om olika respondenter tolkar den beskrivna situationen olika, något 

                                                 
1
 Se bilaga 1, vinjett 
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som även påpekas av Jergeby (1999, s. 25). För att vinjettmetoden ska vara användbar måste 

den beskrivna situationen bedömas som trovärdig av respondenterna (Bryman, 2002, s. 170), 

något som vi har tillgodosett genom att låta en av respondenterna bedöma ett utkast av 

beskrivningen innan vi skickade ut den till alla respondenter. Alla respondenter fick möjlighet 

att läsa vinjetten en tid innan själva intervjun. Dock hade en del av respondenterna inte läst 

vinjetten inför intervjun. Då avbröts intervjuerna och respondenterna fick tid att läsa vinjetten. 

Detta kan tänkas ha påverkat svaren negativt då respondenterna inte hade tid att reflektera 

över vinjetten särskilt mycket innan de svarade på frågorna.  Risken med vinjetten är att den 

är en fiktiv beskrivning av något som inte finns i verkligheten. Samtliga respondenter ansåg 

dock att den områdesbeskrivning som utgjorde vinjetten var verklighetstrogen och 

respondenterna nämnde vid ett flertal gånger att de kände igen sig i beskrivningen. När vi 

konstruerade vinjetten utgick vi ifrån verklig statistik över bostadsområden i Örebro, något 

som vi anser ökade trovärdigheten.  

Litteratursökning 

För att få en bild av forskningen som finns publicerad om samhällsarbete har vi använt oss av 

databaser på internet. Dessa databaser har vi funnit genom Örebro universitetsbiblioteks 

hemsida. Databaserna som användes var Libris, Assia: Applied Social Science Index and 

Abstracts, Social Services Abstracts, Google scholar och Uppsatser.se. De sökord vi använde 

var samhällsarbete, offentligt samhällsarbete, social mobilisering, community work, 

community development, community work theory. Ett problem för oss var de kontextuella och 

kulturella skillnaderna i definitioner av samhällsarbete eller community work, något som 

gjorde att vi fick en mycket stor mängd träffar när vi använde de engelska sökorden. Mycket 

av den forskning vi hittade handlade om folkhälsoarbete och annat samhällsarbete i frivilliga 

organisationers regi, något som vi inte hade särskilt stor nytta av. Mycket av den forskning 

och de böcker som behandlar samhällsarbete i Sverige och Norden fokuserar på perioden 

1970-1990-tal, något som gjorde det svårt att hitta aktuell forskning. När vi väl fann relevant 

forskning använde vi sökord från denna för att hitta mer. Referenser i forskningsartiklarna 

som vi fann använde vi oss av för att hitta litteratur till teoriavsnittet i denna uppsats. Vi har 

även använt oss av befintlig kurslitteratur från kursen samhällsarbete och social mobilisering 

som vi båda läste under höstterminen 2010, då vi fann att delar av denna utgör större delen av 

den kunskap som har producerats gällande samhällsarbete i svensk och nordisk kontext. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att överföra kvantitativa begrepp som validitet och reliabilitet till kvalitativ forskning är inte 

helt enkelt. Inom den kvantitativa forskningstraditionen handlar validitet om huruvida 

forskaren mäter det denne avser att mäta, om de indikatorer som har utformats för att mäta ett 

begrepp mäter just det begreppet (Bryman, 2002, s. 88, s. 257). Med reliabilitet åsyftas 

mätningarnas stabilitet över tid, korrelationen mellan indikatorer samt interbedömarreliabilitet 

– frågan om huruvida olika subjektiva bedömningar av material överensstämmer (Bryman, 



 

9 

 

2002, s. 86). Dessa begrepp kan användas i kvalitativ forskning, men då är en viss anpassning 

nödvändig. Begreppen validitet och reliabilitet kan delas upp i intern- respektive extern 

validitet och reliabilitet (Bryman, 2002, s. 257), och det är dessa begrepp vi väljer att använda 

när vi diskuterar denna uppsats validitet och reliabilitet. 

     Uppsatsens externa reliabilitet – i vilken utsträckning studien är replikerbar – är liten. 

Detta är något som är ett vanligt problem inom kvalitativ forskning, då det är i princip 

omöjligt att kontrollera att alla faktorer som spelar på insamlandet av data går att återskapa 

(Bryman, 2002, s. 257). Även att studieobjektet förändras över tid, är något som spelar in på 

studiens replikerbarhet då detta innebär att en senare studie av samma objekt eller fenomen 

egentligen blir en studie av ett förändrat objekt i en förändrad kontext (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 70) Vi anser dock att vi genom att beskriva vårt tillvägagångssätt i detalj ökar 

studiens externa reliabilitet så långt som det överhuvudtaget är möjligt.  

     Intern reliabilitet, eller interbedömarreliabilitet, handlar om att forskarna som utför 

undersökningen tolkar insamlad data på liknande sätt (Bryman, 2002, s. 257; Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005, s. 117). För att säkerställa detta kan flera forskare tolka samma empiri 

och se om dessa tolkningar överensstämmer (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 212). Då vi 

under hela arbetets gång tillsammans har analyserat och diskuterat den data som ligger till 

grund för denna uppsats anser vi att vi har uppnått en god intern reliabilitet.  

     Intern validitet innebär att det bör finnas kongruens mellan insamlad data och de slutsatser 

som dras och idéer som utvecklas utifrån denna. Det handlar alltså om hur tillförlitliga 

resultaten av en undersökning är (Bryman, 2002, s. 257; Larsson, Lilja & Manneheimer, 

2005, s. 117). Genom att reflektera över sina tolkningar av insamlad data kritiskt i förhållande 

till den tolkningsram som används kan tolkningar uppnå en viss kvalitet. Detta förutsätter 

även att vara väl förtrogen med vad tolkningsramen säger och innebär (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 20). För att stärka denna uppsats interna validitet har vi hela tiden förhållit 

oss kritiska till våra egna tolkningar av materialet och diskuterat dessa sinsemellan för att i 

största möjliga mån undvika dåligt underbyggda tolkningar. Vi har också kritiskt reflekterat 

över vår tolkningsrams relevans och egentliga innebörd. 

     Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten av en studie går att generalisera 

till liknande situationer och kontexter (Bryman, 2002, s. 258). Generalisering av resultat från 

kvalitativa studier ifrågasätts ofta, och det är en vanlig uppfattning att det endast är resultat 

från kvantitativa undersökningar som kan visa på orsakssamband som kan generaliseras 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 52, 53; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 118). Vi 

anser att denna uppsats har en mycket låg extern validitet i termer av generaliserbarhet. Detta 

beror på att vi har ett begränsat urval och att syftet och frågeställningar är starkt knutna till 

just samhällsarbete i Örebro. Alvesson & Sköldberg poängterar dock att det är möjligt att i 

viss mån generalisera resultat från en studie till liknande kontexter – resultaten av studie om 

en svensk kommun bör i viss mån kunna överföras till andra svenska kommuner så länge 

kontexten är till stora delar liknande (2008, s. 53). Med detta i åtanke vill vi påstå att vår 
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studie har ett visst mått av extern validitet då resultaten kan ses som i viss mån giltiga för 

offentligt samhällsarbete i liknande kontexter.  

Analysmetod 

Vi har inspirerats av den analysmetod som Kvale & Brinkmann (2009, s. 219) kallar 

meningskategorisering. Det innebär att kategorier definieras i vilka respondenternas 

uttalanden placeras utifrån vilken mening de har. Denna typ av kategorisering av data är 

lämplig när teoretiska analyser ska göras, då materialet får en struktur som tillåter det ”göras 

till föremål för mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser” (a.a.s. 223). Det finns 

risker med detta analysförfarande, då delar av empirin som inte kan placeras i de 

fördefinierade kategorierna kan avfärdas trots att det har relevans för studien (a.a.s. 219f), och 

det är av denna anledning vi har valt att modifiera metoden. Vi skapade först kategorier 

utifrån intervjuguidens teman och vinjetten. Efter det gick vi igenom empirin och placerade in 

respondenternas uttalanden i dessa kategorier. Nya kategorier tillkom ur empirin, och detta 

var vårt tillvägagångssätt för att inte missa viktiga delar av resultatet. Efter detta skapades 

kategorier av tolkningsramen som användes för att analysera resultatet. 

Etiska överväganden 

För att säkerställa en etiskt riktig forskningsprocess har vi valt att utgå från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Dessa är tänkta att fungera som en guide för forskaren i 

överväganden mellan forskningskrav och individskyddskrav. Med forskningskrav åsyftas 

skapandet av samhällsnyttig kunskap av hög kvalitet och individskyddskravet åsyftar att 

försäkra individen om att opassande insyn i dennes privatliv inte blir effekt av forskningen. 

Principerna är uppdelade i fyra aspekter: 

 Informationskravet. Genom att vi har delgett respondenterna om uppsatsens syfte och 

användningsområde har vi följt detta krav.  

 Samtyckeskravet. För att tillgodose detta krav frågade vi våra respondenter om de, 

efter att ha fått information om uppsatsens syfte och användningsområde, ville delta. 

De hade möjlighet att tacka nej. Vi bad även om respondenternas samtycke för att få 

spela in intervjuerna 

 Konfidentialitetskravet. Detta är det svåraste kravet för oss att tillgodose, då våra 

tilltänkta respondenter tillhör en liten, lätt identifierbar grupp. Vi nämner inte 

respondenternas verkliga namn, dock är dessa ändå lätt identifierbara då de är de enda 

offentligt anställda samhällsarbetarna i Örebro kommun. Våra respondenter är 

införstådda med den låga graden av anonymitet, och ingen av dem har uttryckt att det 

är ett problem. Vi kommer dock att vara restriktiva med vilka som får ta del av vår 

empiri 

 Nyttjandekravet. Detta krav innebär att insamlad data inte får användas i kommersiellt 

eller icke-vetenskapligt syfte. Detta kommer vi inte att låta ske. 
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Tidigare forskning 

Samhällsarbete – ett föränderligt fenomen 

Päivi Turunen utkom 2004 med sin avhandling Samhällsarbete i Norden – diskurser och 

praktiker i omvandling. Turunens syfte med avhandlingen är att tydliggöra samhällsarbetets 

utveckling på fem olika nivåer: projekt-, kommunal-, nationell-, nordisk- samt internationell 

nivå. För att ge en bild av denna utveckling på en internationell samt nordisk nivå har 

Turunen gjort en diskursanalys genom att studera den internationella litteraturen och 

forskningen. Turunen har också gjort en empirisk fördjupningsstudie av samhällsarbetet i 

Norden under 1990-tal. Denna grundas en insamling av beskrivningar av olika typer av 

samhällsarbetesprojekt från fyra olika kommuner i de nordiska länderna varifrån Turunen har 

valt ut olika projekt för närmare granskning.  

     Turunen beskriver i diskursanalysen hur samhällsarbetet har utvecklats och omvandlats i 

tre perioder: den förmoderna, den moderna och den senmoderna. Utvecklingen under den 

förmoderna perioden (slutet av 1800-talet till 1920-tal) innebar att olika typer av lokalt 

utvecklingsarbete som hade bedrivits i västerländernas kolonier överfördes till utsatta 

områden i de egna länderna och arbetet bedrevs med filantropiska motiv för att uppnå sociala 

reformer. Den moderna perioden (1930-1970-tal) kan delas upp i två delar. Under den tidiga 

delen skedde en professionalisering och akademisering av samhällsarbetet. Efter andra 

världskriget skedde en expansion av välfärdsstaten, som allt mer tog över ansvaret från de 

filantropiska och frivilliga aktörerna och det offentliga samhällsarbetet växte.  Den senare 

delen av den moderna perioden (1960–70-tal) karaktäriserades av en radikalisering av det 

offentliga samhällsarbetet på de professionella socialarbetarnas initiativ, som ifrågasatte 

samhälleliga strukturer och förespråkade en mer rättvis fördelning av samhällets resurser. 

