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”Trygghetens dilemma; tillit–risker–säkerhet” 

var temat för 2006 års nationella Forsa-sympo-

sium som samlade forskare, tjänstemän, politi-

ker, företrädare för frivilligorganisationer och 

bostadsbolag till föredrag och gemensamma 

dialoger. Denna skrift är en dokumentation 

av symposiet, men har också ett självständigt 

värde för alla som är intresserade av välfärds-

samhällets förändrade förutsättningar, de so-

cialpolitiska utmaningarna och särskilt orien-

teringen för det sociala arbetet. 

Arrangörer var Forsa Väst tillsammans med 

Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Trygghetens dilemma fångar en dubbelhet; 

de brottsförebyggande och trygghetsskapan-

de åtgärder som vidtas riskerar att slå tillbaka 

på just de värden de är till för att värna. Ett ökat 

säkerhetstänkande har inneburit utveckling av 

bevakningsstrategier av allt från landets grän-

ser och utpekade riskgrupper till övervakning 

av det offentliga rummet. Det offentliga rum-

met riskerar att uppfattas som en farlig plats 

i samma stund som övervakningskameran 

skruvas fast.

Tillit är något skört som långsamt växer fram i 

mellanmänskliga möten och i kontakter mellan 

samhälle och medborgare, något som förtjä-

nas och inte dikteras fram. Däremot går tilliten 

snabbt att rasera. Vilka mekanismer verkar för 

ökad tillit och vilka leder istället till att misstron 

ökar? 

Vi vill genom denna skrift sprida de reflek-

tioner, föredrag och inlägg som framfördes 

under Forsa-symposiet kring det som välfärds-

samhället står inför och vad olika strategier för 

trygghet och säkerhet kan innebära.

Borghild Håkansson,  
Tryggare och Mänskligare Göteborg

Torbjörn Forkby,  
Forsa Väst

Förord
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Trygghetens dilemma;  
tillit – risker – säkerhet

Dagens samhälle ställs inför stora utmaningar. 

Ökar verkligen brottsligheten i Sverige? Är 

övervakningskameran en trygghet eller en 

fara – och fungerar systemen? Terroristangrepp, 

miljöhot, gängbrottslighet och förändrade 

befolkningsstrukturer hör till det som sätter 

gamla system på nya prov. Hur behåller vi till-

liten till varandra och till trygghetssystemen 

i en allt otryggare värld? Många frågor söker 

svar: Håller solidariteten på att utarmas – eller 

tar den sig nya uttryck? 

2006 års nationella Forsa-symposium i Göteborg:

Nya former för säkerhetstänkande både na-

tionellt och lokalt stod i centrum på 2006 års 

nationella Forsa-symposium ”Trygghetens di-

lemma; tillit – risker – säkerhet”. En rad olika 

aktörer från hela landet samlades till föredrag 

och diskussioner kring välfärdssamhällets och 

demokratins villkor i övergången till efterin-

dustrisamhället. Arrangörer för symposiet var 

Forsa Väst och Tryggare och Mänskligare Gö-

teborg.
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I den allt vanligare föreställningen att det växer 

fram ett nytt sorts ”risksamhälle”, som är fyllt 

av hot, ligger också möjligheter, menar Tapio 
Salonen, professor vid Växjö universitet och 

ordförande i Forsa.

– Vi måste gå samman för att kunna pröva 

om de gamla invanda lösningarna håller och 

hur nya system och lösningar skulle kunna se 

ut. Bara genom gemensamma lösningar kan vi 

tackla de här frågorna. 

– Det är först när forskning kommuniceras 

och används som den kan bli ett bidrag till 

fortsatt välfärdsutveckling, förklarade Tapio 

Salonen i sitt inledningsanförande. 

– Vi har stora olösta frågor framför oss. Ingen 

sitter inne med facit, men en sak är klar: Det 

är människan, medborgaren, som är den vik-

tigaste förändringsfaktorn.

Maria Wallin, chefredaktör på tidningen Social 

Politik, var moderator: 

– Tillit är själva grunden för att vi ska känna 

solidaritet med varandra, förklarade hon.

– Men tilliten är flyktig, en mjukvara. Det 

är lättare att ringa in risker och säkra sig mot 

dem.

Forsa – Förbundet för forskning i socialt arbete 
– är ett förbund för forskning i socialt arbete. En 
fackligt och politiskt obunden sammanslutning av 
personer verksamma inom, eller intresserade av so-
cialt arbete. Forsas målsättning är att stärka samar-
betet mellan forskning, utbildning och det sociala 
arbetets praktik genom att främja utvecklingen i 
socialt arbete, verka för utbyte på likvärdiga villkor, 
stimulera till internationellt samarbete. 
www.forsa.nu

Tryggare och Mänskligare är Göteborgs stads 
centrala brottsförebyggande råd med trygghets-
främjandet i fokus. Rådet, som bildades 2001, har 
åtta ledamöter som alla företräder viktiga sam-
hällsaktörer i staden. Det dagliga arbetet sköts 
av en kansligrupp om 6,5 tjänster som består av 
följande yrkesgrupper: Socionomer, arkitekt, jour-
nalist, kulturarbetare, forskningssamordnare och 
administratör.
www.tryggaremanskligare.goteborg.se
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Folk i  
marginalen Får 
deT sämre

– Det har skett en polarisering av den sociala välfärden.
Det är slutsatsen som Joakim Palme drar av Social Rapport 2006. 

– Majoriteten av befolkningen har fått det bättre, samtidigt som sex–sju procent inte 
fått någon del av detta. 

Rapporten som sätter fokus på eländessverige kan jämföras med andra beskriv-
ningar av Sverige som rikare och med mer välstånd än någonsin tidigare. 

Rapport 2006 gör Joakim Palme bekymrad. 

Joakim Palme är VD för Institutet för Framtidsstudier och  
adjungerad professor i sociologi vid Institutet för social forskning,  
Stockholms universitet 
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Mer bekymrad än tidigare? Undrar en 

man i auditoriet vid efterföljande 

frågestund. Jag har alltid varit otro-

ligt bekymrad, svarar Joakim Palme, men jag 

lyckas dölja det ibland. 

För tio år sen oroade jag mig bland annat över 

den stora gruppen flyktinginvandrare som var 

helt utanför arbetslivet. Jag föreslog att man, 

precis som när man avsatte 15 miljarder i en 

arbetslivsfond, skulle avsätta 15 miljarder för att 

integrera invandrarna i arbetslivet. En slags force 

majeure. Men det var ingen som lyssnade på det 

– som vanligt. Det ser inte bättre ut idag. 

– Jag är också mer bekymrad idag över att vi 

trots alla kunskaper och studier inte gör något 

åt de marginella grupperna i samhället. Med-

borgarlön diskuteras ibland, men jag tror att det 

skulle medföra att en tredjedel av medborgarna 

ställs utanför ett normalt liv med arbete. 

Social Rapport 2006 kartlägger de sociala 

problemens utbredning och riskfaktorer kopp-

lade till dessa. 

– Rapporten ger fokus åt ett eländessverige 

som ska sättas i relation till andra beskrivningar 

som finns att landet Sverige aldrig varit rikare 

och aldrig rymt så mycket välstånd som idag, 

förklarade Joakim Palme. 

Rapporten har följt upp det arbete han var 

med om i samband med välfärdsbokslutet för 

1990-talets Sverige.

Palme kunde alltså konstatera att den sociala 

välfärden polariserats och att majoriteten av 

befolkningen fått det bättre, samtidigt som sex 

– sju procent inte fått del av den förbättrade ut-

vecklingen som ägt rum efter 90-talskrisen. 

Fokus under Palmes föreläsning sattes på in-

vandrarnas etablering på arbetsmarknaden. Han 

tog också upp det segregerade boendet, liksom 

ungdomarna chans på arbetsmarknaden och 

hur det ser ut för de utsatta barnen i Sverige. 

Invandrarnas arbetssituation

– De utrikesfödda har fått en bättre situation, 

men den är långt under de svenskföddas ar-

betssituation. 

Och de som är sjukskrivna, arbetslösa eller 

lever på något annat bidrag är klart fler än bland 

dem som är födda i Sverige

Gruppen invandrare kan inte ses som en 

grupp – utan som olika kategorier beroende 

på ursprungsland. Sydeuropéer har lättare att 

få arbete jämfört med folk från Mellanöstern 

och Nordafrika. 

– Vi kan vidare konstatera att det inte bara 

beror på var man kommer ifrån utan också när 

man kommer till Sverige, vilka chanser man 

har för en framtid på arbetsmarknaden. 

Det tog längre tid för dem som anlände 1990–

91, än de som kom 1993–94 eller 1996–97. 

För den första gruppen tog det tio år innan 
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40 procent hade jobb, för de andra gick det 

snabbare. 

Vem är fattig i Sverige? Enligt Social Rapport 

handlar fattigdom i Sverige om att vara utanför så-

väl arbetsmarknads- som socialförsäkringssystem. 

Antalet fattiga har blivit färre räknat från 1997, 

men inte jämfört med 1991 års siffror. En tredjedel 

av de fattiga vuxna har utländsk bakgrund. 

Boendesegregationen

De rika bor för sig och de fattiga för sig. Nej, riktigt 

så enkelt är det inte, menar Joakim Palme. Skill-

naderna i var folk bosätter sig handlar allt oftare 

om skillnader mellan fattiga synliga invandrare å 

ena sidan och bättre situerade infödda svenskar 

och icke-synliga invandrare å andra sidan. 

– Segregationen kan vara negativ, men det 

finns också positiva effekter. De sociala nät-

verken blir starkare och det är lättare att få 

jobb när man känner dem man bor med, de 

språkliga barriärerna i grannskapet minskar. 

I välfärdsbokslutet konstaterades att det 

kunde vara positivt att gå i en segregerad skola 

– invandrargrupperna såg chansen att komma 

in i samhället. 

– Sedan dess har det kommit studier som 

pekar på att det ändå dyker upp negativa ef-

fekter med de olika skolorna. 

Segregationens effekter ser inte lika ut över-

allt – det är värre i Göteborg än i Stockholm, 

men värst i Malmö. Stockholm är alltså mer 

integrerat. 

Summeringen för situationen för invandrare, 

eller mer preciserat synliga utrikesfödda, är att 

de har allt mindre direkt kontakt med infödda 

svenskar. De möter färre som har arbete, men 

fler som antingen är fattiga och/eller har eko-

nomiskt bistånd.
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Ungas etablering på arbetsmarknaden 

Redan i arbetet med välfärdsbokslutet identifie-

rades en ny ofärdsgrupp i samhället – de unga 

mellan 20 och 24 år. Noterbart då var att de 

unga var snabbare på att fånga upp förbättringar 

på arbetsmarknaden jämfört med utrikesfödda 

och ensamstående mödrar. Men samtidigt gick 

de unga ur krisen med högre psykosomatiska 

problem och fortsatt låga inkomster. 

– Unga vuxna löper stor risk att vara fattiga och 

risken har inte minskat över tid. Långa studier 

och högre arbetslöshet har också ökat risken för 

fattigdom. För de flesta fattiga studerande rör det 

sig dock oftast om ett övergående problem. 

De som förblir utanför är de ungdomar som 

varken arbetar eller studerar. 

Utsatta barn och unga 

En bred majoritet av barnen i Sverige har det 

bra och så kommer det troligen att fortsätta. 

Det är ute i den sociala marginalen som risk-

erna ökar. Och det dramatiskt. 

De riskgrupper som undersöks i registerstudier 

av barns utveckling är:

• barn i familjer med långvarigt ekonomiskt 

bistånd eller med låga inkomster

• barn med psykiskt sjuka föräldrar

• barn i social dygnsvård (familjehem eller insti-

tution) 

• ungdomar som placerats i institutions- eller 

familjehemsvård under tonåren 

Hur man har det som barn påverkar ens vuxna liv, 

självfallet. Det handlar om risker för dödlighet, 

sluten vård, ofullständig utbildning, ekonomiskt 

bistånd, socialvård eller tonårsförlossningar.

– Det vi kunnat se är till exempel att det inte är 

en låg inkomst som påverkar ett barns uppväxt, 
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utan mer att leva i en familj med ekonomiskt 

bistånd. Har barnet dessutom en förälder som 

är psykiskt sjuk ökar riskerna. Kombinationen 

bidrag – psykisk sjukdom är en klar risk. 

Barn som är placerade i familjehem eller i 

institutionsvård löper en högre risk. Det mest 

dramatiska, enligt Palme, är kanske att barn 

och ungdomar som placerats i familjhem eller 

på institution, därför att de har egna beteen-

deproblem, löper den allra största risken. 

Social dygnsvård av tonåring kan kosta mel-

lan 3 000 och 4 000 kronor per dygn.

– Samhället gör ganska stora ekonomiska in-

satser med att placera tonåringar, men tillsynen 

av insatserna är bristfällig och vården utvärde-

ras väldigt litet. Det finns till och med siffror 

som kan antyda att de här vårdinsatserna kan 

ha skadliga effekter, menar Palme. En skada 

kan vara att ungdomar med samma eller lik-

nande problem hamnar i samma grupp och lär 

sig saker som de kanske inte gjort annars. 

Siffror visar vidare att 40-60 procent av såda-

na här placeringar avbryts i förtid. Och av dem 

som avslutat sin vård kommer 40-50 procent 

tillbaka igen inom två år i en ny vårdform. 

700 pojkar och flickor mellan 13 och 16 år 

som placerades i familjehem eller på institution 

följdes upp. Uppföljningen visade att gruppen 

hade – jämfört med en normalgrupp – stor risk 

för att hamna på sjukhus, i fängelse, få psykia-

trisk vård, skyddstillsyn, ekonomiskt bistånd, 

avlida, och så vidare. 

– I detta ligger ingen utvärdering av vårdin-

satserna, det är bara en uppföljning, betonar 

Joakim Palme. 

Av dem som vårdas på särskilda ungdoms-

hem är det bara 31 procent som inte hamnar i 

fängelse eller får rättspsykiatrisk vård. 
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Vi vet hur det är –  
nu måste vi göra något 
Kan man dra några slutsatser av det presen-

terade materialet när det gäller de människor 

– unga som gamla – som hamnar utanför arbets-

marknaden och inte får ta del av utvecklingen 

i välfärdsstaten?

Joakim Palme formulerar slutsatsen med en 
fråga: 

– Måste det vara så här? De siffror som rap-

porten visar är så pass dramatiska, riskgrup-

perna redan identifierade och därför måste 

man diskutera vilka typer av insatser man ska 

göra snarare än att inte göra någonting alls. 

Samhället förändras och vi måste förändra våra 

insatser, säger Joakim Palme. 

Han menar att på ett bredare plan handlar 

det om förankringen på arbetsmarknaden och 

försörjningssystemen. 

Han tycker också att rapporten väcker in-

tressanta frågor kring satsningen på generella 

kontra selektiva åtgärder. 

– Det är på socialpolitikens område man bru-

kar slå sig för bröstet och säga att vi har så fina 

universella åtgärder. Inom arbetsmarknadspo-

litiken satsas däremot traditionellt på selektiva 

åtgärder. Går vi tillbaks till före 90-talskrisen 

så hade till exempel de utrikesfödda en helt 

annan utveckling än vi har sett efter krisen. 

– Faktum är att utrikesfödda hade en mer 

gynnsam inkomstutveckling i Sverige före 

krisen. Men då ska vi komma ihåg att vi åt-

minstone fram till 80-talet hade en dominans 

av arbetskraftsinvandring snarare än flykting-

invandring. 

Det är orealistiskt att tro menar Palme, att 

de som kommer hit invalidiserade psykiskt och 

fysiskt av krigsupplevelser, ska kunna försörja 

sig lika lätt som de som var arbetskraftsin-

vandrare. 

Den offentliga sektorn kommer att dräneras 

på en stor del av sin arbetskraft när 40-talis-

terna går i pension. 

– Frågan är hur vi kan nyttja den arbetskraft 

som vi har i Sverige och om vi kan använda 

arbetskraftsinvandring att fylla de här hålen. 

Erfarenheterna av 90-talet är ganska negativa, 

medan tidigare erfarenheter varit väldigt po-

sitiva. 

Han menar vidare att vi borde ställa oss fler 

frågor kring utbildningssidan. 

– För de invandrare som kommer hit före tio 

års ålder går det lika bra som för dem som är 

födda här. 

– Och det borde vara hoppingivande kan man 

tycka. Ofta blandar vi ihop det här. Att en del 

invandrare har lägre medelbetyg än de sverige-

födda är ofta snarare av klassmässiga skäl än 

av invandrarskäl. 
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När vi tar klivet ut på arbetsmarknaden då 

händer nånting, betonar Palme. 

– Ett av de mest bedrövliga resultaten är, att 

även när det gäller adopterade barn finns det 

en skillnad mellan dem från icke synliga in-

vandrarländer och de från synliga, väldigt liten 

visserligen men ändå tydlig. 

Han tror att det kanske handlar om att våra 

omedvetna sätt att bemöta människor som ser 

annorlunda ut.

– Det finns skäl mot bakgrunden av den fram-

tid många ställs inför, att verkligen ställa sig 

frågan hur vi hanterar den allt större gruppen 

i vårt samhälle som ser något annorlunda ut. 

Men det är kanske så, att när vi går i pension 

och våra barn blir arbetsgivare är de mer vana 

att se människor med ganska olika hud- och 

hårfärg att då kommer det att förändras till 

det bättre. 

– Det är också möjligt att vi kan få en liten 

bättring när vi ser goda erfarenheter av synliga 

invandrare på arbetsmarknaden. Så har skett 

i till exempel Canada som haft en offensiv 

arbetskraftsinvandring.