Mobilisering av utsatta grupper av människor sågs som ett viktigt medel för att uppnå social 

förändring. En konflikt mellan politiska makthavare och utförarna av samhällsarbetet uppstod, 

något som ledde till att ekonomiska medel drogs in och projekten lades ner eller omvandlades 

till mindre radikala alternativ. Den senmoderna perioden (1980 och framåt) präglas av 

diversifiering. Allt från de filantropiska typerna av samhällsarbete som var vanliga under den 

förmoderna perioden till EU-finansierade lokala utvecklingsprojekt står att finna. I och med 

välfärdsstaternas kriser har allt större del av ansvaret för samhällsarbete lagts på privata och 

ideella aktörer, och samverkan över organisationsgränserna blir allt vanligare. Turunen menar 

att en viktig ideologisk förskjutning har skett från den moderna till den moderna perioden. 

Tonvikten låg under den moderna perioden på politisk kamp och kollektivet var i fokus. Den 

senmoderna perioden präglas istället av individualistiska strömningar. Turunen menar att 

samhällsarbetets omvandling har präglats av ett isärgående av diskurser och ett närmande av 

praktiska sätt att arbeta. Kort sagt - aktörerna säger att de bedriver olika typer av 

samhällsarbete, men de praktiska arbetssätten liknar allt mer varandra.  I diskussionen om 

samhällsarbete antyds ofta att den typen av samhällsarbete som bedrevs under den moderna 
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perioden inte existerar idag. Turunen menar att så inte är fallet, det bara benämns annorlunda 

idag och bedrivs av andra aktörer än socialarbetare i andra samhällssektorer, exempelvis 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och boendefrågor.  

Turunens slutsats av denna del av studien är att strategierna för olika typer av samhällsarbete 

är många, och vilken strategi som används beror på politiska, ekonomiska och ideologiska 

samhällsströmningar.  

     På kommunal nivå i Norden visar Turunens resultat att den vanligast förekommande typen 

av samhällsarbete i offentlig sektor är grupp- och områdesinriktat socialt arbete i projektform. 

Denna typ av arbete har oftast olika grupper av boende eller särskilda problemområden som 

målgrupp. Turunen menar att en metodintegration har skett sedan 1990-talet, och traditionellt 

socialt arbete blandas med samhällsarbete och förebyggande arbete. Turunen ser en ökad 

blandning av ansvarsfördelning och utförande av detta arbete, mellan professionella och 

frivilliga aktörer, och diskuterar om utvecklingen kommer att leda fram till en tydlig 

uppdelning mellan professionellt myndighetsutövande socialt arbete och ett outbildat oavlönat 

icke-myndighetsutövande socialt arbete i bostadsområdena. 

     På projektnivån lyfter Turunen fram resultaten av en studie av olika 

samhällsarbetesprojekt, som visar att det finns två diskurser inom samhällsarbete – den 

skriftliga, fakta från läroböcker, forskning och rapporter, samt den muntliga, hur det talas om 

samhällsarbete i det dagliga arbetet. Turunen menar att dessa två diskursers olika 

uttrycksformer är en stor del i det glapp som finns mellan samhällsarbetets teori och praktik. 

Turunen menar att utförarna av samhällsarbete inte talar om teoretisk kunskap utan snarare 

fokuserar på den kunskap som utvecklas i praktiken – att veta hur snarare än att veta att. 

Turunen menar att relationen till teori beror på var utföraren befinner sig fysiskt och 

organisatoriskt. En utförare som verkar inom en offentlig organisations ramar tenderar att 

lägga störst vikt vid professionell (teoretisk) kunskap kopplat till formell utbildning, medan en 

utförare som verkar på fältet mer fokuserar på praktisk kunskap och vardagliga läroprocesser.  

     Turunens slutsats är att fältet för samhällsarbete är splittrat, pluralismen är förhärskande 

inom samtliga av Turunens beforskade kontexter. Samhällsarbete som koncept förekommer i 

väldigt liten utsträckning, men metodologiskt finns likheter med såväl den förmoderna som 

den moderna periodens strategier för olika typer av samhälls- och gruppinriktat arbete.  Andra 

aktörer än socialarbetare har till stor del tagit över utförandet av samhällsarbete. I teorin har 

samhällarbetet professionaliserats, men i praktiken blir det allt mer avprofessionaliserat. Ett 

stort problem som Turunen identifierar för samhällsarbete är att det i princip alltid bedrivs i 

projektform med allt för snäva tidsramar, och därför ofta inte kan uppvisa några resultat. 

Turunen ser en risk i att olika typer av projektbaserat samhällsarbete verkar ske istället för 

långsiktiga sociala reformer och strukturförändrande insatser.  
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Delaktighet i samhällsarbete 
Heather Fraser (2005) beskriver i sin artikel Four Different Approaches to Community 

Participation som publicerades i Community Development Journal fyra förhållningssätt till 

lokalsamhällets och dess invånares delaktighet i samhällsarbete. Community participation är 

ett begrepp som kan ha olika innebörder, främst beroende på i samband med vilken politisk 

och ekonomisk inriktning det används. Detta påverkar vem som ska göras delaktig, och 

varför. För att ge en bild av dessa olika förhållningssätt till medborgarnas delaktighet har 

Fraser studerat forskningen på området och sammanställt den i fyra huvudriktningar. Dessa 

har olika syn på begreppet kommunitarism – relationen mellan individ och samhälle och hur 

samhället påverkar individen och hur individen verkar inom samhället beroende av samhällets 

strukturer. Det mest konservativa förhållningssättet till delaktighet utgår från ekonomisk 

konservatism. Här ses samhällsarbete som något som bör bedrivs frivilligt med likheter till 

välgörenhet och service. I frågan om vem som ska göras delaktig prioriteras det alternativ som 

kostar minst eller generar störst ekonomisk vinst. Detta innebär att lokalsamhällen som inte 

antas kunna bli en arena för utveckling av den kapitalistiska ekonomin ignoreras.  

     Det tekniska-funktionalistiska förhållningssättet innebär att pragmatism, konsekvensen av 

en handling bestämmer om den är rätt, och utilitaristism, största möjliga positiva effekt för 

största antal individer, styr vilka som görs delaktiga. Detta innebär i praktiken att optimering 

och effektivisering söks. Då blir det naturligt att göra de med störst teknisk kompetens eller 

störst socialt kapital delaktiga. Förespråkare för detta perspektiv menar att utilitarismen och 

pragmatismen tillgodoser allmänhetens intresse per automatik, och detta innebär att 

samhällsarbetet är opolitiskt. Effekten av detta blir en avsaknad av en radikal analys och att 

marginaliserade individer inte inkluderas, då detta inte ses som effektivt då de saknar socialt 

kapital och teknisk kunskap. 

    Det progressiva förhållningssättet präglat av empowerment har tydligt fokus på 

lokalsamhällets delaktighet. Social rättvisa ses som centralt. Den delaktighet som söks är dels 

i alla former av utvecklingsarbete i lokalsamhället, men också i den demokratiska processen. 

Omfördelning av makt och resurser ses som ett sätt att ge marginaliserade individer möjlighet 

att påverka och bli delaktiga. Trots detta söks inte förändringar av de strukturer som lett fram 

till den skeva fördelningen till att börja med. Detta förhållningssätt är vanligt förekommande i 

samhällsarbete i den offentliga sektorn, då det är ett reformistiskt perspektiv som söker 

delaktighet utan att kräva strukturella förändringar. 

     Det radikala och aktivistiska förhållningssättet söker delaktighet av marginaliserade och 

exkluderade individer. Detta då dessa antas ha störst kunskap om vad det innebär att vara 

marginaliserad och därför också kan se vilka strukturer som måste motverkas eller förändras 

för att tillskansa sig större makt och inflytande i samhället. Direkt demokrati och 

medborgarinflytande i politiska processer är den typ av delaktighet som söks. Detta 

förhållningssätt är starkt kritiskt mot de konservativa och teknisk-rationalistiska 

förhållningssätten till delaktighet, som ses som exkluderande och i viss mån förtryckande. 
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Fraser menar att kritik även riktas mot det progressiva förhållningssättet för dess tro på 

långsiktiga reformer.  Detta förhållningssätt till delaktighet är vanligast inom aktionsarbete i 

frivillig regi, då de ideologiska utgångspunkterna i princip är oförenliga med representativ 

demokrati och traditionell kommunal makthierarki.  

     Viktigt att ha i åtanke är att detta är en teoretisk uppdelning, och i praktiken överlappar 

dessa perspektiv varandra. Denna uppdelning har dock fördelen att den överlappar glappet 

mellan samhällsarbetets teori och praktik genom att koppla samman värderingar och 

ideologiska utgångspunkter med praktiska förhållningssätt till fältet.  

Ett eklektiskt samhällsarbete? 

Jack Rothman presenterar i sin artikel Multi Modes of Intervention at the Macro Level (2007) 

tre olika tillvägagångssätt för insatser på samhällsnivå . Dessa är planerings- och policyarbete, 

kapacitetsutveckling i lokalsamhället samt socialt företrädarskap. Planerings- och policyarbete 

är exempelvis stadsplanering och andra strukturella insatser. Dessa grundas ofta i mätbar data, 

och beslut om eventuella insatser fattas av professionella och personer med politisk makt. 

Kapacitetsutveckling i lokalsamhället innebär att grupper i lokalsamhället stöds i en 

medvetandegörande process för att kunna identifiera och förstå förtryckande strukturer i 

samhället och utveckla kunskap och metoder för att uppnå önskvärd förändring. Detta 

tillvägagångssätt karaktäriseras av delaktighet och samarbete mellan professionella och 

invånare i lokalsamhället, och genom samförstånd eftersträvas solidaritet – både som medel 

och mål. Socialt företrädarskap innebär att arbeta för förändring i marginaliserade gruppers 

intressen. Detta görs genom att identifiera källan till orättvisor och missförhållanden och 

försöka få stånd till förändring. Att öka jämlikhet och social rättvisa är målet med detta arbete, 

och för att uppnå detta är aktion och konflikt vanligt förekommande medel. Rothman menar 

att dessa tillvägagångssätt har olika fördelar och beroende på kontexten lämpar sig dessa olika 

väl för ett förändringsarbete. Rothman anser att dessa går att kombinera med varandra och att 

detta ofta leder till än mer effektiva arbetssätt och insatser. Både social planering och 

strukturella insatser i offentliga organisationer och gräsrotsorienterat delaktighetsarbete i 

lokalsamhällen är nödvändigt att kombinera för att bedriva ett gynnsamt förändringsarbete. 

Ett problem som Rothman identifierar är att det ofta finns en teoretisk uppdelning mellan 

dessa olika tillvägagångssätt, som är i strid med varandra. Detta påverkar praktiken på ett 

kontraproduktivt sätt – nödvändig utveckling hindras av teoretiska motsättningar. Rothman 

menar att det är nödvändigt att söka ett bottom-up-perspektiv på planerings- och policyarbetet 

på så sätt att åsikter och idéer från ett gräsrotsperspektiv tillåts påverka planerings- och 

policyarbetet. Detta kan minska glappet mellan staten och medborgarna samt leda till att 

politiska beslut bli mer förankrade i lokalsamhället.  Samtidigt är vissa socialpolitiska frågor 

så pass omfattande att gräsrotsorienterat arbete inte kan leda fram till faktiska förändringar. 

Det är då nödvändigt att låta staten och andra stora offentliga institutioner ansvara för dessa 

frågor.  
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Tolkningsram 

Marxismens relevans för samhällsarbete 

Payne menar samhällsarbete har ett kollektivistiskt fokus. Utgångspunkten för arbetet är 

solidaritet och gemenskap (2008, s. 318). Därför är det nödvändigt att arbetet utgår från en 

teori av socialistisk – kollektivistisk typ (a.a.s. 325) Popple menar att marxismens 

huvudsakliga relevans för samhällsarbete ligger i det faktum att den analys som görs av 

samhälleliga förhållanden speglar verkligheten för den större delen av befolkningen, alltså 

arbetarklassen (1996, s. 36). Vidare menar Popple att marxismen ligger till grund för andra 

teorier som har visat sig vara relevanta för samhällsarbete, exempelvis Paulo Freires 

pedagogik och Antonio Gramcis teori om sociala rörelser, en maktkamp mellan eliter och 

icke-eliter som äger rum i det civila samhället där externa agenter kan agera som ledare och 

organisatörer i en strävan att jämna ut maktbalansen i samhället. Dessa agenter skulle enligt 

Popple kunna vara samhällsarbetare (1996, s. 43-47). 