– Det som ändå ur det här eländesperspekti-

vet framstår som viktigt, inte minst i det här 

sammanhanget som Forsa agerar i, handlar om 

att vi väldigt väl vet vilka grupper i samhället, 

framför allt när det gäller barnen, som löper 

de stora riskerna för framtiden. 

– Vi borde fundera mycket mer över hur vi 

ska tillförsäkra de resurser som gör det möjligt 

också för dessa att bli fullvärdiga medborgare 

i samhället.

Ojämlikhetsutvecklingen före och efter  
90-talskrisen 

– Vi blev lite mer jämlika under krisen, men 

sedan ökade olikheterna under återhämtningen 

under andra halvan av 90-talet fram till 2000. 

Därefter går det ner lite igen, men inte till 

samma nivå som under krisen. 

Om sociala konsekvenser av sjukdom 

– Det är inget nytt, men nu är det väldokumen-

terat, att psykisk sjukdom och alkoholproblem 

är problematiska för människors framtida väl-

färd. Och det hänger samman med inkomst 

och förankring på arbetsmarknad och ett ut-

anförskap. Kroppsliga skador får inte samma 

långsiktiga konsekvenser. 

Om de äldres inkomster 

– Inkomstmässigt sker i allmänhet en förbätt-

ring för gruppen som helhet. Det fylls på av 

unga ATP-pensionärer som dessutom har pri-

vata försäkringar, kollektivavtal eller andra 

förmåner. 

– Samtidigt är det uppenbart att det är fram-

för allt männen som drar nytta av den här för-
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bättrade inkomststandarden. Kvinnorna har 

lägre inkomster.

Och...

– Det är de allra äldsta kvinnorna som har låg 

eller ingen kontantmarginal, det vill säga de 

kan inte på en vecka få fram 10 000–15 000 

kronor. Ännu svårare är det för en viss grupp 

ungdomar – men deras situation kan ändras, de 

äldsta kvinnorna har ingen utsikt att påverka 

sin ekonomiska situation.

joakim.palme@framtidsstudier.se
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Ungdomsbrottsligheten växer och våldsbrotten går allt längre ner i åldrarna. Det 
befarar allmänna opinionen. 

Både den borgerliga alliansen och vänsterblocket har satt brottsproblematiken högt 
på agendan. Men är det verkligen så att brottsligheten ökar?

Felipe Estrada, granskar utvecklingen ur ett vetenskapligt perspektiv.
Han ställer också frågan om samhället börjat beskriva problemen på ett annat sätt 

än tidigare, och myntar begreppet ”brottslighetens rasifiering”. 

Felipe Estrada är docent i kriminologi,  
verksam vid Institutet för Framtidsstudier

Ökar verkligen 
broTTsligheTen?
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Hur kan vi veta hur det ser ut? Det är 

inte helt lätt att sortera bland käl-

lorna, förklarar Felipe Estrada.

Kriminalstatistiken spaltar upp ungdomsbrotts-

lighet i anmälda brott – misstänkta och lagför-

da. Problemet med ”anmälda brott” är att det 

ofta inte finns någon misstänkt gärningsman 

att koppla brotten till. För att få veta något 

om vem som begått gärningen måste man gå 

på den personanknutna statistiken.

– Dessutom, fortsätter Felipe Estrada: om 

statistiken visar ett stabilt antal misstänkta kan 

det ha att göra med att färre åker fast numera. 

Upptäcktsrisken har, eventuellt, förändrats.

Mörkertalet för våldet är ett omvänt problem, 

eftersom fler våldshandlingar anmäls idag än 

tidigare.

Kriminalstatistik är en källa till information. 

Självdeklarationsundersökningar en annan – i 

dem får landets 15-åringar själva redogöra för 

om de begått en brottslig handling. 

När man jämför dessa två källor ser man att i 

kriminalstatistiken framstår misshandel som ett 

vanligare brott än cykelstöld: 833 misstänkta, mot 

54 cykelstölder. Ungdomarna själva uppger 14 000 

cykelstölder och 7 140 fall av misshandel.
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Mörkertalet lägre

Även om mörkertalet för misshandel uppenbar-

ligen är mycket lägre än för cykelstöld, så finns 

det fortfarande (2003) ett stort mörkertal för 

våld mellan ungdomar. 

Kriminalstatistiken är användbar för jämfö-

relser bak i tiden och för att beskriva trender. 

Samtidigt, poängterar Felipe Estrada, måste 

man ha i bakhuvudet att den är svår att tolka. 

Den måste jämföras med andra källor: själv-

rapport- och offerundersökningar, dödsorsaks-

statistik och sjukvårdsstatistik.

Och även om Sverige har bra dokumentation, 

har varje källa sina problem.

– Därför gör vi klokt i att använda så många 

källor som möjligt, när vi ska försöka beskriva 

utvecklingen. 

När det gäller självrapport- och offerundersök-

ningar kan man fundera på om bortfallet är över-

belastat. Vilka är inte med i offerundersökningen? 

Kanske de mest utsatta. På samma vis kan det 

finnas extra mycket brottslighet bland dem som 

inte är med i självrapportsundersökningar.

Dödsorsaksstatistiken anses ofta vara det 

mest användbara och tillförlitliga måttet på det 

grova våldets utveckling i Sverige. Här finns i 

princip inte något mörkertal.

Men en felkälla, som ibland nämns, skulle 

kunna vara att fler överlever tack vare bättre 

sjukvård. 

Därför blir även sjukvårdsstatistiken viktig. 

Sverige har ett register över slutenvården, det 

vill säga alla som skrivs in på sjukhus. Däremot 

saknas uppgifter om vilka som behandlas akut 

och sedan skickas hem. Där finns en felkälla: 

kanske väljer man att inte skriva in den miss-

handlade. 

Hur ser då brottslighetens  
utveckling ut? 

Tillgreppsbrotten dominerar. Under de senaste 

15 åren finns ingen kontinuerlig ökning.

De färskaste siffrorna visar på en minskad 

ungdomsbrottslighet totalt, vilket föranlett 

mycket debatt inom kriminologin.

Men våldsbrotten har en egen kurva. Här 

syns en kraftig ökning under de senaste decen-

nierna. Rån är en brottstyp man talar mycket 

om. 

Kan minskningen bero på en förändrad upp-

täcktsrisk? Att polisen inte klarar av att gripa 

lika många ungdomar som tidigare? Våldskur-

van kanske beror på att man anmäler våldsbrott 

oftare nu än förr. Det är frågor som man måste 

förhålla sig till när ungdomsbrottslighet disku-

teras, förklarar Felipe Estrada.

Antalet misstänkta ungdomar har dock varit 

stabilt de senaste 30 åren – även om man tar 

hänsyn till den minskade upptäcktsrisken, visar 

Estradas forskning.



24

Forskningen kring självdeklarationsunder-

sökningarna tyder också på att den generella 

ungdomsbrottsligheten inte ökar. Det är inte 

fler ungdomar idag än 1995 som säger att de 

begått brott. Däremot är det fler som helt tar 

avstånd från brott, och gruppen som säger att 

de aldrig begått ett brott växer. 

Svensk forskning stämmer med forskning i 

Danmark, Finland och Holland. 

Ändå finns en stor oro i samhället för det 

ökande våld, som kan avläsas i kriminalstatis-

tiken. Alltfler ungdomar misstänks för miss-

handel och rån. Samtidigt har vi en stabil si-

tuation när det gäller det allvarliga, dödliga 

våldet, fortsätter Felipe Estrada.

Massmedieforskningen visar att samhällets 

uppmärksamhet på våld ökar. Det skrivs mer 

om våld och visas mer våld i tv. Ofta förklaras 

inte orsakerna till våldet, som i stället skildras 

som något främmande och ondskefullt. 

”Skolvåldet” eskalerar, brukar det också heta. 

Där har antalet polisanmälningar ökat kraftigt. 

Felipe Estradas analys av Lärarnas riksför-

bunds tidning Skolvärlden visar en tydlig föränd-

ring i innehållet under de senaste decennierna. 

När man tog upp våld och ordningsfrågor 

på 80-talet beskrevs problemen som om de 

hade med skolan att göra. De skulle hanteras 

på skolan, ”vi har ett stort ansvar för eleverna”, 

sades det. 
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På 90-talet syns en tydlig förändring. Man 

börjar argumentera för att det som sker på sko-

lan ska hanteras på samma sätt som det som sker 

utanför skolan. Skolan anmäler, polisen utreder, 

det är ett sätt att visa handlingskraft. Man ser 

inte mellan fingrarna, ”vi polisanmäler allt”. 

I Stockholm förekom det på 80-talet i prin-

cip inte att skolorna anmälde lindriga fall av 

våld. Däremot hände det att föräldrar själva 

polisanmälde. 

– På 90-talet kom en stor ansamling av lind-

riga händelser där skolan står som anmälare, 

inte sällan genom fax till polisen, säger Felipe 

Estrada. 

Grova fall polisanmäldes av skolorna på 80-

talet också, konstaterar han. Sådana händelser 

var lika många på 80-talet som på 90-talet. 

Hur är det med hoten mot lärarna?

Felipe Estrada visar upp en tidningsartikel: 

1000-tals lärare flyr från skolan. Lärare be-

skrivs av elever som ”idiot” och ”hora”. 

Oftast tänker man på storstadsförorter och 

på en patriarkal syn på kvinnan när man hör 

det här språkbruket, säger han. 

– Men artikeln ifråga gäller Eskilstuna, är från 

1980, och problemet identifierades framför allt 

till svenska och nordiska pojkar. 

Exemplet ”skolvåldet” visar att numera an-

mäls sådant som tidigare inte anmäldes. 

Om detta är bra eller inte är en annan fråga. 

Kanske har samhället blivit mer intolerant mot 

våld. 

– Det är positivt. Det behöver däremot inte 

nödvändigtvis vara positivt att vi polisanmäler 

12-åringar. Det måste utvärderas om det har 

den effekt man vill, menar Estrada.

SCBs offerundersökningar har genomförts 

varje år sedan 1978, inom ramen för välfärds-

undersökningarna. 

När ungdomarna själva tillfrågas om de be-

gått våldshandlingar (2005) ligger siffran sta-

bilt på tre procent. 

Skadat ”med form av tillhyggen” säger sig två 

procent ha gjort, medan sex procent säger att 

de själva blivit utsatta. Stockholm visar något 

högre siffror.

Problemet är att det kan finnas mycket våld 

i bortfallet. Det är de som inte deltar i under-

sökningen som i högre grad än andra är utsatta 

för våld, eller själva begår våld. 

Men om bortfallet är lika stort i undersök-

ning efter undersökning spelar detta mindre 

roll för utvecklingen, förklarar Estrada. 

Hur ser det ut med det dödliga våldet? 

I genomsnitt faller 115 människor per år offer 

för dödligt våld i Sverige, räknat från 1980. 15 

personer är unga offer, (10–24 år). Den siffran 

står sig sedan 1970. 
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risker, enligt Socialstyrelsens Social rapport. 

– De 7 000 människor som sitter i fängelse 

har i regel haft en ganska eländig uppväxt, säger 

Felipe Estrada.

Han ställer också frågan: hur talar samhälls-

debattörerna om brottsligheten idag? Har man 

börjat beskriva problemen på ett annat sätt?

Allt större betoning läggs på brottslingarnas 

härkomst, jämfört med tidigare. Felipe Estrada 

talar om ”brottslighetens rasifiering”. 

– Om vi tittar på bakgrunden... har det att 

göra med att det är väldigt kraftiga överrisker 

för invandrarna? 

Överrisker finns – och det är inga förvånande 

överrisker om man ser på levnadsförhållandenas 

betydelse för brottslighet. Forskningen visar 

tydligt att de som fötts i ett annat land, tenderar 

att ha sämre levnadsförhållanden än svenskar. 

Självdeklarationsundersökningarna visar unge-

fär 1,5 gånger högre brottslighet hos ungdomar 

med utländsk bakgrund, de är 2 gånger oftare 

lagförda, 3 gånger när det gäller våldsbrott. 

Om man tittar på klassbakgrund, finner man 

ungefär motsvarande skillnader. 

Till detta ska läggas en fråga som hittills varit 

ganska outforskad i Sverige – diskrimineringen 

inom rättsväsendet. Den forskningen antyder att 

en del av överriskerna handlar om att rättsväsen-

det fokuserar sitt arbete på de synliga invandrarna. 

Vilket självklart leder till en överrepresentation.

Polisanmälda brott framstår alltså som den 

främsta eller kanske enda indikatorn på att 

våldet ökar i Sverige, sammanfattar Felipe Es-

trada. De alternativa indikatorerna – offerun-

dersökningar, självdeklarationsundersökningar, 

dödsorsaksstatistik och patientdata från slut-

envården visar att antalet våldshandlingar är 

ganska stabilt – i synnerhet om man tar ett 

15-årsperspektiv, från 1990 och framåt.

Samma bild ser man i Finland, Danmark, Nor-

ge, England och Holland. Vissa av de här länderna 

har till och med minskande siffror för våld. 

– Detta kan vara svårt att ta till sig. Men mitt 

budskap är inte att våld inte är ett problem. Jag 

försöker ge en så bra kunskapsbild som möjligt 

från forskningen. En annan viktig kunskap är att 

en stabil brottsutveckling inte betyder att alla 

människor drabbas lika av brottsproblemet. 

Människor som växer upp i arbetarklasshem 

är tre gånger så ofta dömda för brottsbalksbrott, 

och fyra gånger så ofta för våldsbrott. 

– Samtidigt, säger Felipe Estrada, är det helt 

uppenbart att klass är ett väldigt trubbigt mått 

för att mäta levnadsförhållanden. 

Överrisken är ännu större för barn som vuxit 

upp med allvarliga välfärdsproblem: I splitt-

rade familjer, med föräldrar med olika typer 

av missbruksproblem, med föräldrar som själva 

har suttit i fängelse, och så vidare. Barn som 

blivit omhändertagna har mycket stora över-
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– Jag menar, säger Felipe Estrada, att om vi 

lyckas jämföra olika levnadsförhållandena på 

ett bra sätt, skulle en stor del av skillnaden som 

har att göra med etnicitet försvinna. 

Det är grundläggande problem som gör att man 

får övervikt i brottslighet, menar han. Rasifiering-

en tenderar att underbetona sociala förhållanden 

och överbetona kulturella förklaringar. 

– Rasifieringen gör brott till ett integrations-

problem.

Felipe Estrada avlutar med att citera Natio-

nalteaterns nästan 30 år gamla men fortfarande 

dagsaktuella ”Kom igen lilla Svensson”:

”Vaktbolaget kommer snart
Då blir det en jävla fart
Dom har betalt för att jaga ungar 
Gården har stängt för länge sen
Snuten jagar tonårsgäng
Natten är så hård för betongens kungar 

Kom igen lilla Svensson 
Sätta hårt emot hårt är vår stil 
Hatar du oss
Så hatar vi dig 

Betong feeling”

– 1977 var det helt uppenbart att förortskon-

flikten inte hade med etnicitet att göra. Andra 

maktförhållanden stod i fokus. 

När vi läser texten idag går våra tankar åt ett 

annat håll. Då var det svenska arbetarklasskil-

lars och tjejers verklighet som stod i fokus. Idag 

är det ”dem andra”, som har slöjor på sig och 

pratar och äter konstigt, som beskrivs. 

Felipe Estrada: Men i grund och botten är 

det samma förhållanden då som nu. I alla fall 

när det gäller det som är viktigt.

felipe.estrada@bra.se
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säkerheTs-
poliTiken 
breder uT sig  
och går in på  
nya områden 

Magnus Hörnqvist är forskningsassistent vid  
Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet

Det yttre hotet har nästan försvunnit. Nu hotas Sverige inifrån, mitt i vardagen. 
Därmed växer ett nytt politikområde fram – ordningspolitiken. Och gränserna mel-

lan säkerhetspolitik, kriminalpolitik och socialpolitik tangerar varandra och blir lud-
digare. 
– Hoten är kanske inte alltid de hot som regeringen ser, säger Magnus Hörnqvist, 

forskningsassistent på Kriminologiska institutionen i Stockholm. 
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Vi benar upp det hela: Som säkerhets-

hot räknas beteenden som terrorism, 

organiserad brottslighet, trafficking, 

migration, politiska protester. 

Brottsbeteenden är stöld, våld och narkotika. 

Och som otrygghetsbeteenden betraktar 

man skolk, störande grannar, synliga missbru-

kare, ungdomar på torget, tiggeri, folk som 

pratar för sig själva, narkotikamissbruk. 

– Även om de här tre beteendegrupperna 

fortfarande är ganska åtskilda så börjar de gå i 

varandra, de glider ihop, menar Magnus Hörn-

qvist. 

När EU definierar brottslighet, handlar det 

inte bara om stöld, våld och narkotika utan 

också om bristande medborgaranda, det vill 

säga sådant som gör folk otrygga; folk som beter 

sig på ett visst sätt, pratar för sig själva eller 

tigger, för att nämna ett par exempel. 

Litet hårddraget kanske – vem som helst, 

nästan, kan bli en säkerhetsrisk. 

Aktörerna

Ser man på aktörerna på de här tre olika områ-

dena så hamnar de under de tre begreppen soci-

alpolitik, kriminalpolitik och säkerhetspolitik. 

Men utanför de traditionella aktörerna ver-

kar andra som inte kan stoppas in i några fack, 

nattvandrarföreningar, Migrationsverket, pri-

vata vaktbolag. 