Marxistisk teori 

Marxism kan delas in i två huvudriktningar: den strukturdeterministiska och den 

praxiologiska. Marxistisk strukturdeterminism innebär att sättet på vilket samhället är 

konstruerat och strukturerat har en determinerande eller bestämmande inverkan över hur 

människor i samhället handlar. De strukturer som påverkar människor är ekonomiska, 

politiska och ideologiska. Den politiska strukturen är maktförhållanden i samhället. Den 

ekonomiska strukturen är materiella förutsättningar och hur produktionsförhållandena i 

samhället ser ut. Den ideologiska strukturen är ett samhälles värderingar och normer. Dessa 

påverkar alla varandra (Ronnby, 1992, s. 166-169). Produktionsförhållandena är enligt 

marxismen ett centralt problem i samhället: ett välbeställt fåtal (bourgeoisen) äger 

produktionsmedlen, och de som i själva verket är producenter (proletariatet, arbetarklassen) 

har ingen kontroll över dessa. Då bourgeoisen äger produktionsmedlen och hela tiden söker 

profit måste arbetarklassen sälja sin arbetskraft till ett lägre värde än det som produceras, och 

skillnaden mellan priset för arbetskraften och priset på produkten blir ekonomisk vinst till de 

som äger produktionsmedlen. Detta är det som skapar ekonomiska, och därigenom också 

sociala och politiska, klyftor i samhället – ett klassamhälle (a.a.s 172-175 ).  

     Marxistisk praxiologi behandlar dialektiken mellan människorna i samhället och 

samhällets strukturer – hur de påverkar varandra. Enligt marxistisk praxiologi är samhället 

både struktur och process samtidigt. Samhällets strukturer, de ekonomiska, politiska och 

ideologiska, bestämmer hur människor handlar, och dessa strukturer skapas av mänsklig, 

kollektiv handling. Praxis är ett centralt begrepp i detta, som betyder att människan genom 

handlande i världen såväl förstår som skapar och omformar världen. Det är i praxis som 

människan blir ett handlande subjekt, och i praxis blir samhället en sociomateriell helhet. 

Människans handlingar determineras från födseln av samhällets strukturer, men handlandet 

formar och omformar dessa strukturer (a.a.s. 169,170). 
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     Enligt marxismen måste man för att förstå mänskligt handlande sätta detta i relation till 

hennes existensvillkor. Dessa existensvillkor utgörs av samhällets produktionsrelationer som 

har en deterministisk verkan på andra relationer, exempelvis sociala eller politiska. Genom att 

människan föds in i ett samhälle som präglas av dessa relationer kommer de även att påverka 

hur människan tänker, handlar och beter sig (a.a.s. 172). Relationerna i samhället är 

strukturer, som är skapade genom kollektiv handling och därför kan ändras av kollektiv 

handling. Detta är en dialektisk växelverkan mellan människan och samhällets institutioner 

eller strukturer (a.a.s 173). Enligt marxismen leder det faktum att de välbeställda äger 

produktionsmedlen i samhället oundvikligen till ett ständigt ökande av de ekonomiska, 

politiska och sociala klyftorna och det är detta som skapar klassamhället, och därigenom 

också sociala problem. Ett exempel på hur klassamhället skapar sociala problem är att 

produktionen ständigt effektiviseras i jakt på profit, något som leder till automatisering av 

många arbetsuppgifter. Detta gör mänsklig arbetskraft överflödig och leder till 

massarbetslöshet, med sociala och ekonomiska problem som följd (a.a.s. 173f).  

     Ett viktigt begrepp inom marxismen när det gäller de problem som uppstår till följd av ett 

klassamhälle är alienation. Alienation betyder utanförskap, och människan är alienerad när 

hon, till följd av sociala, ekonomiska och politiska förhållanden, inte längre har kontroll över 

sitt liv och därmed ingen någon möjlighet att överblicka dessa sociala och politiska 

förhållanden. Då praxis är kunskap om och handlandet i världen leder människans alienation, 

genom den förlorade överblicken och förståelsen om de strukturer som påverkar henne, till att 

hon förvandlas till ett passivt objekt – hon förtingligas och blir handlad på istället för 

handlande (a.a.s. 180ff). En icke-alienerad människa är ett handlande subjekt, och det är i 

detta humanismen i marxismen tydliggörs. Då människan är en reflekterande individ styrs 

hennes handlingar av medveten vilja. Människan blir mänsklig först när hon på ett medvetet 

sätt kan förändra sin verklighet. Hon blir då ett skapande subjekt. I samverkan med andra 

skapar människan sin situation och sin identitet, och är alltså också skapare av sitt eget och 

medskapare av andras medvetande. Ytterligare en aspekt av humanismen inom marxismen är 

att samhällskritiken som riktas från marxistiskt håll alltid är en kritik mot människan, då hon 

är skapare och upprätthållare av de strukturer som är föremål för marxistisk kritik (a.a.s. 179).  

Samhällsarbetets strategier 

I samhällsarbete återfinns huvudsakligen
2
 fyra olika strategier. Dessa är: 

 Community organization går ut på att organisera service- och välfärdsinstitutioner för att 

bättre svara mot medborgarnas behov. Det innefattar också att främja samarbetet mellan 

offentliga och ideella eller civila aktörer och grupper av medborgare - ett stimulerande av 

nätverk (Popple, 1996, s. 59-60; Ronnby, 1995, s. 49,50; Twelvetrees, 2008, s. 8f; Wahlberg, 

                                                 
2
 Det finns även strategier som är mer avgränsade mot ett specifikt område – t. ex. feministiskt och 

antirasistiskt samhällsarbete eller community care som syftar till att skapa nätverk för att tillhandahålla vård 
och omsorg i lokalsamhället (Popple, 1996; Mayo, 2009).  
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1998, s. 26). För att organisera service och välfärdsinstitutioner utifrån medborgarnas behov 

kan samhällsarbetaren sätta igång och stimulera processer där medborgarna formulerar sina 

behov och utvecklar de strategier som behövs för att uppnå förändringar (Ronnby, 1995, s. 

50). Samhällsarbetarens roll är av organiserande karaktär (Twelvetrees, 2008, s. 6). Ett sätt för 

samhällsarbetaren att främja samarbetet mellan offentliga och ideella/civila aktörer är att 

agera som en förmedlare av information i båda riktningar (Wahlberg, 1998, s. 326). Denna 

typ av samhällsarbete har varit föremål för kritik, från företrädare för de radikala perspektiven 

på samhällsarbete, som menar att organisering och effektivisering av välfärdsinstitutioner kan 

användas för att skära ner och minska utbudet av välfärd och service (Popple, 1996, s. 59-60). 

     Community development är en process i vilken ett brett deltagande av invånarna i 

lokalsamhället i ett förändringsarbete eftersträvas. Samhällsarbetaren fungerar som en 

stimulerande kraft för demokratiska processer, genom vilka lokalsamhällets egna resurser kan 

frigöras och mobiliseras. Förändringsarbetet ska utgå från invånarnas åsikter och idéer och 

genomföras av invånarna själva med stöd från samhällsarbetaren (Popple, 1996, s. 60; 

Ronnby, 1995, s. 50-54; Twelvetrees, 2008, s. 3f; Wahlberg, 1998, s. 26, 325). Förenta 

nationerna (FN) definierar utvecklingsarbete i lokalsamhället som en process i vilken 

lokalsamhällets invånare tillsammans med samhällsarbetare söker en förbättring av 

ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. Detta består av två delar – invånarnas 

delaktighet i processen med en stark tillit till deras förmågor samt ett tillhandahållande av 

nödvändig service och kunskap för att effektivisera arbetet. Processen ska uppmuntra egna 

initiativ och leda till självhjälp (United Nations, European seminar in community 

development and social welfare in urban areas, Geneva 1959, ref. av Ronnby, 1995, s. 50). 

Det finns två strategier för ett utvecklingsarbete i lokalsamhället: en paraplystrategi med 

organisering och samordning uppifrån där resurser tillförs utifrån, eller en gräsrotsstrategi 

med organisering och mobilisering nedifrån där lokalsamhällets egna resurser utvecklas 

(Ronnby, 1995, s. 51, Twelvetrees, 2008, s. 6).  

     Community action innebär en organisering av förtryckta och marginaliserade grupper och 

individer på gräsrotsnivå för att de kollektivt ska utveckla en motmakt och agera mot det som 

de identifierar som källan till förtrycket. Självbestämmande och ökat inflytande över den egna 

situationen eftersträvas (Popple, 1996, s. 65, 66; Ronnby, 1995, s. 51; Wahlberg, 1998, s. 26, 

325, 327) samt ett omfördelande av samhällets resurser (Ronnby, 1995, s. 52). För att uppnå 

detta kan olika typer av konfliktstrategier användas, exempelvis demonstrationer och strejker 

(Swedner, 1996, s. 156; Twelvetrees, 2008, s. 12f). Aktionsarbete utgår från en kritisk analys 

av samhället som säger att sociala missförhållanden även på individnivå grundas i samhällets 

strukturer som producerar och upprätthåller förtryck, missförhållanden och skev fördelning av 

resurser (Popple, 1996, s. 65; Ronnby, 1995, s. 51). Samhällsarbetarens roll i aktionsarbete 

kan vara att företräda utsatta grupper och individer i utövandet av politiska påtryckningar 

samt att på olika sätt hjälpa de utsatta att skapa opinion för deras sak (Popple, 1996, s. 65, 66). 

För att stärka de förtrycktas möjligheter att identifiera och agera mot källan till förtrycket kan 
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en radikal variant av utbildning i lokalsamhället användas (Popple, 1996, 62-64). Denna typ 

av utbildning hämtar inspiration från Paulo Freires metoder för medvetandegörande som går 

ut på att de förtryckta utvecklar ett medvetande om vad som förtrycker dem och med grund i 

detta medvetande utvecklar redskap och metoder för handling mot detta förtryck
3
 (Freire, 

1972, ref. av Popple, 1996, s. 62-64).  

     Social planning går ut på att planera offentliga satsningar. En vetenskaplig-teknisk 

rationalitet ligger till grund för ett antagande om att samhället med grund i vetenskap kan 

planeras och struktureras för att skapa optimala förutsättningar för dess medborgare. I 

välfärdsarbete handlar det ofta om att genom en utveckling av samverkan, kommunikation 

och systematiskt handlande med grund i problemanalyser effektivisera och optimera de 

system som tillhandahåller välfärd (Popple, 1996, s.61, 62; Ronnby, 1995, s. 52, 53). För 

samhällsarbetaren finns olika roller i socialt planeringsarbete. Den ena är en administrativ 

expertroll där samhällsarbetaren arbetar inom välfärdssystemen för att öka samverkan mellan 

offentliga aktörer och för att utveckla dess verksamhet på ett sätt som bättre svarar mot 

lokalsamhällets behov, en slags paraplystrategi för medborgare snarare än med dem. I denna 

typ av socialt planeringsarbete antas ofta att medborgarna behöver experthjälp för att förstå 

hur välfärden ska optimeras samt hur detta ska ske, ett slags företrädarskap (Ronnby, 1995, s. 

52, 53; Twelvetrees, 2008, s. 6, 102-107; Wahlberg, 1998, s. 325f). Målet med denna typ av 

socialt planeringsarbete är produkten – en utveckling av vällfärden – snarare än processen 

(Twelvetrees, 2008, s. 5). Den andra varianten av socialt planeringsarbete handlar om att 

möjliggöra för medborgare att medverka i socialt planeringsarbete för att bättre kunna 

tillvarata sina intressen (Ronnby, 1995, s. 54; Twelvetrees, 2008, s. 4; Wahlberg, 1998:326, 

327). Detta kan ses som ett arbetssätt för demokratisering av socialpolitik och ett sätt att 

motverka byråkratiska processer (Wahlberg, 1998, s. 325f) Dessa två perspektiv på social 

planering kan ses som ett gräsrotsperspektiv och ett socialadministrativt perspektiv, och ett 

socialadministrativt planeringsarbete är inte samhällsarbete då det inte syftar till att utveckla 

delaktighet och demokrati (Ronnby, 1995, s. 55; Wahlberg, 1998, s. 26).  

     Ur dessa strategier kan vi se att några viktiga huvudriktningar för ett samhällsarbete 

utkristalliseras. Dessa är medborgarnas delaktighet, medvetandegörande och kommunikation, 

mobilisering och organisering av individer och grupper, frigörelse och utvecklande av 

resurser i lokalsamhället och kamp mot förtryckande strukturer, allt utifrån ett 

gräsrotsperspektiv (Popple, 1996; Ronnby, 1995; Swedner, 1996; Twelvetrees, 2008; 

Wahlberg, 1998). Detta är något som överensstämmer med Wahlbergs definition av 

samhällsarbete i offentlig sektor, som han menar ska tjäna ett allmänintresse, och bedrivas på 

en demokratisk och humanistisk värdegrund, med en strävan efter så stort deltagande av 

medborgarna som möjligt(Wahlberg, 1998, s. 27). Detta är något som vi anser har tydliga 

kopplingar till marxismen. Wahlberg problematiserar begreppet humanism, och gör en 

                                                 
3
 För en mer ingående diskussion om Paolo Freires pedagogik, se presentationen av Harald Swedners princip 

för medvetandegörande  eller Pedagogy of the Oppressed (1972(1996)) av Paulo Freire. 
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särskillnad mellan radikal humanism, som innebär att se människan som ett subjekt med vilja 

och resurser till att handla och att erkänna dehumaniserande tendenser i samhället som 

motverkar en humanisering, och humanitär, som endast innebär att behandla symptom utan att 

göra en radikal analys av samhällsförhållanden. Wahlberg menar att begreppet humanism ofta 

används oreflekterat, och att praktiken måste spegla den uttryckta humanistiska värdegrunden 

(1998, s. 211, 222, 232, 233).   

Swedners handlingsprinciper 

Harald Swedner, Sveriges första professor i socialt arbete, formulerar i sin bok Socialt 

Välfärdsarbete – en tankeram (1996) nio handlingsprinciper för samhällsarbete med 

utgångspunkt i teorier och sin egen praktiska erfarenhet av socialt arbete (Swedner, 1996, s. 

138-139) De nio principerna är: 

 Empatiprincipen, som innebär att i ett förändringsarbete söka förståelse och inkänning 

för hur de berörda av ett förändringsarbete uppfattar sin situation och arbeta med 

utgångspunkt i denna förståelse (Swedner, 1996, s. 138-141). 

 Förankringsprincipen, som innebär att en förändringsarbetare måste ha en nära relation 

till de berörda av ett förändringsarbete och söka ett samarbete med de berörda och få 

med sig dessa i förändringsarbetets utformande och utförande (Swedner, 1996, s. 141-

143). 

 Medvetandegörandeprincipen, som utgår från Paolo Freires resonemang om att skapa 

medvetande tillsammans med de som berörs av ett förändringsarbete (1996, s. 143f). I 

en medvetandegörande process är strävan efter concientizacao, att bli varse sociala, 

politiska och ekonomiska motsägelser och handla mot förtryckande element, centralt 

(Freire, 1996, s. 16). Nödvändig kunskap för att frigöras från förtryck och 

dehumaniserande tendenser i samhället kan anskaffas i praxis- ett reflekterande om, 

och handlande i världen (a.a.s. 27). Genom att skapa medvetande hos människor om 

deras situation och deras möjligheter till att bli delaktiga kan ett förändringsarbete 

komma till stånd (Swedner, 1996, s. 145-146). 

 Fältprincipen, som innebär att producera kunskap i ett förändringsarbete tillsammans 

med de berörda, som eftersom den skapas i den kontext där den avses att användas får 

stor relevans för de berörda (Swedner, 1996, s. 146-147). 

 Återföringsprincipen, som innebär att den kunskap som produceras också måste 

komma de berörda till nytta, särskilt de som avses att gynnas av ett förändringsarbete 

(Swedner, 1996, s. 148, 149)  

 Mobiliseringsprincipen, som innebär att resurser hos de som berörs av ett 

förändringsarbete utvecklas och tillvaratas. Detta kan göras genom att stödja de 

berörda i en organiseringsprocess. Denna princip grundas i en uppfattning om att alla 

människor har inneboende resurser som kan frigöras, och metoder för att göra detta 

kan vara att öka de berördas delaktighet i ett förändringsarbete och genom en 
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medvetandegörande process öka deras medvetenhet om vad som förtrycker dem och 

hur detta förtryck kan bekämpas (Swedner, 1996, s, 150-151). 

 Participationsprincipen, som innebär att de som berörs av ett förändringsarbete aktivt 

ska delta i detta, och förändringsarbetaren ska främja detta deltagande. Detta för att 

förändringsarbetet ska vara relevant för de det berör och främja deltagande och 

demokratiska processer (Swedner, 1996, s. 154-155).  

 Kampprincipen, med utgångspunkt i Saul Alinskys (1946, 1972) tankar om kampens 

och konfliktens nödvändighet för att uppnå önskvärda förändringar. I ett 

förändringsarbete tydliggörs ofta missförhållanden och orättvisor, exempelvis gällande 

maktfördelning. Detta kan leda till konflikt mellan de som har och de som inte har 

makt, då de som ser fördelar med den ojämlika maktfördelningen inte vill släppa ifrån 

sig makt (Swedner, 1996, s. 156). Alinsky menade att dessa konflikter var 

ofrånkomliga (Alinsky, 1972, s. 3, ref, av Swedner, 1996, s. 156). Swedner menar att 

kampprincipen kan användas för att dra uppmärksamhet till missförhållanden och 

skapa ett socialt medvetande om och aktion mot dessa (1996, s. 157). 

 Emancipationsprincipen, som innebär det finns alternativ till de rådande förhållandena 

och att det går att frigöra sig från förtryck och missförhållanden. Swedner utgår från 

Jürgen Habermas (1972) teori om det emancipatoriska kunskapsintresset, att 

människan vill förverkliga sig själv och bli autonom. För att göra detta måste 

alternativ till den verklighet som hämmar dessa strävanden sökas (Swedner, 1996, s. 

158). Istället för att anpassa sig till förtryckande strukturer bör frigörelse från dessa 

sökas (a.a.s 158-160). 

 

Handlingsprincipernas relevans 
I marxistisk teori är praxis ett centralt begrepp som innebär att kunskap skapas i handling, och 

i handling skapas ny kunskap. Dessa handlingar formar samhället, samtidigt som samhället 

sätter ramar för vilka handlingar som är möjliga – den marxistiska dialektiken.  Handling är 

centralt i marxistisk teori. Swedners handlingsprinciper är i stor utsträckning inspirerade av 

radikala teoretiker, exempelvis Paolo Freire och Saul Alinsky, som i sin tur hämtat inspiration 

från marxismen.   
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Resultat och analys 

Presentation av respondenterna 
Respondenterna är mellan 50 och 60 år och har mångårig erfarenhet av samhällsarbete i 

offentlig regi. Två av respondenterna, Carl och Per, är utbildade socionomer. Stina och 

Anders har ingen akademisk bakgrund. Samtliga har titeln processledare och arbetar i kultur- 

och medborgarförvaltningen med områdesutveckling. Respondenternas namn har fingerats. 

Respondenternas syn på social problematik och dess orsaker 

För att undersöka hur respondenterna ser på social problematik och dess orsaker har de i 

intervjusituationen fått reflektera över en vinjettbeskrivning av ett bostadsområde, där viss 

social problematik presenteras. Även i andra delar av intervjuerna reflekterade respondenterna 

kring social problematik, och även dessa uttalanden ligger till grund för denna del av 

resultatet. 

      Carl ser samhället som segregerat där människor saknar makt och inflytande över sin egen 

situation. Detta leder enligt Carl till att människor blir frustrerade.  

Carl: Hur de människorna upplever sin situation så att säga, och deras frustration över att 

leva i den situationen, sen tar det sig uttryck i massa olika sätt som missbruk. (…)Det här 

samhället som är segregerat och väldigt uppdelat så, så är det väldigt mycket människor 

vi möter som upplever att de inte har någon makt och inflytande så. Det finns en 

frustration i det där, och ett väldigt behov. 

Även Stina menar att strukturer ofta är orsaken till individers problem. Samhällets strukturer 

skapar enligt Stina en skev fördelning av makt och leder till att vissa medborgare förlorar 

inflytande över sin egen situation. En individs socioekonomiska status påverkar vilka 

rättigheter och möjligheter denne har i samhället: 

Stina: Men det är tragiskt att man ska behöva sätta in folk och jobba, att det ska vara 

skillnader så att man sätter in anställda för att man ska få samma rättigheter och samma 

möjligheter i de här bostadsområdena som man har i Adolfsberg tillexempel. 

Anders ser arbetslösheten som ett stort problem. Han menar att effektiviseringen av industrier 

och automatiseringen av enkla arbetsuppgifter är ännu en källa till den ökande arbetslösheten, 

och att detta är inbyggt i samhällets strukturer: 

Anders: Samhälles strukturering då som gör att det är inte så lätt att få ett arbete, de enkla 

jobben är inte kvar. Så är det väldigt försvårande. 

Carl pekar ut segregation som ett problem, och ser två huvudsakliga orsaker till olika typer av 

segregation: stadsplaneringen och den fria bostadsmarknaden: 

Carl: Man byggde de här områdena i en god vilja men effekten har inte blivit så bra, man 

har infört väldigt mycket av marknadssystem, det fria valet har förstärkts, fritt val i alla 

sammanhang. 

Carl menar att den fria bostadsmarknaden leder till en koncentration av resurssvaga individer i 

vissa bostadsområden, och detta gör att området får ett dåligt rykte:  
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Carl: I den typen av områden så tenderar det att bli i huvudsak en inflyttning av de med 

lägst resurser i samhället, en koncentration av människor som på hierarkiskalan står 

längst ner i samhället. Det beror kanske att många i det här läget kommer från andra 

områden, inte kan språket, och så säger man jaha, men då kan vi inte ta våra barn och gå i 

den skolan, då utarmas den här biten, och dit åker vi inte, det är farligt. Områdena isoleras 

från sin omvärld (…) det genererar automatiskt dåligt rykte, det får någon form av låg 

status. 

Även Per menar att samhället är segregerat, och han ser koncentreringen av socioekonomiskt 

resurssvaga personer i vissa områden som en grogrund för social problematik. Per menar att 

större satsningar i lokalsamhället är att föredra framför individinriktade insatser när det gäller 

att avhjälpa social problematik. 

Per: Mer generella insatser blir bättre för alla än att inrikta sig på speciella, de mest 

marginaliserade, utsatta. Man får större effekt med generella insatser. 