Var ska man placera nattvandrarna? Är det 

socialpolitik, eller kriminalpolitik eller kan-

ske rent av säkerhetspolitik. Ingetdera, säger 

Hörnqvist. Lika svårt är det att placera privata 

vaktbolag och migrationsverket.

Och vad händer om man lägger ihop aktörer 

och beteenden? Det beror på vem man frågar. 

Ta ett terroristhot som exempel. Varje aktör 

uppfattar terrorism på sitt sätt. 

För militären (säkerhetspolitik) är terrorism 

ett säkerhetsbrott. Domstolarna (kriminal-

politik) har en annan definition och skolan 

(socialpolitiken) en tredje. 

– Skolan har fått i uppgift att rapportera till 

säkerhetspolisen tecken på terrorism. Det kan 

vara att någon skriker ”Allah är stor” i korri-

doren, att några uttrycker åsikter som får alla 

att tro att de om några år kanske skulle kunna 

bli terrorister.

Magnus Hörnqvist understryker alltså att det 

vuxit upp ett politikområde som han kallar för 

ordningspolitik. Det kännetecknas av att grän-

serna suddas ut mellan social-, kriminal- och sä-

kerhetspolitik. Det sker ett tätare samarbete mel-

lan aktörerna. Resurser överförs till exempel från 

försvaret till polisväsendet, till kriminalvården.

– Det är svårare att få fram om man fört över 

resurser från aktörerna i det socialpolitiska om-

rådet till kriminalpolitiken. Men det är något 

jag tänker ta reda på.
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De medel man använder i brottsförebyg-

gande arbete, eller som den internationella be-

teckningen lyder, ”community safety”, handlar 

allt mindre om stöd och allt mer om tvång. 

– Den som överskrider samhällets gränser 

och lagar gör sig skyldig till brott, där finns en 

tydlig gräns. Lagen spelar alltså fortfarande en 

viktig roll, men i förebyggande arbete vill man 

upptäcka även risker och då gäller det att hitta 

de handlingar som ligger i sin linda. 

– Det behöver inte vara så att man nödvän-

digtvis skriver in nya lagar i lagboken utan det 

kan också vara att man utfärdar lokala ord-

ningsstadgor för ett köpcenter, tunnelbanan 

eller järnvägsstationen. I stadgan säger man att 

vissa former av beteenden som tiggeri, eller ska-

teboardåkning och så vidare inte är tillåtet. 

Beteenden som är förknippade med fattig-

dom förbjuds inom området, och man har rätt 

att ingripa med våld. 

– Personer som tillhör en viss grupp eller har 

ett visst beteende hamnar i riskzonen. 

Gränsen är på väg att flyttas mellan riskzon 

och lag, menar Hörnqvist. 

Riskindikationer 

Vilka bedöms vara i riskzonen? Ja det beror på 

vem som tittar. 

Så till exempel har kriminalvården sina be-

dömningar av riskbeteenden som kan få ef-

fekter på om en intagen skall få fortsatt vård 

på en öppen anstalt. 

Tullen har ett annat riskbedömningsmönster. 

– Ta Lisa till exempel som kommer till Sve-

rige med flyg. Vad är det som får tullen att 

kolla henne extra noga? Det beror på vilken 

flight hon kommer med, om hon bokat om sin 

biljett flera gånger och på hur hon ser ut, om 
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hon sticker ut på något sätt. 

– Tullen har tio riskindikationer som går på 

bokningsinformationen, som finns på biljetten. 

Får man sju av tio ”rätt” på Lisa kan hon plockas 

ut. Alla flygbolag är skyldiga att rapportera in 

passagerarinformation till tullverket, som se-

dan läses och bockas av. Det här kan få väldigt 

stora konsekvenser för den enskilde. Om Lisa 

misstänks för att ha svalt narkotika kan hon 

bli satt på en tulltoalett i flera dygn.

Målgrupper

Inte bara enskilda utan särskilda målgrupper 

kan bli riskbedömda.

– Det är inte så att man utsätter alla flyktingar 

eller muslimer eller politiska aktivister eller miss-

brukare för ingripanden. Det har man absolut 

inga resurser till. Men man sveper över de här 

målgrupperna för att se vilka som man ska ingripa 

mot. Det blir en form av selektionsmekanism.

Magnus Hörnqvist menar att det pågår ett 

spel om säkerheten i Sverige.

Olika aktörer kräver saker, utlovar, eller kö-

per säkerhet från varandra.

– Parterna uppfyller sina löften, förvaltning-

arna uppnår resultatmål, säkerhetsföretagen 

levererar enligt kontraktet, men jakten på sä-

kerhet saknar slut. 
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– Blir människor mer trygga? Nej det verkar 

inte så. 

– Allt prat om den ökande brottsligheten, 

även om den inte ökar, blir en ventil för att 

vädra sin egen otrygghet. 

Jakten på säkerhet kommer  
alltså att fortsätta 

– Det finns många anledningar till det. Det 

är ju inte en fråga om att kunna lära männis-

kor att skilja mellan rätt och fel. Det här är i 

stället sociala beteenden som är relaterade till 

fattigdom.

De tvångsåtgärder man tillgriper når aldrig 

fram till de omständigheter som människor 

lever under. I vissa fall förvärras de i stället för 

just de människor som blir utsatta. Slutsatsen 

blir enligt Hörnqvist: 

– Det kommer att fortsätta att krävas mer 

drastiska åtgärder. Det kommer vi att få se i 

alla fall ett par år fram i tiden. 

– Troligen så finns det andra inre hot som 

smugit sig på, men det är inte säkert att det är 

de hot som regeringen avser alla gånger.

Moderator Maria Wallin: 
Vad är det för drastiska åtgärder som kommer 
att krävas? 

– Alla åtgärder är inte lika drastiska, men de lag-

förslag och ändringsförslag som läggs går hela 

tiden i samma riktning. Hela terroristpaketet 

är en drastisk åtgärd, en annan att man bygger 

ut anstalterna. På fem år har antalet fångar ökat 

med 2 000 till 7 000 – det är drastiskt. 

Det finns en teknisk utveckling som inte går 
mot tvångsåtgärder utan är mer förebyggande 
som alkolås till exempel. 

– Visst, i stället för att höja straffen för ratt-

fylleri kan man montera in alkolås på bilar. 

Forskning visar att om man ska välja mellan 

straffrättsliga medel och andra åtgärder, så är 

det sistnämnda mer effektivt. Man har lyck-

ats minska trafikdöden, inte genom att höja 

böterna för fortkörning, utan genom att bygga 

om vägarna med mitträcken. Det finns många 

exempel på att det fungerar bättre och är min-

dre omständligt att bygga om eller förändra i 

stället för att gå omvägen via domstolarna för 

att ändra ett beteende.

magnus.hornqvist@crim.su.se
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TryggheTens 
dilemma 

Carl Axel Aurelius är teologie doktor  
och biskop i Göteborgs stift

Det duger inte med en distanserad hållning till andra religioner. En sådan spär bara 
på rädslan. 

Det krävs ett samspel mellan religionerna – utan att man för den skull behöver ge 
upp den egna tillhörigheten. 

Rådet kommer från Carl Axel Aurelius som gav en föreläsning med rubriken Trygg-
hetens dilemma. 
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Grannskapstanken som växte fram i 

förorterna efter andra världskriget 

har förstås mycket med trygghet att 

göra. Det var bra tänkt, men byttes så småning-

om ut till något helt annat som idag renderar 

många av förorternas problem. Och därmed 

hela samhällets problem.

Men innan vi går in på den spännande och 

stundtals personliga historieskrivningen stuvar 

vi om lite i Aurelius föreläsning och startar 

med hans tankar om Svenska kyrkans roll i det 

mångreligiösa samhället.

– Jag efterlyser ett samtal mellan männis-

kor av olika religioner i syfte att upptäcka och 

stärka det gemensamma. Vi behöver skapa mö-

tesplaster och bygga förtroenden. Det är så vi 

kan ta ansvar för det gemensamma, förklarar 

biskop Aurelius.

– Om inte, riskerar vi att fördjupa motsätt-

ningarna i samhället. Alla religiösa övertygel-

ser, också den kristna, riskerar att förstärka 

ett tänkande i ”vi och dom”. En distanserad 

hållning – även om den är respektfull – duger 

inte, fortsätter han. Det räcker inte för att mot-

verka den fragmentering eller ”ghettoisering” 

som nu pågår, menar Aurelius.

– I värsta fall bidrar distanseringen till att 

fördjupa misstron och motsättningarna mellan 

olika samhällsgrupper. Den spär på rädslan, 

och rädslan ger ondskan näring.

Biskopen efterlyser ett samspel, där ingen 

behöver ge upp den för honom viktiga reli-

giösa tillhörigheten. Mötet med den andre kan 

tvärtom fördjupa egna identiteten.

– Men det handlar till exempel för muslimen 

om att bli ”muslim på svenska”. Till en sådan ut-

veckling kan – och måste – aktörerna i förorten 

bidra. Det gäller skolan såväl som kyrkan.
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Och så ger han ett för honom uppfordrande 

och glädjande exempel från en idrottsklubb. 

Det handlar om att hans son Martin kom hem 

från basketträningen och sa: 

– I mitt lag finns det spelare från sju nationer 

och fyra religioner. Vi bor på olika ställen, vi 

går i olika skolor, på helgerna samlas vi på olika 

platser och vi kommer nog att jobba med helt 

olika saker. Många av oss skulle aldrig ha träf-

fats, om vi inte hade träffats här, men nu är vi 

vänner för livet.

Grannskapsbyggandet 

Men tillbaka till förortslivet så som det var 

tänkt att fungera – och fungerade – en gång 

i tiden. 

Efter andra världskriget startade en folkvand-

ring utan tidigare motsvarighet i Sverige. Folk 

flyttade från landet till stan. Och i stan flyttade 

man från centrum som sanerades och merkan-

tiliserades, ut till förorten. Där satsade man på 

ett så kallat grannskapsbyggande – visionen av 

”livet i byn” under helt nya villkor. 

– Man skulle inte behöva lämna sitt grann-

skap mer än då och då. Där skulle finnas en 

”lunga” och ett ”hjärta”, det vill säga ett grön-

område med plats för lek och idrott och ett 

centrum med olika slags butiker och service.

Mitt i förorten, i ”Byn” stod inte kyrkan utan 

skolan. En skola med bio, teater och bibliotek 

inte bara för skolbarnen utan för alla. I skolan 

skulle inte bara barnen äta – utan även allmän-

heten – barnen skulle kunna möta vuxna. Allt 

för integrationen över gränserna. 

– Jag tycker det här var fantastiska tankar, 

och jag växte själv upp i en sådan förort strax 

utanför Linköping, förklarar Aurelius. 

– Det är klart att det var stökigt i vår förort, 

det är det i alla nybyggda stadsdelar. Det tar ett 

tag innan det lugnar ner sig. Men även om det 

var stökigt, så var det för mig en väldig trygg 

och lycklig tid, menar han. 

Familjen Aurelius, där fadern var präst, 

bodde på tionde våningen i ett av de många 

höghusen. 

– Längst ner, på första våningen bodde en 

läkare. Och i trappuppgången stod det Läkare 

1 tr och Präst 10 tr. Folk i allmänhet tyckte nog 

att det var en naturlig placering. 

Invandrarna fanns i förorten redan på 1960-

talet. Handplockade italienare från Turin som 

jobbade på SAAB. 

– Jag minns inte att det var några problem. 

Eftersom de vuxna hade arbete lärde de sig 

svenska lika kvickt som sina barn. De boende, 

även barnen, skulle ha en överblick över sin 

förort. Inget var okänt och det befordrade 

tryggheten. 

– Man kände varandra. Då kunde man också 

kunna utöva en positiv social kontroll. 
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– Ordet trygghet användes aldrig. Det talades 

inte om att det här skulle bli en trygg miljö. 

Det är kanske så att det här med trygghet är 

sekundärt, att det är en biprodukt, det är inte 

något man eftersträvar i sig, utan något som 

infinner sig, när man eftersträvar något annat, 

odlar relationer till andra.

– Ordet ansvar förekom mycket oftare. En 

kritik som kom mycket senare var att män-

niskor blev befriade från rätt mycket ansvar. 

Livet lades lite för mycket till rätta. 

Det kan förstås upplevas som trygghet, men 

på ett ytligare plan. Trygghet är inte något 

entydigt fenomen.

Småkyrkorörelsen 

Parallellt med grannskapsbyggandet inled-

des en av de största kyrkobyggnadsepokerna i 

Sverige sedan medeltiden. Man talade om en 

småkyrkorörelse. 

I Linköping byggdes tio kyrkor inom loppet 

av 15 år. 

– Inom småkyrkorörelsen var det oftast själv-

klart att församlingen skulle samspela med alla 

människor av god vilja i den lokala miljön i 

integrerande syfte, för att stärka samhörigheten 

och gemenskapen, fortsätter Aurelius. 

Det var väldigt mycket ett arbete nerifrån. 

Ett arbete där lekmännen tog ansvar, och som 

rimmade med grannskapsbyggarnas vision. 

– Det fanns också en trygghet i småkyrkoar-

betet som naturligtvis var betingad av männis-

kors tro. Men tryggheten var inte en trygghet 

för att man slapp ta ansvar – den gjorde också 

att man kunde ta ansvar. 

– Småkyrkorörelsen hade alltså en vision 

av det goda livet som gick rätt bra ihop med 

grannskapsbyggandet. 
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Delade städer, så vad hände sedan? 

Under 70-talet utsattes förorterna för en våld-

sam kritik i media. Förorterna hade ökat ano-

nymiteten och människors passivitet, ensamhet 

och isolering. Därmed skapades en grogrund 

för aggressivt beteende och renodlat våld mel-

lan individer och mellan grupper. 

– Men det var egentligen inte det riktiga 

grannskapsbyggandet som kritiserades, utan 

miljonprogrammet som kom sedan. Där allt 

blev så vansinnigt bråttom, helt enkelt för att 

det behövde byggas rätt mycket. Och tyvärr 

gjorde man det väldigt enkelt och enahanda. 

Man lade grogrunden för det som skulle kallas 

”delade städer”.

I grannskapstanken var poängen att boendet 

skulle vara varierat. Så befordrades integratio-

nen tänkte man.

– Förhoppningarna var kanske lite överdriv-

na. Bara byggandet blev rätt skulle allt lösa sig 

av sig självt. Så enkelt var det inte, fortsätter 

Aurelius. 

Som barn bodde han alltså i ett av höghusen. 

På andra sidan gatan låg radhusen, och längre 

bort villorna. I skolan hamnade villabarnen i 

en klass för sig, höghusbarnen i en annan.

– Gränserna var inte synliga, men fanns där. 

Det var vi kanske inte riktigt medvetna om 

då. 

När Carl-Axel Aurelius flyttade tillbaka till 

området som vuxen med egen familj, visade det 

sig att skolan fortfarande hade samma upptag-

ningsområden för de olika klasserna.

Och grannskapstanken var inte längre lika 

levande. Den ekonomiska krisen på slutet av 

80-talet och den ökade kommunaliseringen 

ledde till rationaliseringar och centralisering. 

Många av de mötesplatser i förorten, som varit 
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de fundamentala i grannskapsidén försvann: 

skolan, biblioteket, bion, ungdomsgården. 

– Dråpslaget kom när alla stormarknader 

etablerades. Det raderade ut småbutikerna i 

förorternas centra. Jättelika köpcentra skapa-

des utanför stan och trafikerades av 25 000 

bilar varje helg. 

En av grundtankarna i grannskapsbyggan-

det var just att komma tillrätta med bilismen, 

man skulle kunna promenera till butiker, skola, 

grannar. Idag behöver man använda bilen – hela 

tiden och det blev svårt att behålla samspelet, 

när allt blev ”egna resultatenheter”. Skolan blev 

skola och inget annat.

Vad är trygghet? 

Aurelius menar att den här utvecklingen var 

särskilt olycklig med tanke på den dramatiska 

ökningen av invandrare och flyktingar.

– När jag gick i skolan var det mest ”exotiska” 

i klassen en pingstvän och en sjundedagsadven-

tist. En större mångfald än så fanns inte.

– Men nu möts läraren även av andra reli-

gioner. Och har att hantera det inom skolans 

ram. Just när skolan är som svagast, har den 

fått uppgifter som den inte kunde drömma 

om innan.

Aurelius känner en viss kluvenhet när han 

besöker exempelvis förorten Bergsjön i Gö-

teborg.

– Skogen av paraboler på balkongerna, vitt-

nar om att man i stor utsträckning lever kvar 

i sitt gamla hemlands kultur. Jag kan förstå 

behovet, men efter hand måste gränserna flyt-

tas. Tryggheten måste vinnas på annat sätt än 

genom isolering. 

– Den måste vinnas genom ett samspel även 

med andra som kan leda till respekt eller kan-

ske uppskattning av den andre. Och vem vet, 

kanske även till vänskap. Det gäller även sam-

spelet mellan religionerna. Annars får vi ett 

”stamsamhälle” med skilda grupper, ”vi och 

dom”, som står mot varandra. 

Trygghetens dilemma handlar också om vil-

ket pris man ska betala. 

Aurelius illustrerar med en sammanfattning 

av filmen Village där byborna skräms till att 

hålla sig innanför bygränsen. Utanför finns 

monster och ondskefulla varelser. Men när en 

av byborna tvingas passera gränsen upptäcker 

hon att monstren är byns egna. Påhittade där-

för att man en gång i tiden råkade illa ut utanför 

byn. Den isolerade byn har kommit till för 

trygghetens skull.