 Den segregation som Carl och Per talar om är såväl socioekonomisk som etnisk, och Carl ser 

kopplingar mellan segregation och den ojämlika hälsan i Örebro: 

Carl: Det är ju liksom när det gäller ett hälsosamt liv att folk som är utbildade och hela 

den biten som tar till sig det här och följer med, men folk med låg utbildning, som inte 

talar språket väl inte tar till sig eller tillägnar sig inte den här kunskapen och det är därför 

vi ser resultat också att människor lever olika länge 

Samtliga respondenter ser samhällets strukturer som källan till social problematik. De ser 

socioekonomisk segregation som orsaken till ojämn maktfördelning i samhället och bristen på 

inflytande över sitt eget liv. Detta leder enligt Carl till frustration som kan ta sig uttryck i 

exempelvis missbruk. Per ser ett behov av breda insatser för att möta den sociala 

problematiken som uppstår genom socioekonomisk segregation. Denna orsaksförklaring till 

social problematik kan ses som strukturdeterminism enligt marxistisk teori. Detta innebär att 

samhällets strukturer, såväl politiska, ekonomiska som sociala, bestämmer hur individer som 

lever i dessa strukturer handlar (Ronnby, 1992, s. 166-169). Carl ser den fria 

bostadsmarknaden som en källa till segregation. Det som avgör var en individ kan bosätta sig 

är vilka ekonomiska resurser denne har. Detta kan förstås utifrån marxistisk teori, där 

ekonomiska strukturer ses som determinerande (Ronnby, 1992, s. 166f). För att förstå 

mänskligt handlande måste man enligt marxistisk teori sätta detta i relation till människans 

existensvillkor. Existensvillkoren är de strukturer som människan lever och verkar inom, och 

dessa bestämmer människors beteende (a.a.s. 172). När en människa har brist på makt och 

inflytande över sitt eget liv leder detta enligt marxistisk teori till alienation. Alienation innebär 

att människan, till följd av strukturella förhållanden, mister kontrollen över sitt eget liv och 

även möjligheten att överblicka de förhållanden som inverkar på detta. Detta leder till att hon 

förvandlas till ett passivt objekt - hon blir förtingligad och är inte längre ett handlande subjekt 

(a.a.s. 180ff). Centralt i marxistisk teori är att se samhällets produktionsförhållanden som 

orsaken till klassamhället. Produktionsförhållandena i ett kapitalistiskt samhälle innebär att ett 

välbeställt fåtal äger produktionsmedlen och detta till att vinsten från produktionen fördelas 
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ojämnt. Arbetstagaren får inte ta del av vinsten, utan denna tillfaller de som äger 

produktionsmedlen. För att det ska uppstå någon vinst måste arbetarna sälja sin arbetskraft till 

ett lägre värde än vad det kostar att tillverka produkten. Skillnaden mellan dessa två värden 

blir den vinst som tillfaller ägarna av produktionsmedlen. Detta skapar ett klassamhälle som 

präglas av ekonomiska, sociala och politiska klyftor. Dessa klyftor innebär en ojämlik 

fördelning av samhällets resurser (a.a.s 172-175). Samtliga respondenter framhåller det 

segregerade samhället som ett stort socialt problem som har förtryckande inverkan på grupper 

med lågt ekonomiskt, socialt och politiskt kapital. Dock är det endast Anders som nämner 

produktionsförhållandena som en källa till socioekonomisk problematik och segregation. 

Anders menar att effektiviseringen och automatiseringen av produktionen leder till 

arbetslöshet som i sin tur leder till socioekonomisk segregation. De övriga respondenterna ser 

också arbetslösheten som ett strukturellt problem och som en källa till segregation, men 

produktionsförhållandena lyfts inte fram som en faktor i detta.  

Värdegrunden för samhällsarbete 

Vi bad respondenterna att reflektera kring sin värdegrund för arbetet. Humanism, demokrati 

och alla människors lika värde var något som samtliga respondenter betonade: 

Per: Ja, det kan nästan inte vara något annat än en demokratisk och humanistisk 

värdegrund. Enkelt uttryckt kan man säga att om man tänker på en humanistisk 

värdegrund innebär det att alla människor har samma värde oavsett sina förutsättningar 

eller vad man ska säga. Det är punkt ett. Då innebär det att de människorna som bor i 

områdena som vi jobbar med, de har samma värde. Och hela jobbet går ut på då att har 

man samma värde ska man ha samma påverkansmöjligheter och möjlighet att påverka sitt 

liv och sin närmiljö på något sätt och då är det demokrati. 

Anders säger att en allmän värdegrund för arbetet är alla människors lika värde – att alla 

människor har resurser och kvaliteter, och menar att man genom att ha en positiv 

människosyn kan ta till vara på och utveckla dessa:  

Anders: Det är framför allt att vara positiv och att man försöker ta till vara på det som är 

gott och bra. Det tror jag, en positiv människosyn tycker jag är en väldig bra värdegrund. 

Även Carl betonar vikten av att ha tilltro till människors förmågor: 

Carl: I botten handlar det ju om en tilltro till att människor kan vara med och förändra sin 

situation så att säga, det finns en möjlighet om bara människor får förutsättningar till det 

oavsett bakgrund, utbildning annat, om man bara kommer i rätta sammanhang rätt 

förutsättning. En tilltro till det. 

Stina väljer att lyfta fram Wahlbergs definition av värdegrunden för samhällsarbete, 

humanism och demokrati, och menar att en viktig utgångspunkt är att alla människor har lika 

värde. I praktiken innebär detta enligt Stina att bemöta människor likadant, oavsett bakgrund 

och socioekonomisk status: 

Stina: Alltså jag, om jag t.ex. jobbar i baronbackarna så utgår jag från de människor som 

bor där, oavsett vad det är för typ av människor så bor de från nr 1-150, då är det dem jag 

har att förhålla mig till. Och jag lägger inget värde i den som bor i nr3 och nr 67. 
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Samtliga respondenter menar att humanism är en viktig del av värdegrunden för 

samhällsarbete. Detta tar sig i respondenternas resonemang uttryck i en tilltro till människors 

inneboende resurser. Marxistisk teori betonar att människans naturliga tillstånd är att vara ett 

handlande subjekt som reflekterar över och handlar i världen. Människan blir mänsklig först 

när hon på ett medvetet sätt kan förändra sin verklighet. Enligt Marxistisk teori har människan 

resurser för att skapa och omforma världen (Ronnby, 1992, s. 179). Här finns likheter mellan 

respondenternas resonemang och marxistisk teori då människan ses som en skapande varelse 

med inneboende resurser. Enligt Wahlberg (1998, s. 221f, 232f) måste begreppet humanism 

problematiseras. Wahlberg (ibid.) skiljer på humanitär, som endast innebär en vilja att hjälpa 

människor, och humanistisk, som ur ett radikalt perspektiv innebär att se människan som ett 

subjekt vars strävan efter frihet hindras av förtryckande strukturer. Då respondenterna i sina 

orsaksförklaringar till social problematik pekar ut strukturer som källan till denna problematik 

tolkar vi detta som ett tecken på att den humanism som åsyftas är radikal. Detta speglas även i 

det praktiska arbetet, då respondenterna arbetar för att medborgarna ska få handlingsutrymme 

och inflytande över sin situation. Stina och Per lyfter förutom humanism fram även demokrati 

som en viktig värdegrund för arbetet. Denna kombination är något som Wahlberg (1998, s. 

27) menar bör vara värdegrunden för samhällsarbete. Respondenterna menar att demokrati i 

praktiken innebär att söka ett deltagande av de individer som berörs av samhällsarbetet.  En 

demokratisk tankegång kan även urskiljas i Swedners (1996) principer, och då främst i 

participationsprincipen och empatiprincipen. Participationsprincipen innebär att de som berörs 

av ett förändringsarbete måste delta i detta för att det ska bli demokratiskt. Det är först då 

arbetet kan få relevans för de berörda (a.a.s. 154-155). En viktig aspekt i att skapa denna 

relevans är att utgå från hur de berörda uppfattar sin situation, en empatisk förståelse (a.a.s. 

138f). Denna koppling mellan empati och demokrati är något som framträder tydligt i 

respondenternas reflektioner om samhällsarbetets värdegrund, när de betonar vikten av att 

utgå från de berördas situation och involvera dem i arbetet. Att utgå från medborgarnas 

situation och sträva efter deras delaktighet är enligt Wahlberg (1998, s. 27) utgångspunkten i 

ett gräsrotsorienterat samhällsarbete.  

 

Hur bedrivs samhällsarbetet i Örebro? 

Det arbete som respondenterna bedriver kallar de för områdesutveckling. I detta arbetssätt 

utkristalliseras några huvudsakliga arbetssätt. Stödjande och utvecklande av nätverk, som 

respondenterna kallar för områdesgrupper, i lokalsamhället är ett av dessa: 

Per: Det handlar om att hela tiden försöka få folk att samarbeta kring de här sakerna. Du 

kan få fritidsenheten att samarbeta med föreningslivet för att gården skulle vara mer 

öppen tillexempel. Men de behöver ha det här kittet och det är vi som är kittet 

 

Anders: Och det är så här att i områdesgrupper och andra grupper man är med i har man 

ofta den sammankallande funktionen, den här sammanhållande länken. Därmed inte 
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tydligt sagt att man är spindeln i nätet, även om vi ofta är det ska det inte synas att vi är 

det. Men utan vår medverkan kanske en del saker skulle vara svåra (…) Här kanske 

studieförbunden komma in och göra lite nytta. Olika idrottsförbund komma in och göra 

lite nytta. 

Per och Anders menar att samhällsarbetarens roll främst är samordnande. Det praktiska 

arbetet handlar mycket om att stötta och utveckla nätverk. Detta är något som även Stina och 

Carl betonar: 

Stina: Då handlar det mycket om att se till att nätverken, områdesgruppen, att de träffas 

och att man driver de frågor som områdesgruppen vill driva och som är aktuella för 

områdena. att samverka på olika sätt   

 

Carl: I Vivalla har vi en grupp som träffas Ungt fokus som diskuterar ungdomsfrågor som 

kan handla om lovaktiviteter, hur föreningsliv och kommunala andra samordnar det här. 

Vi kan ge visst stöd till det här men även se till så de här grupperingarna träffas 

gemensamt över gränserna och diskuterar utifrån hur ungdomssituationen ser ut. 

Ett annat arbetssätt som Carl lyfter fram är att främja samarbetet mellan olika organisationer 

och aktörer som tillhandahåller någon form av samhällelig service för att denna bäst ska svara 

mot medborgarnas behov. 

Carl: Var och en [av processledarna] ansvarar för att de här grundläggande 

organiseringarna i bostadsområdena - kommunala, landstings, privata, föreningsliv och 

andra lokala aktörer kan träffas löpande och se till utbytet över förvaltningsgränserna mot 

frivilliga sektorn och bostadsföretag, vårdcentral och så, den arenan håller vi vid liv. 

Det vanligast förekommande arbetssättet är att tillsammans med medborgarna identifiera 

olika utvecklings- eller förändringsbehov i lokalsamhället. Med utgångspunkt i vad 

medborgarna vill göra fungerar sedan processledarna som ett stöd i arbetet. Detta stöd innebär 

ofta att bistå med nödvändiga resurser, exempelvis lokaler, finansiering eller arbetskraft, och 

kunskap om vilka aktörer som måste involveras i arbetet. Per och Stina menar att en stor del 

av arbetet är att samla grupper av medborgare för att få reda på vad de vill förändra eller 

utveckla, och sammanföra medborgarna med de aktörer som är nödvändiga att involvera i ett 

förändrings- eller utvecklingsarbete:   

Stina: Man försöker samla alla som jobbar där, alla aktörer och föreningar. Försöka 

engagera människor. Vad kan vi själva som bor här förbättra, förändra, påverka? En del 

grejer kan man inte påverka, då kanske man måste bjuda in högre makter och hjälpas åt 

och prata med dem. Vi har ju områdesgrupperna som träffas i regel en gång i månaden 

och det tror jag att varje bostadsområde har, där frågor kommer upp och där också boende 

är med, naturligtvis, så det kommer upp frågor och tankar. Sen försöker vi tillsammans att 

lösa det på bästa sätt för de boende. Vi är ju på något sätt deras hjälpredor kan jag tycka. 

 

Per: Ta med aktörer i området av alla dess slag, kommunala och föreningar och allt och 

försöka hitta sätt att göra området bättre på något sätt. Man blir lite spindeln i nätet och 

försöka få folk att samverka. Vi försöker på olika sätt att få reda på vad folk tycker. Vi i 
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samarbete med områdesgruppen gör så gott vi kan för att genomdriva det som de 

[invånarna i lokalsamhället] tycker. 

Carl betonar processledarens sammanförande funktion i denna process, och menar att 

processledaren måste vara lokalt förankrad: 

Carl: Sista områdesgruppen vi hade i Vivalla var folk missnöjda med bussarna, de var 

överbelastade, kom inte och allt möjligt. Då tar man ut han som är trafikplanerare som får 

försöka förklara varför det fungerar som det gör. Ofta är det den funktionen man kan ha, 

att hitta rätt, att man har en planfråga och tycker att man inte har processat den rätt på 

olika ställen. Då kan man se till att de kommer ut [till bostadsområdet] och berättar vad 

de gör. Men för att fånga upp de frågorna måste man vara lite lokal, på plats för att se, 

vad är det för frågor man pratar om? 

Processledarens sammanförande funktion är något som även Anders betonar. Anders menar 

att processledarna inte ska vara utförare, utan stödja medborgarna i ett förändringsarbete: 

Anders: Vi bedriver ingen verksamhet, inte alls, vi försöker länka ihop och pussla ihop. 

Vi försöker hjälpa till i processerna vart man nu vill komma. Att fånga upp människors 

kraft och pussla ihop så man hjälper de att komma igång och göra någonting. Försöka få 

en utveckling av människors egen kraft framförallt. 

Ytterligare ett arbetssätt är att företräda medborgarna i frågor som de uppfattar som viktiga, 

men inte själva har någon större möjlighet att påverka. Det har däremot processledarna, 

eftersom de är en del av kommunorganisationen. Stina och Carl ser detta som en viktig del av 

arbetet:  

Stina: Och sen att man faktiskt kan, man har möjlighet att påverka andra förvaltningar. 

Att driva genom frågor också. Så länge man har hjärta för bostadsområdet. Då har man 

lättare att prata med folk och ringa till olika och se till att grejer blir gjorda. 

 

Carl: Vi har möjligheter att påverka andra kommunala instanser. Det kan ju vara 

stadsplanering, skolfrågor, äldrefrågor, det kan vara andra sociala frågor också som dyker 

upp som kommunföreträdare är det möjligt att öppna sådana dörrar. 

Ur respondenternas beskrivningar av det praktiska arbetet framträder ett antal huvudsakliga 

arbetssätt, huvudsakliga syften med arbetet och karaktäristiska roller för samhällsarbetaren. 

Ett av de huvudsakliga arbetssätten är att utveckla och stödja nätverk i bostadsområden, 

sammanföra olika aktörer – vanligtvis tillhandahållare av samhällelig service och grupper av 

medborgare. Detta är enligt litteraturen exempel på community organization, som dels går ut 

på att organisera samhällelig service utifrån medborgarnas behov men också att förmedla 

information mellan olika aktörer som är antingen tillhandahållare eller konsumenter av denna 

service (Popple, 1996, s. 59-60; Ronnby, 1995, s. 49,50; Twelvetrees, 2008, s. 8f; Wahlberg, 

1998, s. 26). Utvecklandet av nätverk kan ses som ett försök att demokratisera lokalsamhället, 

då de nätverk som processledarna stimulerar och utvecklar fungerar som en arena där 

medborgarna görs delaktiga i en process för att utveckla eller förändra aspekter av 

lokalsamhället. Detta är en typ av organisering och mobilisering av resurser i lokalsamhället, 
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något som är en central del i community development. Community development är en process 

där medborgarnas delaktighet i ett förändringsarbete eftersträvas. Delaktigheten innebär att 

förändringsarbetet utgår från medborgarnas åsikter, ett gräsrotsperspektiv. Samhällsarbetaren 

är även i denna strategi en organisatör och ett stöd i en kunskapsutvecklande och 

demokratiserande process med syfte att vitalisera lokalsamhället i social, ekonomisk och/eller 

politisk bemärkelse (Popple, 1996, s. 60; Ronnby, 1995, s. 50-54; Twelvetrees, 2008, s. 3f; 

Wahlberg, 1998, s. 26, 325).  

     Dessa är de två huvudsakliga strategierna för offentligt samhällsarbete i Örebro, och i båda 

strategier betonar respondenterna sin organiserande och stödjande roll. Processledaren ska 

enligt respondenterna inte vara en utförare, utan arbetet ska utföras av medborgarna med stöd 

från processledaren. Respondenterna menar dock processledarrollen ibland är av mer 

utförande karaktär, och då i form av företrädarskap gentemot beslutsfattande organ som är 

svåra för medborgarna att nå. Denna strategi kallas för social planning som kan delas upp i två 

huvudriktningar. Den ena är av mer socialpolitisk karaktär och syftar till att optimera 

välfärdssystemen. Den andra är ett arbete för medborgarnas delaktighet, där 

samhällsarbetaren strävar efter att låta medborgarnas åsikter påverka planeringen och 

utformningen av välfärdssystem och socialpolitik (Ronnby, 1995, s. 52, 53; Twelvetrees, 

2008, s. 6, 102-107; Wahlberg, 1998, s. 325f). Wahlberg (1998, s. 26) och Ronnby (1995, s. 

55) menar att social planning endast kan ses som samhällsarbete när medborgarnas 

delaktighet eftersträvas. Stina och Carl betonar båda vikten av att utgå från ett 

gräsrotsperspektiv i företrädarskap gentemot beslutsfattande instanser. I denna strategi 

fungerar processledarna som en företrädare, men det är tydligt i deras uttalanden att detta är 

ett sätt att låta medborgarnas åsikter påverka beslutsfattande organ i kommunen.    

     Företrädarskap i samhällsarbete är problematiskt då det ofta innebär att göra något för 

istället för med medborgarna (Ronnby, 1995, s. 55; Wahlberg, 1998, s. 26). Dock kan det 

också ses som ett sätt att demokratisera socialpolitiken och ett sätt att motverka byråkratiska 

processer. Då krävs det dock en hög delaktighet av medborgarna i den politiska processen 

(Wahlberg, 1998, s. 26). Vi ser respondenternas tydliga gräsrotsperspektiv som ett tecken på 

att medborgarna tillåts påverka den politiska processen, men respondenternas uttalanden tyder 

inte på att medborgarna gör delaktiga i den bemärkelse som Ronnby (1995, s. 55) och 

Wahlberg (1998, s. 26) menar är kriteriet för att detta arbetssätt skall kunna ses som 

samhällsarbete. 

     Community action är en strategi som inte utövas i någon större utsträckning. Community 

action är ett arbetssätt som syftar till att mobilisera marginaliserade medborgare med syfte att 

kollektivt handla mot det som uppfattas som förtryckande krafter. Detta arbetssätt grundar sig 

i en kritisk analys av samhället, där missförhållanden ses som produkter av strukturer (Popple, 

1996, s. 65, 66; Ronnby, 1995, s. 51; Wahlberg, 1998, s. 26, 325, 327). Trots att 

processledarna gör radikala analyser av orsaken till sociala problem är det svårt att finna 

kopplingar mellan dessa analyser och de strategier de använder sig av, då dessa sällan 
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innefattar kamp- och konfliktstrategier, något som enligt Swedner (1996, s. 156) och 

Twelvetrees (2008, s. 12f) är centralt i community action. Kampprincipen, som Swedner 

menar är en handlingsprincip för allt förändringsarbete, innebär att genom konfliktstrategier 

handla mot förtryckande krafter (Swedner, 1996, s. 156-157), verkar inte vara aktuell i det 

praktiska arbetet. Dock finns tydliga kopplingar mellan det praktiska arbetet och andra av 

Swedners handlingsprinciper. De tydligaste kopplingarna finns till participationsprincipen, 

som betonar vikten av medborgarnas delaktighet i arbetet (Swedner, 1996, s. 154-155), och 

förankringsprincipen, som betonar vikten av en nära relation mellan förändringsarbetaren och 

medborgaren, som ska göras delaktig i utformande och utförande av ett förändringsarbete 

(Swedner, 1996, s. 141f). Även mobiliseringsprincipen, som innebär att resurser hos 

medborgarna utvecklas och tillvaratas i ett förändringsarbete (Swedner, 1996, s. 150-151) 

återfinns i respondenternas beskrivning av det praktiska arbete, dock utan det fokus på kamp 

som Swedner uttrycker. 

     Utifrån marxistisk teori kan de strategier som respondenterna beskriver för samhällsarbetet 

förstås utifrån två centrala begrepp i den marxistisk praxiologin: praxis och dialektik. Praxis 

betyder att människan utifrån handlande i världen tillskansar sig kunskap om världen. Denna 

kunskap kan användas för fortsatt handling som formar världen (Ronnby, 1992, s. 169f). 

Processledarna arbetar för att göra människor till handlande subjekt och utveckla deras 

kunskap om samhället för att de ska handla på ett sätt som leder till en utveckling eller 

förbättring. Detta är ett exempel på praxis enligt marxistisk teori. Dialektik är den 

växelverkan som finns mellan strukturer och individer i samhället, där strukturerna sätter 

ramar för individers handlingar, handlingar som sedan omformar strukturerna (Ronnby, 1992, 

s. 173). Det arbete som respondenterna bedriver äger rum i skärningspunkten mellan individ 

och struktur, och ett syfte med arbetet är att underlätta kommunikationsflödet mellan individer 

och strukturer samt att möjliggöra för individer att påverka dessa. Detta ser vi som ett 

exempel på dialektik i praktiken.  

Medborgarnas delaktighet 

En förutsättning för praxis och dialektik är att medborgarna görs delaktiga i arbetet. När 

respondenterna berättar om det arbete de utför betonar de ofta vikten av att göra medborgarna 

delaktiga och att låta medborgarnas åsikter påverka riktningen för arbetet: 

Intervjuare: När du pratar med folket ute i områdena så har ju de åsikter och synpunkter 

och så där. Kan de sägas påverka ditt arbete? 

Stina: Ja det måste de ju göra. Det är de synpunkterna jag är satt att ta till vara (…) Det är 

ju det vi jobbar för, att man ska bli delaktig. Vi jobbar mycket för att man ska ha 

möjligheten att engagera sig om man vill 

Anders menar att delaktighet är ett sätt att skapa hållbar utveckling i ett bostadsområde: 

Anders: Men jag tror inte det ska vara ett smörgåsbord att bara sätta sig vid att äta vid 

utan man måste vara delaktig själv. Blir inte speciellt långsiktigt att servera bara, det 

håller inte, när servitören gått hem då blir det ingen mer mat på bordet. 
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Per berättar hur processledarna praktiskt gör för att involvera medborgarna i arbetet, och ger 

exempel på hur det gick till när medborgarna involverades i en satsning för att öka tryggheten 

i bostadsområdet: 

Per: Där skickade vi ut en enkät till alla hushåll, rätt så omfattande. Man får diskutera 

platser, man får ange vad som gör de [platserna] otrygga, finns öppna [alternativ] också, 

du kan säga vad du vill egentligen. På den här enkäten så är det en inbjudan till 

prioriteringsmöte. Så man får in enkäterna, man gör ett presentationsmaterial: så här 

tyckte folk enkätmässigt, så här många tyckte si och så om det här. Vi genomför det här 

prio-mötet, för vi har inte alla pengar i världen, då kommer folk som känner sig manade 

dit, och utifrån resultatet så bestämmer vi vad som ska göras. Så då har de bestämt helt 

och hållet utifrån den ram som vi har, som vi är öppna med 

När Carl berättar om hur medborgarna involveras i arbetet betonar han att det är viktigt att 

söka medborgarnas delaktighet även i större, mer omfattande frågor som berör hela staden: 

Carl: Så det är en del såna som är lite mer stadsövergripande, grejer som är lite större. 

Men i det här ska vi försöka prioritera och försöka få ihop det här ändå. Men fortfarande, 

även de frågorna har ju ett medborgarfokus, hur vill medborgarna i så fall...alltså: går vi 

tillbaka till uppdraget så måste vi fokusera på medborgardialogen så att säga. 

Även Stina menar att det är viktigt att jobba för ökat medborgarinflytande i lokalsamhället, 

som sedan kan utvecklas till att gälla hela staden: 

Stina: Däremot så jobbar vi ändå för att öka inflytandet och att man då jobbar för att så 

många människor som möjligt ska bli intresserade av kanske först sitt bostadsområde, sen 

stadsdelen och sen hela staden. 

Per tycker sig se att genom att arbeta för delaktighet har medborgarnas känsla av att kunna 

påverka sin situation ökat: 

Per: Jag tror att det ökar, jag tror att många människor, även om jag inte har kvitto på det, 

så verkar det som att många människor, fler och fler tycker att de kan påverka något. Det 

kan jag inte bevisa, men det är känslan och utifrån vad folk säger och så. 

För att kunna påverka sin situation menar Carl och Anders att medborgarna måste få kunskap 

om hur de kan gå till väga. De menar att genom ökad kunskap ökar även makten och 

inflytandet över sitt liv och sin situation: 

Anders: Folk måste vilja själva det är ju bara så, men man kan ju stimuleras till att vilja, 

många människor har ju ingen aning om vad som finns heller att ta till sig, vad finns det 

för utbildningar, vad har lilla jag för möjligheter i livet och det måste man kunna veta.  Ja 

och att de kan uttrycka vad de behöver, man måste komma till insikt själv vad man 

behöver också förstå att jag har möjligheter. 