Frågorna som filmen ställer lyder: vad är 

verklig trygghet och hur kan vi nå den?

– På slutet ställs frågan uttryckligen på sin 

spets, om priset för det slags trygghet man 

vunnit i byn är för högt. Priset för att leva i 

trygghet innanför en gång för alla utstakade 
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gränser består i en förblivande omyndighet, 

misstänksamhet, misstro mot omvärlden, rädsla 

för den andre.

Biskopen avslutade så med följande: 

– Svenska kyrkan har sedan Nathan Söder-

bloms tid som ärkebiskop, det vill säga de 

senaste hundra åren, betecknat sig själv som 

îbrokyrkaî. När beteckningen formulerades, 

tänkte man på kyrkans ekumeniska relationer 

med utländska kyrkor. 

Uppgiften att bygga broar, tillskapa mö-

tesplatser, är inte mindre idag. Den behöver 

fullgöras också i förhållande till människor av 

annan tro på hemmaplan, i den egna närmiljön. 

Därigenom kan Svenska kyrkan bidra till att 

ta ansvar för det gemensamma för det goda 

livets skull. 

carlaxel.aurelius@svenskakyrkan.se
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TilliTens 
beTydelse i 
välFärdssTaTen

Ylva Norén Bretzer är fil doktor och forskare på  
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)  
vid Göteborgs universitet. 

Utan tillit ingen fortsatt välfärd. För att klara av ett samhälle i framtiden med växande 
globalisering måste alla människor räknas – och alla människor måste ha en tilltro till 
sig själv, till sina nära vänner och till samhället i stort. 

Det är en av slutsatserna i Ylva Norén Bretzers föreläsning. 
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Tillit handlar om förväntningar, mer el-

ler mindre väl uttalade, och mer eller 

mindre realistiska, menar Ylva Norén 

Bretzer. 

– Det kan handla om tilliten mellan föräldrar 

och barn, tillit till sjukvård eller andra institu-

tioner eller organisationer i samhället. 

Om förväntningarna inte infrias minskar 

tilliten. 

– Man kan ha en generell tilltro till exempel-

vis sjukvård, arbetsförmedling eller socialtjänst 

utan att man haft någon större kontakt med 

någon av dem, säger Ylva Norén Bretzer. 

 Många forskningsstudier visar att tilliten 

inte bara bestäms av att medborgarna får vad 

dem vill ha, det vill säga att förväntningarna in-

frias, vid mötet med dessa välfärdsinstitutioner. 

En ännu viktigare aspekt är att medborgarna får 

uppfattningen att ”lika fall behandlas lika”. 

– En central förtroendeskapande aspekt är 

här att välfärdsstatens institutioner kan bidra 

till att skapa ”korrekta förväntningar” på vad 

verksamheten kan bidra med. Om den enskilde 

medborgaren väntar sig att få ett arbete bara hon 

eller han infinner sig på Arbetsförmedlingen, så 

kan tilliten minska om detta inte inträffar. 
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Norén Bretzer fortsätter: 

– Om medborgaren i stället vet, att arbetsför-

medlingen kan hjälpa till att ge råd och tips 

om hur hon eller han kan förbättra sin egen 

framtoning, hur man presenterar sig per telefon, 

vad man ska tänka på inför en jobbintervju 

och så vidare, då kan den här kalibreringen av 

förväntning leda till att tilliten ökar.

Det är alltså viktigt att gapet mellan vad 

medborgaren tror att han kan få och vad insti-

tutionerna kan ge, inte blir för stort.

– Tillit handlar också om att utlämna sig själv 

till andra människor eller myndigheter och or-

ganisationer. Den enskilde individen tar alltid 

en risk, medvetet eller omedvetet. Om förvänt-

ningarna är högt ställda, blir besvikelsen, och 

misstroendet, desto större. 

Tilliten bestäms till viss del av ett rykte. Man 

kommer inte i tid till ett möte, inte bara en 

utan flera gånger. Den svikna berättar det för 

sina vänner – ”Hon kommer aldrig i tid, eller 

inte alls.” 

Det är alltså en tillgång för en person att ha 

ett gott rykte och att många talar väl om ho-

nom eller henne – hon infriar de förväntningar 

folk har på henne. 

En person som man har tillit till, som man 

litar på får fler personliga relationer och bygger 

större nätverk.

– Man brukar säga att personen har ett större 

socialt kapital. 

– Ett stort socialt kapital kan innebära en 

större chans att få ett jobb, att få ett lån i en 

bank eller att hitta en bostad. Genom att öka 

det sociala kapitalet i samhället antas männis-

kor bli rikare i sina vardagliga funktioner. Detta 

är inga nyheter för dem som är etablerade i ar-

betslivet, vuxenlivet och på bostadsmarknaden. 

Men för många människor i samhället är det 

en relativt ”dold” eller ”tyst kunskap”. 

Tillit, risk och ”det okända”

För den som har ett ganska stort socialt kapital 

innebär det ingen större risk att ta nya initiativ 

eller nya kontakter. Det är relativt enkelt att 

lyfta luren och börja prata med en främmande 

människa. Skulle han eller hon misslyckas i den 

nya kontakten, spelar det inte så stor roll, han 

har ju ändå ett stort socialt nätverk. 

Men för den som har få stabila sociala kon-

takter blir ”kostnaden” mycket större om ett 

socialt initiativ skulle misslyckas. 

– Det blir en ond cirkel: man har få goda so-

ciala relationer och erfarenheter, och tar därför 

inte många nya initiativ. Det kan leda till att 

personen begränsar sina relationer till dem han 

eller hon redan känner, för då ”vet han vad han 

får”, menar Ylva Norén Bretzer.

Sätts det här senare förhållningssättet i ett 

större perspektiv uppstår problem. Umgänget 



46

begränsas till människor som är likadana som 

man själv. 

– Medelålders vita män umgås med medelål-

ders vita män, unga hästtjejer umgås med unga 

hästtjejer, invandrade kvinnor umgås med andra 

kvinnor som har invandrat. Man litar på dem 

som i hög grad tänker och ser ut som en själv. 

Man hyser tillit till den egna gruppen men 

inte till några andra. 

Ylva Norén Bretzer menar att detta är en ur-

åldrig överlevnadsstrategi. Det var en gång i ti-

den nödvändigt för människor att ty sig till den 

lilla gruppen, till familjen eller andra invånare 

i ”byn”. Däremot kunde det vara ödesdigert att 

ha alltför mycket tillit till främlingar. 

– I det moderna samhället med dess komplice-

rade organisation som vi kallar Välfärdsstaten, blir 

dock ett sådant förhållningssätt problematiskt. 

Tilliten i Välfärdsstaten

För medborgaren i välfärdsstaten är det nödvän-

digt att kunna vända sig till främlingar som man 

kanske aldrig tidigare har haft kontakt med. 

– Om jag behöver bostadsbidrag, är det vik-

tigare att jag kan få bidrag för att jag behöver 

det än att jag är släkt med bidragsgivaren. 

– Och om jag söker ett arbete, är det vik-

tigare att jag blir bedömd utifrån utbildning 

och erfarenheter, än var jag är född eller vilket 

efternamn jag bär. 

Två principiella relationer

Tilliten till välfärdstaten bygger på två princi-

piella relationer, menar Norén Bretzer.

1) Välfärdsstaten är generell – den är till för alla 

medborgare och de regler som tillämpas ska 

gälla lika för alla. De kriterier som tillämpas 

ska inte diskriminera osakligt, till exempel 

efter vilken hudfärg man har.

2) Den andra relationen handlar om medbor-

garnas uppfattning om Välfärdsstaten.

– Om medborgarna tror att välfärdsstaten 

diskriminerar människor på osakliga grun-

der, uppstår ett problem med viljan att stödja 

samma organisation.

– Om Välfärdsstaten dessutom faktiskt också 

skulle visa sig vara diskriminerande, då har vi 

en allvarlig förtroendeklyfta mellan de som 

ska finansiera Välfärdsstaten (det vill säga 

skattebetalarna) och de som ska dra nytta av 

den (det vill säga alla som nyttjar välfärds-

statens tjänster – skola, omsorg, bidrag, om-

skolning, snöskottning, operationer och så 

vidare).

När legitimiteten för Välfärdsstaten upphör, 

eller när tilltron till dess sätt att fungera viker, 

då minskar även viljan bland medborgarna att 

följa gemensamt uppsatta spelregler.

Då ökar skattefifflet, fusk med bidrag, eller 

viljan att bidra till den gemensamma kakan.
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Tillitens betydelse för ökad välfärd

Under nästan hela 1900-talet har de materiella 

frågorna stått i fokus i diskussionerna kring 

välfärd. En konsumtionskultur har växt fram. 

Men under 1900-talets senare del har den 

här kulturen börjat ifrågasättas, inte minst av 

miljörörelsen. 

– Ett framtida välfärdssamhälle behöver eko-

logisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

För detta behöver följande frågor ställas: 

• Hur kan vi stödja otrygga människor? 

• Hur kan vi hjälpa människor att bygga upp 

tilliten? 

• Hur kan vi öka den sociala hållbarheten i utsat-

ta bostadsområden, liksom inom kriminalvår-

den, socialtjänsten och på arbetsmarknaden?

• Hur kan social hållbarhet kommuniceras i ter-

mer av Välfärd för den enskilde medborgaren 

i termer av livskvalitet?

• Hur kommuniceras frågan om social håll-

barhet till det system som kallas staten, eller i 

detta sammanhang, Välfärdsstaten? 

Ylva Norén Bretzer menar att vi inför de kom-

mande årtiondena måste hantera dessa frågor. 

– Frågorna om social hållbarhet och välfärd 

måste integreras med andra frågor av mer na-

turvetenskaplig eller ekonomisk karaktär. 

– Allting hänger ihop, och de sociala väl-

färdsfrågorna utgör i slutänden det kitt som 

bestämmer om våra samhällen kommer att 

slås sönder, eller om vi kommer att klara av 

att hantera globaliseringens utmaningar på ett 

sådant sätt att alla människor ändå räknas, att 

alla människor ändå har en tilltro till sig själv, 

till sina nära vänner och till samhället i stort, 

avslutar hon.

ylva.noren-bretzer@cefos.gu.se
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den 
Övervakande 
blicken –  
TryggheT eller 
Fara? 

Heidi Mork Lomell är forskare vid Institutionen  
för kriminologi och rättssociologi vid Oslo universitet

Otrygga blir inte mer trygga av kameraövervakning. Och kriminaliteten minskar 
inte. 

Däremot ”motar” kamerorna bort de oönskade, de som inte ser ut som vi, från privata 
köpcentra och egendomar. 

– Vi måste vara vakna för vad som händer om polisens kameraövervakning på de 
offentliga platserna går samman med de privata – och den ”osynliga gränskontrollen” 
vidgas, menar forskaren Heidi Mork Lomell. 
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Övervakningskameror finns överallt 

i samhället och kan kanske stå som 

en symbol för trygghetens dilemma. 

Symboliserar kamerorna trygghet eller symbo-

liserar de fara? 

Den frågan ställer forskaren Heidi Mork Lo-

mell som studerat kameraövervakning både i 

Norge och i Storbritannien. 

– En undersökning i Norge förra året visade 

att kameraövervakning gör de trygga tryggare. 

Men de otrygga blir inte trygga! Och de otrygga 

är mer skeptiska till kameraövervakning än de 

redan trygga. 

Den allmänna inställningen i både Sverige, 

Norge och Danmark är att allmänheten i stort 

är positiva till övervakningskameror. 

Övervakning kan betyda både kontroll och 

omsorg, menar Lomell. På sjukhus har man 

hjärtövervakning – man ser till varje patient. 

Det är en positiv kontroll. Motsatsen kan man 

hitta i ordet övervakning i Orwells ”1984” – där 

Storebror ser dig överallt till och med i ditt 

privata hem. 

Otryggheten kan även uttryckas så här, som 

en norsk historiker beskriver det: 

”Jeg går mellom overvåknings-kameraene og 

opplæres systematisk til å se andre byvandrere 

som potensielle angripere.”

– Jag tror det är många som känner igen sig i 

det, säger Lomell. 

Hon menar att många tycker att övervak-

ningskameran manifisterar en grundläggande 

misstro till andra människor man möter, den 

symboliserar fara och inte trygghet.

– Och det som är viktigt, som jag tror att 

många, kanske särskilt politiker, har en tendens 

att missa – det är skillnaden mellan reell och 

upplevd trygghet. 

– Man blandar ihop begreppen, hur trygg man 

är i verkligheten och hur trygg man känner sig 

vara. Men det är ju inte samma sak. 

Oslo centrum fick redan 1989 ett övervak-

ningssystem. Det enda övervakningssystem 

som polisen har i Norge. Även i Sverige är det 

sällsynt med polisära övervakningssystem, det 

finns bara i Malmö och Helsingborg. I Dan-

mark finns inget sådant. 

När polisen i Oslo fick ett övervakningssys-

tem var det mycket diskussion om detta. 

– De lokala politikerna tyckte förslaget var 

dåligt. De föredrog fotpatrullerande poliser 

framför kameror, berättar Lomell. 

– Men så skedde två dråp på öppen gata i 

Oslo centrum, med bara en månads mellanrum. 

En våldsam mediestorm följde och kameraö-

vervakningen blev ett medel i våldsbekämp-

ningen och ett medel för att öka tryggheten. 

Det uppstod en paniksituation och kamerö-

vervakning blev plötsligt legitimt. Kravet på 

trygghet vägde tyngre än kameraskräck. 
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Man pratade om undantagstillstånd, och 

om en situation som var utom kontroll. Och 

dåvarande justitieministern Aud Inger Aure 

uttryckte saken så här: 

”Jeg ser at dette kan være en metode som har 

litt uheldige signaler, men det er absolutt verdt 

å vurdere dette sterkt i og med at situasjonen er 

blitt som den er.” 

”Skal vi få bukt med volden, så må vi vurdere 

video–overvåking.” 

Heidi Mork Lomel igen: Det var en medie-

skapad panik som utlöste att man antog för-

slaget om polisiär kameraövervakning. Kravet 

på upplevd trygghet var utlösande. 

Men vad gör man då med allt material som 
kamerorna spelar in? 

Det är det som Heidie Mork Lomell studerat. 

– I de flesta fall ingenting. Kamerorna i bu-

tiker, banker, postkontor med flera är ofta 

kopplade till en videobandspelare med en 

gammal kassett som spelas om och om igen 

hundratals gånger. Bilderna har ofta väldigt 

dålig kvalitet. 

I resten av Europa däremot, med en mycket 

större utbyggnad av stora övervakningscentra-

ler, förs bilderna över till centraler. De flesta 

övervakningscentraler i Skandinavien hittar vi 

på köpcentra, resecentraler, flygplatser, tågsta-

tioner och nya privata kontorscentra. 

Vad används övervakningen till? 

Heidi fann i sin forskning att det var stor va-

riation mellan systemen. 

– Som kriminolog trodde jag att alla är intres-

serad av kriminalitet, men det är man inte. Po-

lisen är det, men det privata är mycket mindre 

intresserad av kriminalitet och brottsbekämp-
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ning än vad de flesta av oss tror.

Studierna visade vidare att man kunde dela 

in övervakningens motiv i två begrepp – dis-

ciplinering och gränskontroll.

– Ett exempel på disciplinering kan man se i 

Oslo, i den synliga narkotikamiljön lite utanför 

centralstationen i centrum. Där sattes över-

vakningskameror upp av polisen och många 

trodde att nu skulle narkomanerna jagas bort. 

Det skedde inte. De fortsatte sin handel med 

narkotika rätt under övervakningskamerorna. 

– Och så ville de flesta poliser ha det. De 

kunde med hjälp av kamerorna övervaka och 

registrera narkomanerna och hindra att barn 

och unga rekryteras till de tunga missbrukar-

miljöerna. På centralen följde de med i miljö-

erna med hjälp av kamerorna.

Gränskontrollen, som brukas av de privata 

övervakningssystemen, har en helt annan ut-

gångspunkt för att övervaka än polisens dis-

ciplinering. 

– Det grundläggande för en gränskontroll är 

att man har ett ”utanför” som man inte be-

höver bry sig om. Oönskade på ett köpcentra 

blev tack vare kameraövervakningen utvisade 

utan någon direkt anledning. De hade inte 

gjort något, men de var oönskade utifrån sin 

framtoning eller utseende, hur de såg ut. Det 

handlade om hemlösa, narkomaner, gatufolket, 

men också om ungdomar, de marginaliserade. 

För alla dessa är det här ett dagligt problem. 

– Det här är en gränskontroll som inte är 

särskilt synlig för oss, vi tillhör inte de oön-

skade. Vi rör oss fritt i städer, på tågstationer, 

köpcentra, banker, var som helst och blir aldrig 

stoppade.

Heidi Mork Lomell fann att mycket av den 

bortvisning, som förekom i det privata övervak-

ningssystemet, var många gånger utan grund. 

Personerna var inte särskilt störande, generade 

ingen, de gick stadigt, de skulle köpa bröd eller 

nya glasögon – men de kom inte in – för de var 

inte önskade. 

– De såg inte ut som vi. 

Det handlade dock sällan om invandrare. 

– Nej, överraskande nog så avvisades inte de, 

men det var heller inte så många synliga in-

vandrare på de här ställena. 

Dagens samhällen har två offentliga rum: 

det privatägda offentliga rummet och det of-

fentligt ägda. 

– Vi får ständigt fler och större privatägda 

offentliga rum som till förväxling liknar de 

offentligt ägda offentliga rummen och som 

också iklär sig det offentligt ägdas karaktär för 

att locka kunder. 