 

Carl: Men jag tror makt handlar väldigt mycket om kunskap också, viktigt i det är att man 

får kunskap i hur makten utövas. Man får tillgång till kunskap hur man eventuellt kan 

påverka. Makt är också det här grundläggande vad är mitt liv, kan jag påverka min lilla 

vardagssituation, kan jag göra någonting, vad kan jag göra, vilka vägar kan jag gå?  
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Per menar att samhällsarbetarens roll i detta är att finnas som ett stöd i kunskapsutveckling, 

och att denna kunskapsutveckling även hjälper samhällsarbetet att utvecklas: 

Per: Det handlar kanske om att ackumulera kunskapen tillsammans med medborgarna för 

att göra bättre och bättre, Swedners snurra och sådär. 

Stina ser medborgarnas kunskaper som en väldigt viktig resurs för det arbete hon bedriver: 

Stina: Ja alltså det är ju det finns ändå ganska mycket resurser i de boende tror jag, och 

jag tror... det är ju en skatt att människor kommer från olika länder med sina olika 

kunskaper om man bara vågar ta del av den. 

Vi ser tydliga kopplingar mellan respondenternas arbete med delaktighet och marxistisk 

praxiologi. Medborgarnas delaktighet framstår som en central del av det offentliga 

samhällsarbete som bedrivs i Örebro. Dock fokuserar respondenterna i sina uttalanden på hur 

medborgarna görs delaktiga främst i planering och prioritering av arbetet. Enligt marxistisk 

teori är praxis kunskap om och handlande i världen (Ronnby, 1992, s. 169f.) 

Kunskapsutveckling är något som respondenterna för fram som en central del i arbetet, för att 

medborgarna ska kunna tillskansa sig makt och se handlingsalternativ. Detta kan kopplas dels 

till marxistisk praxiologi, men också till Swedners medvetandegörandeprincip (1996, s. 143f) 

som utgår från Paulo Freires begrepp concientizacao, en strävan efter att bli varse sociala, 

politiska och ekonomiska förtryck och handla mot dessa. Freire (1996, s. 16) menar att denna 

varseblivning, eller medvetandegörande, endast kan komma till stånd genom praxis, och detta 

är något som processledarna i Örebro arbetar för att utveckla. 

 

Förankring och distansering 
Processledarna var tidigare utplacerade i prioriterade områden. Numera är de en centraliserad 

enhet, något som Per menar beror på att uppdraget har förändrads till att nu innefatta hela 

Örebro kommun: 

Per: Lite beror det på hur uppdraget ser ut. Inte att uppdraget ska bestämma hur vi 

organiserar oss, utan mer hur brett det är. Är det de här sex områdena eller är det andra 

delar av staden? Ska man stötta folk i Ervalla som vi har gjort, skulle vi vara på Norr, på 

Ladugårdsängen? Så det beror litegrann på det. Har man en större kaka då går det inte att 

placera ut sig. 

Carl menar att möjligheten att påverka andra delar av kommunorganisationen är en av 

fördelarna att vara i en centraliserad organisation: 

Carl: Alltså makt och inflytande har ju en viss tendens att centraliseras, och vi ligger lite 

närmare nu så då kan vi också föra upp frågor lite lättare så att säga också, uppåt i 

beslutsnivåerna 

Carl menar att det inte alltid är optimalt att begränsa samhällsarbetet till vissa områden, men 

ser vikten av att upprätthålla en balans mellan närhet och distans till lokalsamhället: 

Carl: När man jobbar i ett område kan man tendera att bli lite hemmablind, vissa av 

frågorna kan inte lösas bara på ett lokalt perspektiv, det handlar minst lika mycket av att 

vara en del av staden. Så jag tror att på sikt gynnar det området att inte bara vara så lokalt. 



 

31 

 

Jag tror man måste jobba med både närhet och distans. Blir det för mycket närhet i den 

här typen av arbete så kan man missa [det övergripande] perspektivet och blir det för 

mycket distans kan man tappa [förankringen]. Man kommer få jobba med närhet och 

distans i det här. 

Carl ser alltså i huvudsak fördelar för arbetsgruppen med att vara centraliserad, men menar att 

det finns en risk att arbetet inte förankras på samma sätt i lokalsamhället. Den minskade 

kontakten med lokalsamhället är något som Stina ser som ett problem med att vara 

centraliserad: 

Stina: Fast jag gillade mer att vara ute i området. Då är det mycket lättare för människor 

att pipa in till en. Det är lättare också att göra någonting i ett bostadsområde om man 

dagligen är där. Det kommer så mycket spontana saker som man kan göra någonting med 

om man är där mer än en dag i veckan. Det är inte lätt att få folk att känna den här 

samhörigheten om man inte alltid är där. 

Anders och Per resonerar på ett liknande sätt som sina kollegor, och lyfter både för- och 

nackdelar med centraliseringen: 

Anders: Men det är klart att det är en nackdel att inte vara kvar ute i området heller, jag 

har tre områden, man tappar den här saken att bolla saker på ett naturligt sätt över en 

kopp kaffe. Vi blir ju mer mötesmänniskor på det här sättet. En fördel är att vi sitter ihop, 

vi har rätt så mycket nytta av varandra och kan bolla saker med varandra omkring vårt 

runda bord. 

 

Per: Fördelar är att man har den här dagliga kontakten, korridorpratet, hur gör vi nu? Kan 

du ta det? Vi blir ett team. Så vissa saker blir bättre, det blir bättre planering, bättre 

samordning och så vidare. Nackdelar blir förstås att den dagliga kontakten med aktörer i 

områden blir mindre. 

Sammantaget ses alltså centraliseringen som något negativt när det gäller kontakten med 

medborgarna, men som något positivt när det gäller kontakten inom arbetsgruppen och även 

med resterande delar av den kommunala organisationen. Respondenterna menar att kontakten 

med medborgarna måste upprätthållas för att dessa ska bli delaktiga i arbetet. Detta betonas 

även av Swedner i hans förankringsprincip som innebär att en förändringsarbetare måste ha en 

nära relation till de berörda av ett förändringsarbete och utforma arbetet tillsammans med dem 

(Swedner, 1996, s. 141-143).  

 

Lojalitet 
Lojaliteten till medborgarna är något som samtliga respondenter ser som naturligt i arbetet. 

Dock ser de att det ibland kan leda till konflikter, då de är anställda av kommunen, och 

kommunen är ibland källan till medborgarnas problem eller frustration:  

Stina: Ska man ha ett förhållande med dem [medborgarna] så måste man vara väldigt 

öppen. Man kan inte hymla på att kommunen drar ut på beslut hit och dit jättelänge, utan 

att man faktiskt även som kommunanställd blir förbannad. 
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Anders: Ja, man kan inte alltid vara 100 % lojal [till kommunen]. Om vi har 

tryggetsvandring, vi går runt i området och tittar, tidigare var det så att gräset kanske inte 

var så snyggt klippt på kommunens sida, men på ÖBO:s sida var det minutiös snagg. Då 

kan man inte stå och ljuga och säga att kommunens gräsmatta är alldeles nyklippt och fin, 

det kan man inte göra utan man måste hålla med medborgarna i deras kritik att det inte 

görs något på kommunens sida, att det blir så ojämlikt mellan de här två markägarna då.  

 

Per: Man är anställd av kommunen utifrån vissa premisser, och min arbetsgivare kanske 

inte alltid i alla dess delar uppskattar att få höra medborgarnas åsikter om en del saker. 

Vilken sida ska man stå på?  Som arbetstagare har man att följa en del, vissa saker kan 

vara olämpliga, men om man går tillbaka till värdegrunden så blir det ändå att handla om 

medborgarna. 

Carl och Per gör ingen skillnad på kommunen och medborgarna, då de anser att medborgarna 

äger kommunen och den kommunala organisationen finns till för medborgarna: 

Carl: Kommunen är medborgarnas, alltså vi har ju kommunen för medborgarna. Och 

kommunens uppdrag är att vara till för medborgarna. I mitt perspektiv blir det inget 

bekymmer. Det blir bekymmer om inte kommunen är till för medborgarna utan bara är till 

för sig själv. Då blir det bekymmer i [min] relation till kommunen.  

 

Per: Jag försöker tänka såhär att jag är företrädare för människorna i områdena, men jag 

tänker såhär eftersom en kommun är människorna i områdena så försöker jag vända det 

till att man måste få andra att förstå att det är liksom det som är det riktiga. 

Stina känner ibland att hon som kommunanställd har press på sig att företräda 

kommunorganisationen, men att hon ändå alltid är lojal till medborgarna i sitt arbete: 

Stina: Jag visst kan man känna ibland att jag borde vara med restriktiv och försiktig och 

känna att jag är faktiskt kommunanställd, men vad sjutton, so what ungefär. Huvudsaken 

är att det blir bra. Så länge det är bra för de boende och bostadsområdet, alltså det de 

tycker är bra, ja då måste det ju vara bra. Var skulle problemet vara i så fall, att man inte 

skulle få köra? 

Carl menar att det är viktigt att reflektera över lojaliteten till medborgarna, särskilt när man 

arbetar i en centraliserad organisation där det finns en större risk att man distanserar sig från 

medborgarna: 

Carl: Jag har ett ansvar att reflektera över det, om det blir problem i en relation till 

medborgaren. Det är väl där någonstans, ja i förhållandet till en stor kommunal apparat 

som man kan sugas upp ut av. Var har man sin lojalitet i första hand? Det finns ju risk ju 

längre man kommer från verkligheten, ju mer kommer man in i en apparat. Att hela tiden 

fundera över vilka effekter får det för medborgaren? Det är det jag försöker reflektera 

över. 
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Anders ser att kommunorganisationen ibland hindrar hans och medborgarnas arbete, när han 

berättar om hur arbetet med en park som medborgarna ville anlägga i sitt bostadsområde 

hindrades på politisk nivå: 

Anders: Då jobbade man som attan för att göra sitt paradis sen blev det maktskifte och då 

slängde man det där i papperskorgen, god natt med det. Och man ser hur folkdemokratin 

utsätts för attacker, skulle jag vilja säga, när man inte får genomföra det här som 

människor kanske har jobbat med i fler år. 

Lojaliteten till medborgarna framför kommunorganisationen är självklart för respondenterna, 

och ses som en viktig faktor att hela tiden reflektera över - för vems skull bedrivs 

samhällsarbetet och vilka effekter får det. Litteraturen om samhällsarbetets strategier är 

entydig på denna punkt – gräsrotsperspektivet och lojaliteten till medborgarna är det som är 

kärnan i samhällsarbete (Popple, 1996, s. 60; Ronnby, 1995, s. 50-54; Twelvetrees, 2008, s. 

3f; Wahlberg, 1998, s. 26, 325). Respondenternas åsikter om lojalitet till medborgarna 

stämmer också väl överens med Swedners handlingsprinciper för förändringsarbete, och då 

främst med empatiprincipen (1996, s 138f) och förankringsprincipen (a.a.s. 141f), men också 

fält- och återföringsprinciperna, som innebär att den kunskap som utvecklas i arbetet ska utgå 

från de berörda och också komma dessa till nytta (Swedner, 1996, s. 146f). Lojaliteten till 

medborgarna ser vi även i den analys respondenterna gör om social problematik och dess 

orsaksförhållanden, där de i likhet med marxistisk teori (Popple, 1996, s. 65; Ronnby, 1992, s. 

166fff, 1995, s. 51) pekar ut samhällets strukturer som orsaken till social problematik. 
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Slutdiskussion 

Slutsatser 
Syftet var att genomföra en deskriptiv studie om offentligt samhällsarbete i Örebro och 

undersöka om det bedrivs utifrån konflikt- eller konsensusperspektiv. De frågor vi sökte svar 

på var hur respondenterna förklarar orsaken till social problematik, hur det offentliga 

samhällsarbetet i Örebro bedrivs samt på vilket sätt medborgarna är delaktiga i detta arbete. 

Analysen visar tydliga kopplingar mellan marxistisk strukturdeterminism och respondenternas 

orsaksförklaringar till social problematik. I det praktiska arbetet finns kopplingar till 

marxistisk praxiologi då medborgarnas delaktighet eftersträvas och utvecklas. Dock utförs en 

del företrädarskap som svårligen kan ses som samhällsarbete då medborgarna endast i liten 

utsträckning är delaktiga i detta. Värdegrunden för arbetet har kopplingar till marxismens 

humanistiska och demokratiska tendenser. Respondenternas humanism är radikal i praktiken, 

men det är oklart om de reflekterar över innebörden i humanism. De organisatoriska 

förutsättningarna påverkar arbetet i termer av förankring och distansering. Medborgarnas 

delaktighet är centralt i respondenternas arbete, och respondenterna är i stor utsträckning 

lojala till medborgarna framför organisationen. Kamp- och konfliktstrategier är mycket 

ovanliga i det offentliga samhällsarbetet, varför vi drar slutsatsen att detta huvudsakligen 

bedrivs utifrån ett konsensusperspektiv. Det finns diskrepans mellan respondenternas 

orsaksförklaringar till social problematik, som kan ses som radikala, och det praktiska arbetet, 

som inte kan ses som radikalt.  

Diskussion 
Turunen (2004) menar att samhällsarbetet idag har frångått de radikala tendenserna som växte 

fram under 1960- och -70-talen. Den perioden i samhällsarbete präglades av radikala analyser 

av orsaken till sociala problem och samhällsarbetarna förespråkade omfördelning av 

samhällets resurser och kamp mot förtryckande strukturer. Mobilisering av utsatta grupper 

och aktionsarbete var vanligt förekommande metoder för att uppnå social förändring. Detta 

radikala samhällsarbete kvästes i sin linda av makthavare som inte såg med blida ögon på de 

revolutionära tendenserna hos statligt anställda samhällsarbetare. Turunen menar att det har 

skett en ideologisk förskjutning i samhällsarbete, från det fokus på kamp och kollektivism 

som rådde under ovan nämnda period till en mer individualistisk ideologi. Resultaten av vår 

studie visar att det fortfarande finns radikala strömningar i offentligt samhällsarbete, 

orsaksförklaringar till social problematik har tydliga kopplingar till marxistisk teori om 

strukturdeterminism. Dock bekräftar vår studie till viss del Turunens (2004) resonemang om 

det radikala perspektivets frånvaro då det radikala i samhällsarbete stannar på ett idéplan – 

orsaksförklaringar leder inte till aktion mot de strukturer som anses skapa social problematik. 

Vi förstår detta som en effekt av att arbeta i en offentlig organisation. Makthavarna visade 

tydligt under -60 och -70-talen att revolutionära tendenser inte hör hemma i maktens 

korridorer, och det offentliga samhällsarbetet har lärt sig sin läxa. Vi ser att detta som en 
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anpassning av praktiken, som säkerligen upplevs som nödvändig för att överhuvudtaget kunna 

bedriva samhällsarbete i en offentlig kontext. Resultatet av denna studie visar att ideologin 

speglas i praktiken, i form av arbete med delaktighet, kunskapsutveckling och mobilisering, 

men att kamp och konflikt ej används som strategier för det offentliga samhällsarbetet i någon 

större utsträckning.  

    Arbetet med medborgarnas delaktighet är enligt oss ett sätt att i alla fall delvis omsätta en 

mer radikal ideologi i praktiken. Dock finns, som Fraser (2005) påpekar flera olika 

förhållningssätt till delaktighet, som också speglar vilka teoretiska och ideologiska grunder 

utförarna av samhällsarbete har. 

    Fraser (2005) menar att det vanligast förekommande förhållningssättet till delaktighet i 

offentligt samhällsarbete är progressivt och informerat av empowermentbegreppet. Det 

samhällsarbete som bedrivs med detta förhållningssätt har ofta ett tydligt och uttalat fokus på 

medborgarnas delaktighet, som antas öka den sociala rättvisan och stärka den demokratiska 

processen i lokalsamhället. Förespråkare för detta perspektiv ser ofta reformer genom 

omfördelning av resurser som ett sätt att öka delaktighet och påverkansmöjlighet i 

lokalsamhället. Fraser menar att anledningen till att detta förhållningssätt är vanligt inom 

offentligt samhällsarbete är att det är reformistiskt och därav tillräckligt anpassat till 

samhälleliga och organisatoriska strukturer. Därför har detta perspektiv kommit att kritiseras 

av förespråkare för en mer radikal syn på delaktighet, som menar att reformer är ett sätt att 

upprätthålla status quo. Förespråkare för ett radikalt perspektiv ser mobilisering för kamp och 

konflikt som ett sätt att öka marginaliserade gruppers påverkansmöjlighet, och på så vis bli 

delaktiga i samhället. Denna studies resultat har tydliga kopplingar till Frasers resultat, då 

respondenterna i denna studie är offentligt anställda samhällsarbetare som förhåller sig till 

delaktighet på det sätt som beskrivs i Frasers progressiva perspektiv. Respondenternas arbete 

kretsar kring att göra medborgarna delaktiga, och medborgarnas påverkansmöjlighet är något 

som eftersträvas. Dock saknas kamp- och konfliktstrategierna i det praktiska arbetet. Med 

koppling till diskussionen ovan om marxismens närvaro i det praktiska arbetet kan vi se att 

det än en gång finns en koppling mellan den radikala ideologin och hur respondenterna tänker 

kring arbetet men att det finns en viss diskrepans mellan teori/ideologi och praktik, då det 

radikala inte omsätts i praktiken. 

     Vi kan alltså se hur organisatoriska förutsättningar påverkar det praktiska arbetets 

strategier. Wahlberg (1998) menar att ett samhällsarbete måste vara radikalt och 

gräsrotsorienterat, medan Turunen (2004) snarare ser att samhällsarbetet idag inte är samma 

företeelse som det en gång var. Rothman (2007) menar att förutsättningar, såväl 

organisatoriska som samhälleliga, gör att det är nödvändigt att blanda strategier i 

samhällsarbetet, och att detta är något som gör samhällsarbetet bättre.  Rothman menar att en 

blandform av företrädarskap och lokalt utvecklingsarbete är det som kan föra praktiken framåt 

och så länge gräsrotsperspektivet behålls är detta gynnsamt även för medborgaren, men att det 

råder motsättningar mellan teori och praktik på denna punkt. Denna studies resultat visar att 
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detta är ett faktum i det offentliga samhällsarbetet i Örebro, där företrädarskap har blivit en 

del av samhällsarbete. I analysen för vi fram att företrädarskap svårligen kan betraktas som 

samhällsarbete, då medborgaren endast är delaktig i liten utsträckning. Vi menar, i likhet med 

Wahlberg (1998), att själva kärnan i samhällsarbete är gräsrotsperspektiv och att arbeta 

tillsammans med snarare än för medborgarna 

 

Metoddiskussion och förslag på vidare forskning 
Denna studies främsta analysverktyg är marxistisk teori. Marxismen är tätt sammankopplad 

med en viss uppsättning av värderingar, som befinner sig till vänster på den politiska skalan. 

Andra analysverktyg hade genererat i annorlunda tolkningar och påverkat studiens resultat. 

Popple (1996, s. 32-34) menar att fältet för samhällsarbete utöver marxismen och andra 

radikala teorier främst har påverkats av pluralistiska teorier. Enligt dessa teorier är inte 

makten i samhället koncentrerad, utan spridd bland olika grupperingar som alla har möjlighet 

att påverka. Samhällets system är en effekt av att dessa grupper kompromissar med varandra. 

Ronnby (1995, s. 69, 70) beskriver denna teoribildning på samma sätt, men väljer att benämna 

den för ett konsensusperspektiv, då ett grundantagande är att ett samförstånd antas gälla eller i 

alla fall eftersträvas i samhället. Detta står i stark motsats till marxistisk teori, som enligt 

Ronnby (ibid.) har ett konfliktperspektiv på samhället – det finns motsättningar mellan olika 

grupper beroende på en skev fördelning av resurser. En analys av den 

pluralistiska/konsensusorienterade teoribildningens relevans för samhällsarbetets praktik ser 

vi som ett spännande forskningsuppslag, särskilt i jämförelse med de radikala teoriernas 

relevans. 

     Denna studie har en kvalitativ ansats, då detta lämpar sig bäst för att besvara våra 

forskningsfrågor
4
. Med en kvantitativ ansats skulle andra intressanta frågeställningar kopplat 

till samhällsarbete kunna undersökas. En analys av samband mellan olika variabler, 

exempelvis utbildningsnivå eller etnisk bakgrund, och benägenheten att aktivt delta i 

utvecklingsarbete i lokalsamhället skulle kunna genera viktig kunskap om vilka faktorer som 

påverkar vilka som blir delaktiga. 

     Denna studie undersöker de offentligt anställda samhällsarbetarnas perspektiv på 

samhällsarbete. Detta ger en något ensidig bild av vad samhällsarbete i Örebro uppnår och i 

vilken utsträckning medborgarna är delaktiga i detta. Respondenterna i denna studie arbetar 

för ökad medborgardelaktighet, men huruvida känslan av detta uppnås kan endast de 

medborgare som är målgruppen för detta arbete svara på. Därför vore det intressant att 

undersöka hur invånarna i lokalsamhället upplever att samhällsarbetet påverkar dem i termer 

av delaktighet och inflytande. 

  

                                                 
4
 För diskussion om kvalitativ metods relevans och svagheter, se avsnitt Datainsamlingsmetod.  
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Bilaga 1 - Vinjett 
Stadsdelen Soludden ligger i en mellanstor svensk kommun. I Soludden bor 6000 personer. 

Av dessa är 70% av utländsk härkomst, och denna grupp utgörs av 50% utomeuropeiska 

invandrare, främst från Irak och Somalia. Arbetslösheten är hög i Soludden jämfört med 

resten av kommunen. Den totala arbetslösheten är 22%, och bland ungdomar mellan 18-24 är 

arbetslösheten 20%. Medelinkomsten per år är i Soludden 120.000kr, att jämföra med 

kommunens medelinkomst på 244.000:-.  

De offentliga serviceinrättningarna i Souludden är ett bibliotek, en vårdcentral och ett badhus 

med tillhörande idrottshall. Detta badhus är dock nedläggningshotat, och en del av 

aktiviteterna (basketföreningen och simförening) är på väg att flytta till den centrala 

sportanläggningen. Basketföreningen har varit en stark aktör i föreningslivet, såväl i Soludden 

som i resten av kommunen, och många deltagare har kommit utifrån till Soludden för att delta 

i träningen och föreningslivet. 

Kollektivtrafiken, kommunens bussnät, har skurit ner på linjerna som trafikerar till och från 

Soludden. Detta är något som många i stadsdelen känner starkt missnöje över. En allmän 

uppfattning bland invånarna är att dessa beslut (kollektivtrafiken och bad/idrottsanläggningen) 

har fattats över deras huvuden. Detta missnöje har inte lett fram till någon form av 

motverkande handling, utan snarare ett passivt missnöje. 

Det finns en matvarubutik i centrum. Tidigare fanns även ett café som drevs i turkiska 

föreningens regi, men detta är numera nedlagt på grund av hyreshöjningar från kommunens 

sida. Även vårdcentralen ligger i centrum. Biblioteket ligger i anslutning till skolan, som 

ligger något avsides.  

Grundskolan som finns i området har cirka 750 elever, i årskurserna ett till och med nio. 

Fritidsgården har öppet två kvällar i veckan, och en fredag i månaden. Elevunderlaget minskar 

varje termin, då många ungdomar söker sig till friskolor i samband med att de börjar 

högstadiet 

Tonårsungdomarna i området vistas ofta i centrum kvällstid. Den äldre delen av befolkningen 

vistas oftast i sina hem. En undersökning har visat att många äldre upplever otrygghet i 

lokalområdet. Området har under en längre tid präglats av vandalisering, ökande frekvens av 

våldsbrott samt utflyttning av den del av befolkningen som har högre socioekonomisk status.  

– Hur tänker du kring beskrivningen av den sociala situationen i Soludden? 

– Vilka orsaker ser du till den nuvarande situationen i Soludden? 

– Vad skulle du vilja göra i Soludden rent praktiskt? 

– Hur skulle detta gå till? 

– Vilka skulle du samarbeta med? 

– Vilken aspekt av situationen i Soludden ser du som den viktigaste att arbeta med? 

 

 

 