– Och det finns en grundläggande skillnad 

när det gäller övervakningskontrollen av de 

här båda olika rummen. I det offentligt ägda 

offentliga rummet är det politiker, samhälle 
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eller stat som opererar och regerar. Medan de 

privatägda offentliga rummen är de privata 

vaktbolagens domän. 

Polisen är en myndighet och har rätt att an-

vända fysisk makt, väktaren är däremot ingen 

myndighet och har inte samma rättigheter. 

Men de privata vaktbolagen har en annan 

”myndighetsutövning”. 

– De har möjlighet att utvisa oönskade. Inte 

alltid på lovlig väg, det har jag själv sett vid 

flera tillfällen. 

Heidi Mork Lomell menar att det för det 

privata handlar mindre om att kontrollera kri-

minalitet och bekämpa brottlsighet. Hon blev 

i sina studier överraskad av att kontrollanterna 

inte var mer upptagna av butiksnattare. 

– De som övervakade kamerasystemen hade 

nästan all sin uppmärksamhet på att hålla 

oönskade borta. Det var inte kriminalkontroll, 

utan en annan slags ordningspolitik. 

De områden som polisen kontrollerar styrs 

och bevakas av polisens anställda. Medan det 

privata använder sina egna anställda och pri-

vata vaktbolag. Det här är viktigt att studera 

när det gäller kameraövervakning, menar hon 

vidare. 

– I Storbritannien till exempel, ett av världens 

mest kameraövervakade länder, går polisen ihop 

med kommunala myndigheter och handelsstä-

der för att bedriva kameraövervakning. 

Detta ser Mork Lomell som ett farligt samar-

betsprojekt, som skulle kunna utvecklas även 

i Skandinavien. Resultatet skulle kunna bli 

att: 

– Det privata kontrollorganet får övertaget, 

och man ställer mycket större krav på gräns-

kontroll och på att hålla de oönskade borta 

även från andra platser än de privatägda! 

I den avslutande frågestunden berättade 

Heidi Mork Lomell om resultaten av engels-

männens enorma kameraövervakning. 

– På 90-talet var övervakning en silverbul-

lit i engelsk kriminalpolitik, man opererade 

med fantastiska siffror, brottsligheten skulle 

gå ner med 70 till 80 procent. Det var helt 

fantastiskt. 

– Det tog lång tid innan man satsade mer 

pengar på att utvärdera det, men ett studiepro-

jekt som avslutades 2004 visade på marginella 

effekter på kriminaliteten. Det är omöjligt att 

säga att kameran i sig själv har en direkt effekt 

på brottsligheten. I stadscentra kan man inte 

se att kameraövervakning reducerat krimina-

liteten. Men däremot har den haft effekt på 

parkeringsplaster. 

h.m.lomell@jus.uio.no 
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Frågor  
Till Thomas 
bodsTrÖm
Hårdare tag, överfyllda fängelser, DNA-debatt och brottsorsaker var några frågor som 
kom upp när justitieminister Thomas Bodström besökte Forsa-symposiet. Moderator 
Maria Wallin ledde utfrågningen. 
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Lennart Geijer som var justitieminister på 1970-

talet, stod emot krav från högern på fler an-

stalter och fler fängelser. Under dina år har 

brottsligheten inte ökat, ändå kommer sex 

propositioner om ”hårdare tag”. 

– Nej, så är det inte. Propositionerna handlar 

om att ge polisen möjlighet att klara upp brott, 

inte om hårdare och längre straff. Och om att 

försöka återanpassa brottslingar till ett normalt 

liv utan droger och kriminalitet. Jag säger inte: 

De som begår brott, kan vi slänga i fängelse utan 

att bry oss om vad som händer med dem. 

– I stället har vi byggt ut sju anstalter med 

olika inriktning, som till exempel narkotikabe-

kämpning. På en del anstalter har vi särskilda 

avdelningar enbart för sexualdömda. Vi bygger 

ut anstalter för män som misshandlar kvinnor, 

för att ge dessa män den vård de behöver. 

– På fem år – undantaget sexualbrott och ett 

par andra brottstyper – har vi inte höjt några 

straff över huvudtaget. 

– Av de 210 propositioner som vi lagt, handlar 

ett ytterste litet antal om höjda straff. Vi har 

däremot utvidgat straffpåföljden med fotboja 

i stället för fängelse till 800 dömda. Vi har 

även lagt en proposition, där de dömda efter 

halv avtjänad fängelsetid ska få möjlighet att ta 

resterande del av straffet utanför fängelset. 

Hur ser du på kopplingen mellan brott och 

bristande jämlikhet mellan olika grupper i 

samhället?

– Det finns en direkt koppling. I de allra flesta 

fall är det sociala orsaker som ligger bakom 

kriminalitet. Däremot kan jag ibland känna en 

orättvisa på det sätt att man säger ”Ja, men det 

där visste man ju redan från början. Det bör-

jade ju gå snett redan i skolan och på dagis”. 
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– Det är visserligen sant, men socialtjänst, 

skola, polis och inte minst föräldrar klarar att 

rädda de allra flesta. Men de som man miss-

lyckas med, där kommer det inte som en blixt 

från klar himmel, varningarna har kommit 

tidigt. 

Lokalt finns det bra exempel på brottsförebyg-

gande arbete. Hur kan man få till en gemensam 

strategi även centralt? 

– Genom att arbeta brottsförebyggande. Vi 

har 299 brottsförebyggande råd i hela Sverige, 

för 10 år sedan var det bara ett 30-tal. Vissa 

kommuner har fler än ett råd. 

–  Man kan driva på centralt och lokalt som 

exemplet ”Lugna gatan”. Ta egna initiativ på 

skolor och gå nattvandringar. Det sistnämnda 

är inte särskilt betungande. Om alla skulle 

nattvandra behövde man bara göra det en 

gång vartannat år. Nu gör inte alla det. Det är 

märkligt att man i en kommun som Nacka, där 

jag bor, får fler att ställa upp på att nattvakta 

båtarna i båtklubben än att vara ute bland sina 

tonårsbarn. 

Hur kan du påverka strukturen på det som är 

brottsgenererande? Hur samlar regeringen sig 

i frågan om de utsatta grupperna? 

– Ytterst genom att bryta det utanförskap som 

finns. Fortsätta få ner arbetslösheten ytterligare. 

Satsa på utsatta områden som till exempel för-

slaget att ge de 100 mest utsatta skolorna 1 000 

fler lärare. Inte sänka åldern på straffmyndiga, 

men ta tag i dem som kan råka illa ut i ett 

tidigare skede. 

– Vi tar ett gemensamt grepp genom att samla 

alla ministrar som berörs av den här frågan. 

Det är Jens Orback, integration, Hans Karlsson, 
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arbetsmarknad, Pär Nuder, finansiering och jag 

själv. Vi arbetar brett med vilka åtgärder som 

behöver göras. 

Förr ville du höja straffet för narkotikamissbru-

kare – vad tycker du idag? 

– När jag tillträdde pågick en våldsam debatt 

om att höja narkotikabrotten till livstids fäng-

else. Vi har inte höjt straffet för ett enda nar-

kotikabrott under den här tiden. Inte heller 

sänkt dem. Jag tycker att det ska vara stränga 

straff, men jag ser ingen som helst anledning 

att höja dem eftersom de redan är höga. Men 

de ska heller inte sänkas. 

– I EU finns båda riktningarna. Jag håller 

inte med dem som förespråkar mer liberala 

riktningar. Däremot tror jag på fria sprutor 

till narkomaner så de slipper drabbas av sjuk-

domar. Det finns inte ett enda exempel på att 

en människa börjat med narkotika för att det 

finns sprutor att få av sociala myndigheter. Vi 

ska inte göra något åt straffen, utan behand-

lingen. 

– Ett problem är att domstolarna dömer till 

hårdare straff. Det gör att fängelserna är över-

belagda, även om det byggs ut. Fotbojan är en 

lösning på det problemet. 

– Överbeläggningen är dock inte total. Det 

finns öppna anstalter dit vissa erbjuds att kom-

ma från mer slutna anstalter, men de tackar 

nej. 

På en 10-årsperiod har antalet livstidsdömda 

tredubblats – hur många har du benådat? 

– Det ligger på i genomsnitt två-tre om året. 

Jag har föreslagit, och det har gått igenom, att 

domstolen tar över den här frågan. Det är ett 

mer rättssäkert system.
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Det här sa han också: 

Om överbeläggningen på våra fängelser 

– Överbeläggningen beror på att polisen klarar 

upp fler brott, och att domstolarna höjt sin 

straffpraxis, utan att det genomförts någon 

lagändring. Det har de rätt och möjlighet att 

göra. Men vi har lagt en proposition om att 

tiden i fängelset ska förkortas.

Om DNA-debatten 

– Innan debatten om Hagamannen ansåg många 

att det är integritetskränkande med ett utvidgat 

DNA-register. 

– Men genom DNA-registret kunde vi befria 

en hel stad från en skräck som påverkat män-

niskor oerhört. 

– Däremot, och nu säger jag nästan mot mig själv, 

ska man vara medveten om att polis och åklagare 

alltid vill ha fler verktyg, oavsett hur mycket de får. 

Det är ingen kritik, det tyder på deras ambition 

och motivation. Det kommer alltid att vara så.

– Men vi ska vara medvetna om att ju bättre 

verktyg polis och åklagare får, desto mer måste 

vi öka kontrollen av hur dessa används.

Om avlyssning 

– Avlyssning av grov brottslighet är inte en sär-

skilt kontroversiell fråga. 90 procent av svenska 

folket anser att man ska kunna använda bugg-

ning vid grov brottslighet. 

–  Debatten om buggning är ett annat exempel. 

Vi vill ha samma möjlighet som Norge, Danmark 

och Finland att använda buggning på till exempel  

bordeller. Det handlar om att få fram bevis. 

– Vi tar ett socialt ansvar genom att de här 

möjligheterna kan hjälpa unga flickor som kid-

nappas, transporteras och rövas till Sverige för 

att arbeta på bordeller. Det är att ta ett socialt 

ansvar att stoppa en sådan verksamhet.

Om kameraövervakning

– Här talar man också om integritetetskränk-

ning. Om man ska ha kameraövervakning på 

spårvagnen i Göteborg, kan det vara väldigt 

integritetskränkande för en del personer. Men 

för andra, till exempel äldre personer, är det 

en integritetshöjning att våga åka spårvagn på 

kvällen. Sådana debatter måste vi också föra.

Om vikten att debattera 

– Idag debatteras DNA och hårdare straff. För 

knappt två sedan pågick en helt annan debatt, 

då ansåg man att ”det var det svängdörrar på 

fängelserna” fastän rymningarna egentligen 

hade minskat. 

– Om vi politiker skulle låta oss styras av den 

bild som projiceras för tillfället, skulle vi inte 

kunna arbeta. 

– Men det är ohyggligt viktigt att vi har en de-

batt om tvångsmedel, om mänskliga rättigheter, 

var gränsen ska gå, hur ska vi respektera den 

personliga integriteten och rättsäkerheten.
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Från  
ansTalT Till 
egeT boende 
Idioter, sinnesslöa, hjärnskadade. Resan inom omsorgen för personer med psykiska 
funktionshinder har varit lång. Från ett liv inlåst i små kyffen på anstalt till eget bo-
ende. Årets Forsa-pristagare Karl Grunewalds tacktal utvecklades till ett historiskt 
tidsdokument. 

Vi låter honom själv berätta. 

Karl Grunewald – årets Forsa-pristagare
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När jag kom till Stockholm som överin-

spektör för sinnesslövården upptäck-

te jag hur försummat området var. 

Ingen hade intresserat sig för det. Först 1955 

blev landstinget huvudman för omsorgerna 

om utvecklingsstörda. Under alla år, ända från 

1870 när landstingens verksamhet började, var 

det frivilligt. Det landstingen gjorde, gjorde de 

frivilligt. Riksdagen tyckte att sinnesslövården 

var ovanligt väl lämpad för välgörenhet, den 

skulle inte staten lägga sig i. 

Det här präglade de så kallade experternas 

inställning. Det utvecklades ett slags hyckleri 

inte minst från barnläkare och psykiaters sida, 

när de skulle övertala föräldrarna att lämna 

sina barn. Det var en stor skandal, att man 

inget annat hade att erbjuda än anstalter. Och 

skulle man på anstalt fick man stå på väntelista. 

Före 1955 var det möjligt att köpa sig fri; man 

kunde lämna in sitt barn och betala en engångs-

summa till en privat vårdgivare. Vi hade många 

enskilda anstalter.

Hyckleri

I läkarböckerna kan man se hurdan attityd 

experterna hade till det här området. 

1949 skriver en överläkare i psykiatri:

”Det säger sig självt att idioterna behöver om-

händertas på särskilda anstalter. Det är inte 

ovanligt att deras mödrar inte vill skiljas från dem 

utan i missriktad moderskärlek önskar behålla 

dem hemma så länge som möjligt, vilket natur-

ligtvis innebär stora påfrestningar inte bara för 

modern utan även för den övriga omgivningen. 

Bortsett från detta går dylika barn också miste 

om det disciplinerande inflytande som special-

anstalterna kunna bibringa dem.” 

Det är det här jag kallar hyckleri.
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Att påstå att någonting var av godo på de 

vårdhem vi hade för de svårt skadade barnen, 

det var en lögn. 

Förskollärare anställdes 

Till exempel: Jag var läkare på ett litet vårdhem 

för barn i Tyringe. Där lärde jag känna fina och 

trogna vårdarinnor och försökte stödja dem 

att öppna anstalten utåt. Bland annat var vi 

de första som anställde en förskollärare på ett 

vårdhem för barn. Det var 1958. Många barn 

hörde aldrig av sina föräldrar, inte ens till jul. 

Personalen tog kontakt med de föräldrar som 

de hade adresser till, och det dröjde inte länge 

förrän jag fick ett brev ifrån en mycket aktad 

överläkare i Malmö, Per Selander. 

Bästa broder, skrev han. ”På Ekeliden som jag 

hör att du sköter, finns en liten mongol. Föräldrar-

na har helt lämnat detta barn och i stället tagit ett 

adoptivbarn. Så vitt jag vet känner ingen i släkten 

eller bekantskapskretsen till mongolbarnet. Till 

julen fick föräldrarna en julhälsning från barnet 

vilket väckte stor oro i familjen. Kan du ordna så 

att föräldrarna i fortsättningen slipper dessa livs-

tecken från mongolen, är det mycket tacksamt.”

Axel Höjer var barnläkare i Malmö. Året var 

1948, han hade varit generaldirektör i kanske 

åtta år, och hade ytterligare fyra år på sig, då 

han uttryckte sig så här i Tidens Läkarbok:

”Här och där i våra bygder ser vi de mest upp-

rörande exempel på hur personer som uppenbart 

är mindervärdiga som människor, alstrat stora 

barnaskaror och till samhällets olycka sprider 

sina fördärvbringande egenskaper. Här hjälper 

inte annat än radikala åtgärder, effektiv isolering 

eller sterilisering. Ingen barnavård kan av ett sin-

nesslött barn göra en förnuftig människa.” 

Så förnedrande kunde man uttala sig om 

andra människor 1948. Den här läkaren hade 

till uppgift att utveckla insatserna för bland 

annat sinnesslöa.

Vi får inte glömma att teckna ner hur verk-

ligheten såg ut. De människor som minns hur 

det var blir allt färre. Gunvor Lundgren, som 

arbetade på en vårdavdelning i Hedemora för 

så kallade stora barn, berättade så här: 

”Då var vi tre personal som skulle ta upp alla 

16 på morgonen. De låg i bindtröjor och spänn-

täcken och allt möjligt och blöjor. Vi hade såna 

där plastbyxor med knappar i sidan, men ingen 

cellstoff utan vita frottéhanddukar. Sen var det 

i väg och tvätta dem och klä dem i den stora 

korridoren. Där satt de, och en del låg på golvet 

och väntade på maten. När var det var välling 

fick vi smula sönder bröd så det smälte och en 

smörklick. Och var det ost, eller messmör eller 

korv så skulle det också i. Ja vad som helst och 

så ut och mata dom. Det var väl tre av 16 som 

åt själva. Sen varje morgon skulle vi ner i käl-

laren med de där blöjorna. Där nere fanns ett 
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jättestort kar som vi skulle borsta rent det mesta 

i. Det fanns nån rotborste där nere. Efter det var 

det alltid städning nånstans. Det var fint, men 

det var ju inget annat än bara städning. Och 

ägna oss åt dem, barnen, hann man inte. Det 

var sällan vi gick ut med dem på gräsplanen, vi 

hann inte. Utan det var balkongen då. Du vet 

16 stycken och tre personal och alla skulle kläs 

och alla skulle hjälpas och bäras i trapporna. 

Detta var 1963.” 

Anstalt för svårskötta

Viboholm i Lund blev Sveriges största anstalt för 

vuxna sinnesslöa, här bodde ända upp till 1 000 

personer. Anstalten var inriktad på så kallade 

svårskötta. Det var en statlig anstalt, ett av de sex 

specialsjukhus som vi hade. Jan-Erik Hedborn 

har beskrivit ett besök hos sina tidigare kolleger 

på Viboholm. 

Berättelsen finns i en bok från Kronobergs 

län, om just omsorgen av de utvecklingsstörda. 

Det var en varm julidag år 1965:

”Vi såg inga utvecklingsstörda, dem hade man 

låst in i små trånga kyffen, för att personalen 

skulle få vara ifred under tennisen. Genom små 

fönster kunde vi se in i kyffena, som var nersö-

lade med urin och avföring. I en paus i matchen 

släppte en av skötarna ut några av de boende och 

föste in dem i ett kakelförsett rum med toalett och 

duschar. Där spolades de av med en slang. På 

golvet fanns en brunn, och med hjälp av en raka 

gjordes golvet rent. Sen kördes dem in i kyffet igen 

när tennisen fortsatte. Vi stannade några timmar 

och var med när kvällsmaten serverades.

Maten kom i kantiner från centralköket och 

jag minns att det var ägg, bröd med pålägg och 

chokladmjölk. Allt blandades i en enda salig röra 

i små rostfria skålar och sedan matades dessa 



65

stackars människor med geggan. Klockan sex 

denna ljuvliga sommarkväll började man spänna 

ner dem i spänntäcken och tvångsbälten. Sen 

gick personalen, och på avdelningen som nu låg 

i kvällsskymning blev två vakter kvar. Stanken 

fanns kvar flera dagar i min näsa och kläderna 

måste jag hänga ut till vädring.”

Rätt inställning

Vi har ett antal människor av svåra hjärnskador även 

idag. Samma sorts människor som 1965 trängdes 

ihop på ställen som Viboholm bor idag i lägenheter 

ute i samhället, i vanliga gruppbostäder med eget 

pentry, egen toalett, sovrum och en alkov. 

Med rätt inställning och med rätt psykologi 

och pedagogik från barndomen hela vägen upp, 

kan även svårt skadade människor fungera so-

cialt. Det handlar om trygghet och tillit. 

Än så länge har ingen riktigt beskrivit den enor-

ma effekten av miljö, psykologi och pedagogik, 

som vi ser resultatet av här. Under de här 30-40 

åren har vi haft ett socialt experiment, det är kan-

ske fel term, men en verklighet som man i andra 

fall skulle försöka gestalta som experiment. 

Naturligtvis visste vi inte det när vi började 

på 60-talet. Det var ingen av oss som kunde 

förutse var som skulle hända. Varenda prognos 

som vi försökte måla upp sprack. Den enda 

tidsdimensionen vi hade var tre-fem år framåt. 

Vad som hände efter fem år gick alltid åt ett an-

nat håll än vad vi hade förutsett. Och det gick 

alltid åt det rätta hållet, åt ett mera normalt 

boende och omhändertagande. 

Förutsättningar 

Nu kan man naturligtvis undra: vilka var driv-

krafterna, vad var det som drev denna enorma 

omändring framåt? 
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– För det första var det en guldålder vi var 

inne i. På 50-60- talen ända fram till slutet 

av 70-talet var det aldrig tal om pengar, det 

fanns resurser, det var bara frågan om hur och 

för hur många: vad ska vi göra och hur ska vi 

gestalta och forma det. Och det var naturligt-

vis den bästa utgångspunkten för ett centralt 

ämbetsverk – att försöka samla den erfarenhet 

som fanns av vad man gjorde inomlands och 

utomlands och sedan vidareföra detta till hu-

vudmannen. 

– Den andra förutsättningen var att vi hade 

1954 års lag, som var den första lagen som sa 

att landstingen måste ta sig an det här. Lands-

tingen låg i startgroparna. När jag började 1951 

hade de redan ritningar färdiga på nya vårdhem, 

centralvårdhem och omändringar. Det fanns 

en hög motivation att göra någonting.

Företrädare inom landstingen

– En tredje faktor var att man också var så fram-

synt så att man med lagstiftningen skrev att det 

skall finnas en särskild styrelse för omsorgen av 

”särskilt efterblivna” som det hette då. Äntligen 

fick omsorgerna sina egna företrädare inom 

landstingen som kunde hävda sig mot den stora 

sjukvården. 

På 60-talet var driftskostnaderna väldigt små. 

Omsorgsnämnden hade i genomsnitt 3,2 pro-

cent av landstingets driftsbudget till sitt förfo-

gande. Men det steg väldigt fort. På 70-talet var 

man uppe i 7,3 procent och i slutet på 80-talet 

och in på 90-talet hade det ökat till 9 procent. 

Man fick mer och mer av pengarna. 

En annan faktor var att lagen gestaltade att 

Medicinalstyrelsen, som det hette, skulle god-

känna vartenda vårdhem med hänsyn till pla-

cering, utrymme, utformning och storlek. 

Jag hade en arkitekt till mitt förfogande. Vi 

var ute och inspekterade och lärde oss hur det 

gick till och tog erfarenheterna direkt från fäl-

tet. Vi har varit där och sett det själva, kunde 

vi säga, och ”de vill hellre ha det så och så”. 

Det blev ett exempel på ett föredömligt sys-

tem med omedelbar feedback. Vi kunde styra 

utvecklingen rent materiellt. Det gjorde vi ge-

nom att fastställa normer för vad som skulle 

hända. Jag hade två jurister på min enhet, samt 

tre socionomer och en psykolog – det var vi 

– när jag talar om vi. 

En rad föreskrifter

Medicinalstyrelsen var på den tiden ett äm-

betsverk som helt var inriktat på juridik. Det 

var bara kontroll och utfärdande av föreskrifter 

och allmänna råd. Det tog vi vara på. Under de 

första tio åren skrev vi en rad föreskrifter, om 

behörighet för personal, om instruktioner för 

föreståndare och så vidare. Vi gick in i detalj, 

”skall dagligen besöka de olika avdelningarna”, 
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för att riktigt styra det. 

Instruktionerna för det som kallades ”lokal 

tillsyn”, hörde till det viktigaste. I lagen stod att 

centralstyrelsen ska utse en av sina ledamöter 

att regelbundet besöka de vårdhem, anstalter 

och särskolor det var frågan om. Vi skrev, till-

sammans med Skolöverstyrelsen, instruktioner 

för förtroendemännen där det står att de skall 

sätta sig in i fallen, de skall läsa journaler, de 

skall samtala med den enskilde, de ska ta mot 

klagomål, och de skall besöka en gång i kvar-

talet, tror jag det var... när jag tittar på detta 

nu tycker jag det är helt otroligt 

Där satt ett ämbetsverk och skrev instruk-

tioner för förtroendemän, det är så långt borta 

från vad som är möjligt idag, som man bara 

kan komma. 

Men de älskade sina uppdrag. På samman-

träden kom de med sina rapporter: ”Nu har jag 

besökt Högdalen igen, det går inte bra... hon 

har varit sjuk och hon måste ha en ersättare, vi 

måste ha en biträdande filial...”, den ene efter 

den andre tog upp sina önskemål. Plötsligt vis-

ste förtroendemännen mer än vad tjänstemän-

nen visste. Det var en otrolig dynamik i den 

här utvecklingen. 

Instruktionerna var många. De berörde också 

att man skulle anställa förskollärare, att man 

skulle driva arbetsterapi, att man skulle bygga 

skyddade verkstäder, och naturligtvis fanns 

det normer för de vårdhem som skulle byggas, 

storleken på sovrummen, antal toaletter per 

enhet.

När jag började var det väldigt vanligt att 

man hade sovrum för fyra och sex personer. Vi 

skar ner det och sa att det bara skulle finnas ett 

sovrum för fyra, resten skulle vara för två. Efter 

tre år tog vi bort det där med fyra, så blev det 
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bara två – och ett och annat enpersons-rum. 

I slutet av 60-talet och början av 70-talet 

slopade vi två-rummen också. På det sättet 

kunde vi driva utvecklingen.

Vi genomförde också, vilket var viktigt för 

oss, att det bara skulle byggas enplanshus. Alla 

ligger som paviljonger så att de funktionshin-

drade ska kunna komma ut snabbt.

1960-talet blev det stora byggårtiondet. Efter 

tre år hade vi ritningar godkända för 15 nya 

vårdhem för barn. 1970 hade vi byggt 40 nya 

vårdhem.

Varje landsting hade haft väntelistor och 

1970 var köandet över. Från 1970 började plats-

minskningen. Det tog bara några år innan man 

började lägga ner vårdhem. Det finns exempel 

på att nya vårdhem användes bara ett eller två 

år. Man började flytta ut till elevhem i stäl-

let och vårdhemmen fick användas för andra 

ändamål. 

Jag fick naturligtvis kritik för att vi hade 

drivit fram byggandet så starkt, när det sedan 

visade sig att vi inte behövde det. Men vi för-

stod inte att utvecklingen skulle gå så fort.

1980 tog väntelistorna för vuxna slut. Och 

då började vårdhemmen för vuxna att läggas 

ner. De var nerlagda i slutet av 90-talet.

Förutsättningen för denna process var i hög 

grad samarbetet med FUB och föräldrarna; när 

föräldraförbunden kom på 50-talet ändrades 

attityderna radikalt. 

Det här med attityder är intressant 

”Så här får det inte vara” och ”usch nej, det 

här måste vi göra nåt åt”, säger plötsligt alla, 

och så gör man någonting åt det. Så försvinner 

upprördheten. Efteråt kan man inte riktigt 

beskriva vilken otrolig förändring det var, när 
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man gjorde de här genombrotten. 

Föräldraförbunden var alltså en viktig faktor 

i utvecklingen. 

Det var vår inställning att man skulle hjälpa 

föräldrar att ha sina barn hemma så länge som 

möjligt. Men då uppstod försvarsmekanismer 

hos de föräldrar som hade lämnat sina barn. De 

fick dåligt samvete. Det var svårt att hantera 

detta. Jag blev inbjuden till FUBs landsmöten 

under 60- och 70-talen, för diskussioner. Hur 

skulle vi utveckla, och hur vi skulle kunna 

samarbeta för att få en riktig drivkraft? 

Skolstyrelsen och FUB

Forskaren i socialt arbete, Ove Malander i 

Malmö, har studerat hur vi jobbade på min 

enhet. Han pekar på att vi bildade en sorts 

treenighet: medicinalstyrelsen tillsammans 

med skolstyrelsen och FUB. 

FUB hade som ordförande Richard Ster-

ner, förälder, och en väldigt tung och erfaren 

person. Man kan inte överskatta de insatser 

föräldraförbunden gjorde ända ner till läns-

avdelningar och lokalavdelningar. Vi tog vara 

på det, genom att varje gång vi var ute och 

inspekterade inbjuda den lokala föräldraför-

eningen till diskussion. 

När jag talar om vi, så är det de tre sociono-

merna jag nämnde tidigare, och jag. Ofta reste 

vi två och två, ibland ensamma. Det blev rutin 

att när vi hade avslutat en inspektion samlade 

vi först personalen som kunde komma ifrån. Vi 

berättade vad vi hade sett under dagen: det gör 

ni bra och det är inte bra, där måste ni få hjälp 

och det ska ni göra mer, och så vidare. På det 

sättet kom personalen att ställa sig på vår sida, 

det är klart att de ville ha det bättre. Persona-

len hämtade kraft och kunde agera gentemot 

chefer och tjänstemän. På kvällen träffade vi 

FUB-föräldrarna och berättade vad vi tyckte 

och tänkte och vad vi skulle skriva. Synpunk-

terna tog de upp det med sina politiker eller 

på sina sammanträden. 

Vi klämde landstingen, som amerikanerna 

säger: ”We squeesed them” – både uppifrån och 

nerifrån. 

Återstod alltså centralstyrelserna och poli-

tikerna. Det gick ett rykte, delvis sant, att det 

inte var de mest avancerade politikerna som 

satt i omsorgsnämnden. Man hade ibland käns-

lan att man valde personer som kanske var lite 

lättare att hantera, än de som satt i hälso- och 

sjukvårdsnämnden, de dyra nämnderna. 

De var varmhjärtade människor – människor 

som ville något. Och visa mig den politiker som 

inte vill någonting. Det är ju därför man går in 

i politiken, man vill betyda något. 

Vi började med att inbjuda politiker till kon-

ferenser. Det hade de aldrig haft tidigare. Vi 

reste runt i hela Sverige och berättade vad som 
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stod i lagen och om normaliseringsprincipen 

och om den lilla gruppens princip. Vi försökte 

få med dem på tankarna kring det här. I slutet 

av 60-talet inbjöd vi till ett fint konferenshotell 

i Stockholm, ingen annan nämnd hade någon 

som blivit inbjuden till huvudstaden. Vi bjöd 

de nyvalda, tre – fyra stycken från varje lands-

ting, på två dagars konferens för att berätta för 

dem om våra tankar kring omsorgsfrågorna. 

Förtroendemännens frågor

Normaliseringsprincipen kom som ett direkt 

svar på förtroendemännens frågor: 

Vad ska vi göra? Hur ska dessa människor 

leva sina liv?

Utgångspunkten kom från Danmark, där 

man redan hade formulerat en normaliserings-

princip. 

Normaliseringsprincipen betyder helt enkelt 

att vi ska försöka att gestalta så normala livs-

förhållanden som möjligt.  

”Försök göra som med ditt eget barn”, sa vi ib-

land till personalen. ”Detta är barn som i första 

hand ska behandlas som normala barn, och inte 

som experternas barn”. 

Där låg konflikten abstrakt sett, att exper-

terna, sjukgymnasterna, läkarna, arbetstera-

peuterna, ville ha barnen ”hos sig”. Dem ville 

ha de vuxna på anstalt för där skulle man 

utveckla metoder, skyddade verkstäder och 

särskilda tekniker. 

Med normaliseringsprincipen är det tvärtom. 

Den vill att man ska se det som man kan ut-

veckla och tillgodose i så normala former som 

möjligt.

Det första som hände för föräldrarna som 

hade sina barn hemma, var det statliga vårdbi-

draget som kom 1964. Vid den tiden fanns det 

lika många föräldrar som vi inte kände, som 

inte ens var registrerade, men som hade svårt 

skadade barn som de vårdade hemma utan 

någon som helst hjälp. 

De gick inte gärna till barnläkarna heller. 

Barnläkarna bara tjatade på att dem skulle 

anmäla barnet på någon anstalt. De slöt sig 

inne istället. 

Jag vet precis hur de hade det, såg det själv 

när jag arbetade i Kristianstad. 

Teamarbete

Så kom det statliga vårdbidraget som den ab-

solut första räddningen för föräldrarna. Den 

andra hjälpen kom med omsorgslagen 1968, 

som sa att föräldrar som inte får någon hjälp 

har rätt till hemvård. 

Hemvård betyder att det ska finnas team i 

varje landsting som kan stimulera, hjälpa och 

stödja. Det ska finnas team både för vuxna, och 

för barn. Antalet experter som anställdes för 

detta yttre teamarbete steg dramatiskt. 
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Jag hade ingen enda psykolog 1960. 1970 

hade vi 60 psykologer och 1980 fanns inom 

omsorgen 300 psykologer.

1960 var socialarbetarna 15 till antalet, 1970 

var de 50, och 1980 hade antalet växt till 200.

Så såg omsvängningen ut. Normaliserings-

principen hjälpte oss att formulera mål. Målen 

försköts hela tiden framåt. Parallellt växte nya 

institutioner och utbildningar fram, psykologis-

ka och sociologiska institutionen, socialarbetar-

utbildning, arbetsterapiutbildning, utvecklades 

under 50-talet. Nya expertgrupper fångades 

upp inom omsorgen.

Hur ser det ut idag, när kommunerna har 
ansvaret? 

Jag ska svara med en historia från Dalarna:

Det var tre pojkar som stod och resonerade 

om detta outgrundliga, fantastiska hur barn 

kommer till. 

Dom käbblade, och den ene visste bättre än 

den andre. 

Men då sa den tredje: 

– Nä inte vet jä hur det går till, en sak är ja 

säker på – det är olika i olika kommuner! ”

Om pristagaren
Karl Grunewald, årets Forsa-pristagare, har 

under mer än ett halvt sekel verkat för bättre 

livsvillkor för personer med funktionshinder. 

– Karl Grunewald har visat hur solidaritet och 

kunskap kan förenas i praktisk handling. Han 

har aldrig tvekat att ta ställning i kontroversi-

ella frågor, utan visat vägen både som offent-

lig person och som engagerad medmännniska, 

förklarar Taipo Salonen, Forsas förbundsord-

förande vid prisutdelningen.

– Kraft och energi har han hämtat ur både en 
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nalstyrelsen 1961–68.

Byråchef och medicinalråd vid Medicinalsty-

relsen 1968 fram till pensionen 1986. 

Expertledamot i många slags utredningar av 

omsorg av de utvecklingsstörda, även i inter-

nationella sammanhang. 

På 70-talet ordförande i riksförbundet Hem 

och Skola. 

Ansvarig utgivare av tidskriften Psykisk utveck-

lingshämning 1962–87.

Skrivit ett tiotal böcker, främst om omsorg och 

om utvecklingsstörda.

Sedan slutet av l980-talet ordförande i stiftel-

sen Utvecklingsstörda i fokus. 

optimistisk tro på människors möjligheter och 

en reflekterande kritisk analys av hindren.

Karl Grunewald initierade det öppna samta-

let om flerhandikapp och inlärningssvårigheter. 

Genom tidskriften INTRA och sina böcker 

verkar han fortfarande outtröttligt för att sti-

mulera till lärande och fortsatt brobygge mel-

lan fält och forskning. 

Några axplock ur  
Karl Grunewalds yrkesliv

Färdig barnpsykatriker 1956. 

Verksam i Kristianstad som chefsläkare på barn-

psykiatriska verksamheten, och överläkare vid 

Centralstyrelsen för psykiskt efterblivna, som 

det då hette, 1956 till 1960.

Överinspektör på sinnesslövården vid Medici-
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kan civil-
samhälleT gÖra 
oss Trygga? 

Erik Amnå, docent i statsvetenskap, forskningsledare på  
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)  
vid Göteborgs universitet och universitetslektor vid Örebro universitet

Alla slåss om begreppet civilsamhället. Och trygghet har blivit en handelsvara. 
Hur ska den nordiska välfärdsstaten, som visat en sådan robusthet ifråga om trygg-

het, tillit och säkerhet klara den stora omställning som just nu pågår? 
Erik Amnå talade under rubriken Trygghet och civilsamhälle. 
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Begreppet civilsamhället kom in i svensk 

debatt år 1990. Man hade försökt att 

lansera det tio år tidigare, men min-

dre lyckosamt. Kanske berodde det på att det 

fördes in som ett vänsterbegrepp, säger Erik 

Amnå. 

Det fanns en slags hunger efter ett nytt liv-

givande politiskt begrepp som kunde fylla igen 

hålen efter uttryck som ”fonder”, ”det starka 

samhället”, ”den enda vägen” och marknadslös-

ningar, som länge dominerat och stigmatiserat 

den partipolitiska debatten. 

– Begreppet civilsamhället problematiserade 

i första rummet den svenska staten och det 

svenska sociala kontraktet. Det ifrågasatte 

socialdemokratins dubbla anspråk på att sam-

tidigt vara ”folkrörelser underifrån” och ett 

”statsbärande” parti ovanifrån: ”SAP som både 

Kung och Allmoge”. 

Amnå menar att forskarna nyanserade debat-

ten. De kunde exempelvis visa att det faktiskt 

inte förelåg något självklart samband mellan 

en välutbyggd välfärdspolitik och ett försvagat 

svenskt civilsamhälle. 

Men vad menas med ett civilsamhälle? 

Amnå lyfter fram några iakttagelser: 

Det svenska civilsamhället återkommer som 

en betydande producent av välfärd och trygghet. 

Det sker först av allt beroende på välfärdsstatens 

tillkortakommanden. Antingen direkt eller indi-

rekt så inviteras det att bli en partner, tack vare 

sin kostnadseffektivitet och prestige, och sitt 

respektingivande märke. Både i form av folkrörel-

sebaserat socialt arbete och form av ideella/frivil-

liga insatser av en lösligare organisation. 

Det leder vilse att bara tänka att det är de 

gamla folkrörelserna som kommer tillbaks. 

Å ena sedan känner vi igen produktionen av 

välfärdstjänster för barn, äldre och funktions-

hindrade. Å andra sidan har civilsamhället nu 

omvandlats från att vara en institution som ger 

svaga medborgargrupper en tydlig röst – till 

något som företrädesvis ger en social service 

som välfärdsstaten inte kan leverera. 

En ny politisk-administrativ kultur växer 

fram, lite bedrägligt mysig. Alla ska sitta i 

samma båt. Men vem som har det yttersta 

ansvaret och vem medborgaren ska kunna hålla 

ansvarig är inte alltid så lätt att se. 

– Vilket bord ska jag slå näven i, frågade en 

av de medborgare som jag nyligen intervjuat 

om det politiska engagemanget. 

Det är de frivilliga – inte medlemmarna – 

som återvänder. En viktig del av civilsamhället 

består förstås till en stor del av frivilligt socialt 

arbete. De flesta svenskar gör sådana insat-

ser. Men färre är medlemmar, alltfler saknar 

kopplingen till föreningsarbetet. Den säregna 

nordiska, demokratiska kombinationen att vara 
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både medlem och frivilligarbetare försvagas. 

Frivilliga sociala aktiviteter som självorga-

niserade, medlemsbaserade och ickeprofes-

sionella föreningar lämnar nu plats åt service-

orienterade, kundinriktade organisationer av 

avlönade professionella. 

De frivilliga amatöristiska medlemmarna 

gör ett uttåg.

Delar av det gamla civila samhället genom-

går en remarkabel metamorfos. Civilsamhället 

återvänder som en ersättare för de politiska 

partier som tycks vara i färd med att lämna ci-

vilsamhället och växa ihop med den offentliga 

sektorn. De behöver inte sina medlemmar läng-

re. De behöver mandat i kommunfullmäktige 

regionfullmäktige och landstingsfullmäktige 

och riksdag för att få ihop pengar. De behöver 

professionella för att få idéer. Men de behöver 

faktiskt inte sina medlemmar längre. 

Jourhavande medborgarskap

Då sker det en intressant omgruppering bland 

de etablerade folkrörelserna. En del av dem 

radikaliseras just nu. Deras genuina kärlek till 

välfärdsstaten tycks bli alltmer villkorad. 

– Vi minns fjolårets Påskuppropet, där om-

kring 150 000 människor i 64 organisationer 

och 25 trossamfund framgångsrikt krävde am-

nesti för flyktingar. 

Detta är ett exempel på ”jourhavande med-

borgarskap”. Det finns nämligen inga allmänna 

tendenser till ett svikande samhällsengage-

mang i Sverige. 

Det är sant att valdeltagande, partimedlem-

skap och unga människors föreningsmedlem-

skap sjunker. Men det viktiga är att det poli-

tiska intresset fortfarande lever. Det finns en 

beredskap att gripa in om aktivitet påkallats, 

inte bara om en oförrätt uppdagats, utan för 
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att det finns en lösning i sikte. Men vi sam-

hällsforskare har litet dåliga instrument och 

teorier för att fånga in den processen. 

Det som utmärker civilsamhällets återkomst 

är en globalisering av det svenska civilsamhäl-

let. Det visar sig i att man använder ett nytt 

språk: mänskliga rättigheternas språk. 

Historiskt sett har civilsamhället haft en 

större internationell förankring än välfärdssta-

tens institutioner. Flera av dem är sprungna ur 

internationella eller utländska organisationer. 

Men nu ser vi tydligt hur BRIS, patientorgani-

sationer, Rädda Barnen och andra trotsar den 

här politiska majoritetsdemokratins kultur och 

dess kommunala självstyrelser med politiska 

representanter. Istället åberopar den interna-

tionella konventioner och är beredd att dra sina 

förtroendevalda inför domstol. Juridiken ska 

lösa politikens problem.

– Samtidigt ser vi hur civilsamhället inte nöjer 

sig med ett beroende av staten, utan även i 

kraftigt stigande utsträckning utvecklar sina 

kontakter med marknaden på olika sätt. 

– Vi ser hur Amnesty samarbetar med H&M, 

Världsnaturfonden med Volvo. Båda jobbar 

också med ICA. Medan däremot Attac och 

Jordens vänner föredrar att fortfarande se fö-

retagen huvudsakligen som måltavlor. 

– En slutsats av den här genomgången är att 

vi måste anlägga ett brett och öppet perspektiv 
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området runt torget, och går runt för att se 

hur man skulle kunna lysa upp grannskapet 

och göra det mindre skumt, hålla efter buskar 

och vildvuxna träd. Flera förslag lanseras och 

tas till protokollet. 

– Men jag tror vi gör något mer. Vi ingår också 

i ett slags samverkansprojekt över olika pro-

fessionella gränser. På trottoarnivå. Vi gör ett 

slags syneförättning utifrån botten i de väldiga 

förvaltningspyramiderna. Där cheferna i top-

pen gjort nytta och uppfyllt sina besparings-

beting. 

– Trygghetsvandringen är en utvärderande 

okulär besiktning. Istället för de controllers och 

revisorer som nu sitter, var och en vid sina stup-

rör och mäter vad som kommer ner, försöker vi 

komma underfund med vad alla dessa sinnrika 

och godhjärtade resursstarka välfärdsprogram 

ger för nytta ur en enda synvinkel; vår känsla 

av trygghet i det offentliga rummet.

– Tryggheten har blivit högpolitik, inte hö-

gerpolitik, av förtroendevalda som naturligtvis 

bryr sig om hur vi mår. Men som nu också 

i valkampen ser det naturligt att bjuda över 

varandra i kampen om att stilla vår påstådda 

oro. 

– Jag tror vandringen berättar något om smar-

ta politiker som låter det brottsförebyggande 

arbetet ta denna uttrycksform. Som i en slags 

förtvivlan över sin brist på inflytande högst 

när vi vill förstå den svenska samhällsutveck-

lingen. Och vad civilsamhället egentligen spe-

lar för roll, bakom eller under det ideologiska 

skimret som utmärkt det. 

– Det handlar inte att demonisera eller glorifi-

era den ena sektorn på bekostnad av den andra. 

Det är deras sammanflätning och inbäddning 

som påkallar vår uppmärksamhet för att vi ska 

förstå vad effekterna blir. 

Erik Amnå om tryggheten 

Vad spelar exempelvis det heterogena, det kraf-

tigt förändrande och motsägelsefulla ojämlika 

svenska civilsamhället för roll för tryggheten, 

undrar Amnå och tar oss med på en trygg-

hetsvandring. 

Han står där en kväll på Frölunda Torg i 

Göteborg tillsammans med, kanske tjugofem 

personer; en polis, en belysningskonsult, en 

ungdomsledare från Frölunda församling, några 

tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltning-

en, ett antal auktoriserade ungdomsvärdar, en 

planarkitekt, någon från bostadsföretaget, en 

tjänsteman från Västtrafik och en från park-

förvaltningen. 

– Vi ska gå ut på en så kallad trygghetsvand-

ring i en av världens starkaste demokratier, i ett 

av världens mest utbyggda och förtroendefulla 

välfärdssamhällen. 

– Ytligt sett kollar vi fritidsgården Fågeln och 
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Trygghet och otrygghet kostar pengar

Vad som är uppenbart är att marknaden förstår 

trygghetsvärdet, företagen förstår att trygghet 

kostar pengar. Och framför allt otryggheten. 

Företag, kvasioffentliga och privata företag på 

den här trygghetsvandringen försöker ta sitt 

sociala ansvar. De tar ansvar för hur det ser 

ut kring de egna affärerna. Försäkringsbolag 

och näringsidkare bildar en pakt med förvalt-

ningarna. Man sponsrar trygghetssatsningar, 

därför att tryggheten är en företagsekonomisk 

viktig faktor. Otrygghet, klotter och sabb är en 

förlust, trygghet och säkerhet en vinstfaktor. 

Trygghet säljer. 

 – Jag tror också att den här trygghetsvand-

ringen är ett slags exempel på ett Civilsamhäl-

lets renässans. Det är ett slags aktivering av 

egenskaper och potentialer och dimensioner 

upp i pyramiden, gör en slags by-pass operation 

och kopplar sig till trygghetsvandrare som med 

svaga bindningar till centrala förvaltningskans-

lier granskar välfärdsstaten underifrån. 

– Vad blev de av de ljuva drömmarna om 

en tryggare stad? undrar politikerna. De är 

ängsliga inför hotet om att förlora det politiska 

förtroendet på den mest grundläggande frågan 

av dem alla; medborgarnas tillit till statens 

kapacitet att skydda dem till liv och lem. 

– Vi ger ett svar i trygghetsprotokoll som 

vi upprättar. Men det intressanta är alltså att 

förvaltningen inte längre anförtros det fulla 

ansvaret. 

 Och så går vi där, i de valda medborgarföre-

trädarnas ställe. I stället för de politiska partier 

som av allt att döma lämnat civilsamhället och 

flyttat in i kommunalhusen. 
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av medborgarskap som kanske har legat slum-

rande en tid.

– Jag tror att de här enkla mötena kan vara 

viktiga. Vi måste göra allt för att återskapa dia-

logerna och mötena i lokalsamhället. Upprik-

tiga samtal där vi möter varandra och korrigerar 

de breda, kraftigt överdrivna mediaberättel-

serna om vad som händer i vårt samhälle. 

– Poängen är att jag på intet sett ideologiskt 

går i bräschen för en utbredning av civilsam-

hället för att lösa tryggheten och andra viktiga 

samhällsfrågor. Vi som forskare måste i stället 

studera samspelet mellan civilsamhälle, väl-

färdsstat och marknaden för att förstå vad som 

händer och vad som blir den sammanlagda 

effekten. 

erik.amna@sam.oru.se 
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gruppdialogen 
Under passet ”Forsa-dialogen” kunde deltagarna välja att delta i en av fem gruppdia-
loger. Samtalsledare inbjöd till diskussion genom att ge sitt perspektiv på symposiets 
tema och föreläsningar. Därefter presenterades ett paper.
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PREVENTION 
om preventivt arbete i skolan 

De kom från skola, socialtjänst, socialstyrel-

sen, socionomutbildning och forskning – inte 

bara från Göteborg utan från olika delar av 

landet. Det skapade en livlig debatt om det 

preventiva arbetet i skolan. 

– Det var ett spännande och ganska ovanligt 

gäng, säger samtalsledaren Lasse Fryk.

Utgångspunkten för samtalet var Kerstin Svens-

sons forskning om socialt arbete med studier 

av alkohol- och drogprevention i skolan. Där 

menar Kerstin Svensson att preventivt arbete 

lätt blir ”ett projekt i sig själv” och man riske-

rar att tappa bort grundläggande faktorer som 

stärker skyddsfaktorerna hos de enskilda. 

Lasse Fryk är högskolelektor med ett mångår-

igt engagemang kring hur utbildning kan kopplas 

med praktik och samhällsinriktat arbete. Han 

ledde samtalen tillsammans med socionomen 

Margareta Forsberg som bland annat disputerat 

på avhandlingen ”Brunetter och Blondiner”. 

– Vi diskuterade preventivt respektive pro-

motivt arbete i skolan, fortsätter Lasse Fryk. 

Och vi var ganska eniga om att en preventiv 

satsning på till exempel ANT-teman, det vill 

säga Alkohol-Narkotika-Tobak, bara blir ett 

ämne som inte eleverna känner delaktighet i. 

Det blir ett ämne som ska ”pluggas”. 

I stället är det viktigt att satsa på att ge elev-

erna kunskaper i en god skola där värdegrunds-

frågor, delaktighet och demokrati är centralt.

– Ett exempel på bra promotivt arbete är att 

levandegöra kursplanen så att barn och ungdo-

mar känner sig sedda och bekräftade från sina 

egna utgångspunkter. De blir delaktiga i den 

vardag de själva ska leva i. 

– Då kan sedan ANT-temat komma in som 

en allmän diskussion om livsstil. Något man 

hela tiden har med sig i diskussionen om var-

dagslivet – inte bara som ett ämne som tas upp 

under en temavecka. 

Man hann även med att reflektera över några 

av symposiets föreläsningar. 

Margareta Forsberg noterade bland annat att 

kvantitativa undersökningar ofta väcker fler 

frågor än de besvarar. 

Fler röster angående de olika föreläsningarna: 

– Förvånande att vi fortfarande befinner oss på 

en nivå där vi talar om ”synliga invandrare”. 

– Vi har ett alltför utbudsfixerat samhälle. 

– Vi måste finna fler individuella lösningar – inte 

bara kollektiva sådana. 

Samtalsledare: margareta@reflex.o.se

 lasse.fryk@socwork.gu.se

Paper-presentatör: kerstin.svensson@soch.lu.se



�5



�6

BARNPERSPEkTIV

– Vi måste sätta barnets eget perspektiv först. 

Före vuxnas barnperspektiv och samhällets 

barnperspektiv. Som det är nu kommer bar-

nets eget perspektiv sist – eller inte med alls. 

– Det här var vi överens om, säger kerstin  

Sjöbratt, samtalsledare i den gruppdialog 

som talade om utsatta barns perspektiv. 

En annan viktig slutsats som drogs var att de 

som arbetar i den ideella sektorn har något att 

tillföra forskningen och tvärtom.

– Det blev väldigt tydligt, menar Kerstin 

Sjöbratt, regionchef för Bris Väst. Hon skriver 

också under på att sammansättningen i grupp-

dialogen var oväntad och spännande. 

Utgångspunkten för diskussionen var Yvonne 

Schantz studie av barn med kontaktfamiljer. 

Yvonne är utvecklingsledare i Uppsala kom-

mun. 

I studien fokuserade hon just på barnets 

perspektiv. 

– Och det var en verkligt intressant studie, 

fortsätter Kerstin Sjöbratt. Att få en kontakt-

person är en vanlig insats för utsatta barn. 

Att det då fallerar med att vi inte berättar för 

barnen varför de får en kontaktperson eller 

kontaktfamilj eller att de inte fått tillräcklig in-

formation om åtgärden är anmärkningsvärt. 

– Jag har samma erfarenhet från de utsatta 

barn som ringer till Bris – och då handlar det 

också om barn som mobbas i skolan och så 

vidare. De tycker inte att de blir lyssnade på. 

Varken i skolan eller i ett utredningsarbete. 

Insikten är inte ny – men den bekräftades den 

här dagen i diskussionen i Dalheimers hus. 

– Men vi kunde också konstatera att det är 

svårt att hålla ett barnperspektiv rakt igenom 

– även för dem som arbetar professionellt med 

barn. 

Barnperspektivet måste man arbeta med kon-

tinuerligt, alla som arbetar med utsatta barn 

måste fortbilda sig och ha en daglig träning. 

Också med att hålla isär de olika nivåerna; bar-

nets eget perspektiv, de vuxnas barnperspektiv 

och samhällets barnperspektiv.

Kerstin Sjöbratt menar att Bris har en bred 

kunskap om vad barn tycker och tänker.

– Och vår erfarenhet bekräftades av Yvonnes 

forskning. 

– Vår gemensamma ståndpunkt blev alltså: 

Gör barnen mer delaktiga, informera dem mer 

så ger de åtgärder man sätter in bättre resul-

tat.

Samtalet handlade vidare om:

• Barnets egen berättelse här och nu är viktig. 

Det behöver inte vara en hel berättelse, den 

behöver inte ens vara sann. Att det finns 

någon som är en god lyssnare är det viktiga.
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• Barn har inte alltid förväntningar på att nå-

got skall hända, att det skall bli insatser/åt-

gärder.

Man var också enig om att okunskapen är stor 

om hur man som vuxen kan ta emot barns 

berättelser.

Kerstin Sjöbratt kunde berätta att mobbning 

tidigare låg högst som skäl att ringa Bris, men 

sedan 2005 har det skett en förskjutning till 

problem i familjen och problem med att inte 

duga och att känna sig stressad. Drygt 20 000 

samtal och mail tas emot på Bris varje år. De 

som hör av sig är: 

• De barn och ungdomar som behöver någon 

att berätta sin berättelse för.

• De barn som har berättat sin berättelse utan 

att det fått effekt, det har inte blivit någon 

skillnad.

Yvonne Schantz pekade på att den vanligaste 

insatsen i öppenvård för barn och unga är kon-

taktfamiljer eller kontaktpersoner. Det syftar 

i de flesta fall till att ge avlastning till ensam-

stående föräldrar. Biståndsinsatsen rör 22 000 

barn och ungdomar varje år. 

Tillit är ett nyckelord i barnperspektivet. 

Själva ordet tillit kan läsas från båda håll och 

det är därför helt uppenbart, menade man, att 

tillit är ömsesidighet. Det måste finnas tillit 

från båda håll i ett samhälle. 

Samtalsledare: kerstin.sjobratt@bris.se

Paper-presentatör: yvonne.schantz@uppsala.se
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RäDSLANS DILEMMA
– Vilka risker får man som medborgare ta utan 

att bli skuldbelagd om det oönskade händer? 

Vilka risker förväntas man ta utan att visa 

rädsla? 

Det var några av frågorna som kom upp i grupp-

dialogen om rädslans dilemma under Forsa-

symposiet. Ingrid Sahlin, professor i socialt 

arbete med hemlöshetsfrågor och brottspreven-

tion som sina forskningsområden var samtals-

ledare tillsammans med forskaren i sociologi 

Ulla-Britt Wennerström. Båda jobbar just nu 

med ett forskningsprojekt om trygghetsarbete 

inom allmännyttans bostadsföretag. 

Diskussionen inleddes av Carina Markström, 

doktorand i socialt arbete vid Umeå universi-

tet. Hon hade tänkt utgå från hur allt tal om 

den så kallade Hagamannen, som begått en 

rad våldtäkter i Umeå under flera år, satt hela 

staden i skräck. Det har i sin tur inneburit nya 

krav på hur unga kvinnor ska bete sig för att 

förebygga att de drabbas. 

– Men just den här dagen hade Hagamannen 

gripits, det gav debatten en extra dimension, 

berättar Ingrid Sahlin. 

Carina Markström berättade att även hon, 

som egentligen inte varit så rädd, hade blivit 

väldigt lättad när Hagamannen greps. 

Carina bor i närheten av den plats där en av 

de åtta våldtäkterna ägt rum. Hon hade själv 

gått hem ensam efter att ha varit med vänner 

och druckit vin. Och hon har börjat fundera 

kring begreppen skuld, risk och rädsla. Det 

enorma medieuppbådet, DNA-registreringen 

och demonstrationer har satt spår. Carina har 

bokstavligt talat hamnat i rädslans dilemma. 

Hur ska hon hantera sin vardag? 

– Om jag inte går ut medverkar jag till att ga-

torna blir folktomma och därmed till att både 

rädslan och risken för våld ökar, berättade hon.

Samtidigt uppmuntrade polisen kvinnorna 

i Umeå att inte vara ute på kvällarna. Carina 

fick erbjudande från patrullerande poliser att 

bli skjutsad hem. Hennes reaktion: 

– Kvinnor har rätt att slippa bli skyddade.

Någon ställde frågan: borde kanske polisen 

uppmuntra män att inte vara ute på kvällarna 

istället?

Andra svarade: 

– Män bör inte få kollektiv skuld.

– Men skall kvinnor vara kollektiva offer?

Man konstaterade vidare att det sexualise-

rade våldet är speciellt. 

– Har vi större makt och ansvar för våra liv 

idag? Är sexualbrott mer en privat angelägen-

het idag än förr – har skulden för den drabbade 

blivit mer privat?

Kan processen i Umeå leda till något gott? 
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– Ja, menade Carina Markström. Folk har 

börjat prata med varandra, ha sällskap med 

varandra hem.

Ingrid Sahlin: 

– Skapade Umeå-processen en ny slags exklude-

rande tillit? Att vissa närmat sig varandra medan 

andra hamnar ännu mer utanför – eller utsätts 

för ännu mer misstro? Att man skaffar sig en 

gemenskap, men på andras bekostnad. En grupp 

väninnor tar nog hand om varandra, men de en-

samma kanske blir mer utsatta av rädslan.

Carina Markström berättade vidare att en del 

hade börjat titta snett på sina grannar – och 

granskat deras fötter. I utredningen hade det 

nämligen framkommit att våldtäktsmannen 

hade ovanligt små fötter. 

– Men det är ju inget laddat med små föt-

ter. I övrigt beskrevs mannen som en vanlig 

svensk, menar Ingrid Sahlin som sen ställde 

den provocerande frågan: 

– Anta att Hagamannen inte varit vit utan 

svart! Nu misstänktes ju inte alla vita män, 

men det skulle nog varit annorlunda om det 

varit en svart man som begått våldtäkterna.  

Diskussionen rörde även detta att undvika 

rädslan eller att dämpa den: 

– Ett sätt att tona ner rädslan är att skämta 

om den. 

Och rädslans dilemma – det handlar bland 

mycket annat om att man med rationalitet 

kan hålla rädslan under kontroll. Men man 

kan samtidigt inte ta bort rädslan helt med 

förnuftets hjälp. 

– Det är mycket större risk att bli överkörd 

av en bil än att bli våldtagen, ändå är man mer 

rädd för det senare.

Samtalsledare: ingrid. sahlin@socwork.gu.se

 ulla-britt.wennerstrom@sociology.gu.se

Paper-presentatör: carina.markstrom@socw.umu.se



�0

LEDNINGSFUNkTIONEN 
I OMVANDLING

– Samhället måste ha tillit till individen, det 

tycker jag var en av de viktigaste synpunk-

terna som kom fram, säger Elisabeth Hajto-

witz. Tillsammans med Staffan Höjer ledde 

hon gruppdialogen som diskuterade den nya 

ledarrollen.

Elisabeth Hajtowitz är chef för FoU i Väst, och 

har mångårig erfarenhet från lednings- och 

utvecklingsarbete inom en stor del av social-

tjänstens område.

Staffan Höjer är forskare i socialt arbete med 

inriktning på kunskapsbildning, professions-

frågor och organiseringens betydelse för det 

sociala arbetet.

Seminariet utgick från Maria Wolmesjös 

avhandling om förändringar av yrkesrollen för 

första linjens chefer inom den kommunala äld-

re- och handikappomsorgen. Maria är forskare 

i socialt arbete. 

Maria pekade på att chefsskap och ledarskap 

inom offentlig verksamhet under de senaste 

åren tillskrivits en nästan magisk betydelse 

för verksamheten. Chefer förväntas hitta lös-

ningar på det mesta. Ett sätt att hantera detta 

har varit att försöka öka effektiviteten, bland 

annat genom införandet av så kallade bestäl-

lar-/utförarmodeller. Ledarskapet befinner sig 

i ett korsdrag från olika förväntningar. Det 

handlar om att kunna realisera en omdaning 

av offentlig verksamhet, att vara tydliga chefer 

och ändå vara goda ledare. Vad innebär sådana 

förändringar för chefs- och ledarskapets möj-

ligheter?

– Jag tror att alla som deltog i den här diskus-

sionen uppfattade den som en väldigt bra och 

intressant diskussion. Och det var många som 

var aktiva och kom med en rad intressanta 

inlägg, förklarar Elisabeth Hajtowitz.

Maria Wolmesjö pekade på att tre begrepp 

återkommer i bra ledarskap: 

• Trygghet 

• Tillit 

• Tydlighet 

Under diskussionen konstaterades att det finns 

en skillnad i manligt och kvinnligt ledarskap: 

– Kvinnliga chefer känner stort ansvar för 

medarbetarna. Medan de manliga cheferna 

säger: ”Vi har de spelare vi har”. 

Första linjens chef är i kläm både ovanifrån av 

överordnad chef och politiker och nerifrån från 

medarbetare och brukare. Dilemmat: Vem ska 

han/hon vara lojal mot?

Ledaren är/måste vara lojal mot organisa-

tionen, men har känslomässigt en annan lo-

jalitet.
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Saxat ur dialogen:

Var får medarbetarna daglig handledning?

– Sköterskorna har sin MAS (Medicinskt An-

svarig Sjuksköterska), men det skulle också be-

hövas en socialt ansvarig för annan personal.

– Kvinnor väntar på att bli sedda för att de 

gör ett bra jobb. Män söker själva och tänker 

”jag vill påverka”. 

Man menade vidare att 70 procent av chefens 

arbetstid är kommunikation.

Fler åsikter:

– När man frågar chefer ”tycker du att du 

är tydlig?” blir svaret nästan alltid ”nej”. Alla 

har dåligt samvete och en drömbild av hur 

det ska vara.

Om begreppet tillit till samhället påpekade 

Lars Svensson: 

– Man talar inte om tillit åt andra hållet. Vilken 

tillit har myndigheter till de enskilda individer 

man har kontakt med, vars liv man hanterar? 

Här behövs ett nytt förhållningssätt, attityd-

förändring, ett annat sätt att tänka.

Samtalsledare: elisabeth.hajtowitz@gr.to

 staffan.hojer@socwork.gu.se

Paper-presentatör: maria.wolmesjo@vxu.se



�2

BROTTSPREVENTIV 
SAMVERkAN 

– Den samförståndsanda som tidigare fun-

nits i Sverige har bytts ut mot något annat, i 

bikerkulturen blir det konfrontation. Och 

det förvånar mig att det gått så fort, från en 

dag till en annan. 

Stig Grundvall är fil dr i socialt arbete och 

författare till avhandlingen ”Vagabond MC, 

gemenskap manlighet och marginalitet”. Han 

var samtalsledare i gruppen som diskuterade 

brottspreventiv samverkan, där även forskaren 

Torbjörn Forkby deltog med en presentation 

av sitt arbete.

– Kriminella nätverk och gängrelaterad 

brottslighet har blivit mer omfattande och 

allvarlig. Flera röster menar att segregerade 

bostadsområden, bristande framtidsutsikter 

och svårigheter att få en plats i samhället ger 

en grogrund för att unga människor dras in i 

gäng och kriminalitet, förklarade Forkby. 

Han berättade också att det ställts krav på ett 

mer offensivt arbete riktat till såväl ungdom i 

riskzonen som till förebyggande åtgärder. 

Torbjörn Forkby: 

– Ung och Trygg i Göteborg är ett omfattande 

försök att bryta nyrekryteringen till kriminella 

nätverk genom samverkan. 

Han fokuserar i sin forskning på relationerna 

mellan centrala aktörer när det gäller svårighe-

terna att uppnå legitimitet för satsningen. I Ung 

och Trygg förs frågan om ungdomskriminalitet 

upp på dagordningen.

Frågor som ställdes i gruppdialogen: 

– Hur skall man agera? Hur ser polisens roll 

ut? 

Och många svar:

– Man måste arbeta områdesbaserat. 

– Skapa nätverksanalyser av ungdomar som 

begått brott. 

– Titta på kopplingen mellan rekrytering och 

boende.

– Kan framtidsverkstäder vara en gångbar ar-

betsmetod i skapande av förebyggande insatser 

för ungdomar?

Frågan om hur förutsättningarna ser ut och 

vilka svårigheter som finns med att etablera 

brottspreventiv samverkan ledde in på sam-

talsledaren Stig Grundvalls avhandling.

– Polisens metoder har blivit mer militäriska, 

man sätter ”Hårt mot hårt”, menar Grund-

vall.

Och det gäller såväl ungdomsgrupper som 

de grupper som träder ut ur samhället, biker-

kulturen och kriminella gäng. 

Hur ser bikerkulturen ut idag? Vad finns det 

för kopplingar till kriminalitet? Och vad kan 

man göra? Grundvall igen: 



– I flera marginaliserade grupper, däribland 

bikerkulturen, tenderar tilliten att bli hori-

sontell, man litar på medmänniskor i samma 

organisation.

Under 1970-talet utvecklade kommunen 

och andra myndigheter en dialog med olika 

MC-klubbar, bland annat genom att tillsätta 

särskilda kontaktpersoner som hade till upp-

gift att arbeta med de här grupperna. Men 

under andra hälften av 1990-talet förändrades 

dessa klubbar, det blev mer anknytning till de 

internationella outlawklubbarna, bland annat 

etablerades Hell Angels i Sverige.

– Den ömsesidiga respekt och tillmötesgå-

ende hållning som polis och andra myndigheter 

utvecklat tidigare förändrades ganska radikalt 

under 1990 talet. Det berodde bland annat på 

klubbarnas distansering, polisens nya metoder 

och medias demonisering. 

Stig Grundvall tror i princip på den nya 

samverkan, som görs bland annat inom Ung 

och Trygg. Men han ser samtidigt att det finns 

tendenser till toppstyrning och att denna sam-

verkan splittrar tidigare etablerade samarbets-

former. Många nya direktiv kommer uppifrån, 

pålagda direktiv som medför en ny agenda. 

– Samtidigt finns det något positivt i det nya 

sättet att arbeta. Vi står inför ett nytt samhälle 

och måste hitta nya lösningar. 

Samtalsledare: stig.grundvall@socwork.gu.se

Paper-presentatör: torbjorn.forkby@gr.to
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Elsie Averlid
Utvecklingschef för barn och utbildning och 
folkhälsosamordnare SDF Torslanda

– Det var första gången jag var med på ett Forsa-symposium. 

Joakim Palmes föreläsning om ohälsan gav mig mest. Den bild 

han gav bekräftar det som vi ser inom skolan. Det innebär att 

vi behöver mer resurser – jag fick en stärkt bild. 

– Jag blev tagen av Karl Grunevalds tal, han gav mig inspira-

tionen att inte förtröttas. Jag arbetar med ledarskap och tyckte 

det var underbart att höra att en man som nått så stora resultat 

ändå haft sådana motvindar. 

– Carl Axel Aurenius budskap att vi måste våga möta andra religioner och nationer, att 

man ska vara nyfiken på och lyssna in, i stället för att övertyga andra om ens egen tro, 

utan att för den skull överge den. Att man kan berikas av andra, det var det budskapet 

jag tog med mig! 

– Sedan deltog jag i dialogen om MC-gäng och ungdomar. Jag har jobbat så länge med 

barn och ungdomar och har behov att bredda min kunskap. Och så tyckte jag det var skönt 

att få bekräftat att det finns människor som täcker in andra områden – att man själv inte 

behöver jobba med allt.

Yvonne Schantz
Utvecklingsledare för IFO (individ- och familjeomsorg)  
i Uppsala samt styrelsemedlem i Forsa Stockholm 

– Jag var med för femte gången, och tyckte den här konferensen 

var intressant eftersom jag är intresserad av utvecklingsfrågor. 

Mest intressant? Joakim Palme – det var givande att höra om 

utvecklingen för riskgrupperna i samhället, som till exempel 

försämringen för de utsatta barnen. Jag har tagit med mig den 

delen av rapporten och förmedlat det i min organisation. Sen 

ledde jag tillsammans med Kerstin Sjöbratt en dialog om Barns 

perspektiv. Det blev lite ont om tid för en del talare. Men jag tycker ändå det blev en 

intressant diskussion.
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Hans Fihn
Förvaltningssamordnare 

Bostadsbolaget, Göteborg

– Jag jobbar mycket med säkerhet och trygghet bland annat i 

Biskopsgården. Vi försöker få med oss helheten, inte bara själva 

fastigheterna utan även den sociala biten, människorna som bor 

där. Därför tyckte jag att det här symposiet skulle vara intres-

sant. Det var första gången jag var med och det var verkligen 

givande. 

– Vad jag tog med mig hem? Heidi Mork Lomells föreläsning 

om övervakningskamerorna. Vi har just haft diskussioner om att sätta upp kameror men 

nu måste vi kolla om det verkligen är rätt väg att gå. 

– Grunewald var också intressant. Det han berättade om lät som det hänt på 1500-talet, 

och så är det ändå så nära. En tanke dök upp hos mig – man ser ibland inte utvecklingen, 

att saker ändå går framåt. Grunewalds översikt kan översättas till vilket område man än 

arbetar med. Det händer saker, utan att man kanske lägger märke till det.

Tommy Berg
Trygghetskonsulent på 

Familjebostäder i Göteborg AB

– Jag deltog för att jag tyckte att det kunde ha en viss koppling 

till mitt arbete. Jag hade mycket funderingar med mig hem. Bra 

föreläsare och en duktig moderator. 

Men även lite ris – eller snarare en fråga. 

All den forskning som redovisades under de här dagarna – vem 

är den till för. Vad mynnar det ut i? Det beror naturligtvis inte 

på forskarna, de är duktiga, men resultaten av forskningen borde 

komma ut till allmänheten mycket mer. Man borde använda resultaten bättre.
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Sara Danielsson
Inredningsarkitekt, Göteborg

– Symposiet var det första för mig, många intressanta delta-

gare. Det var ett bra tillfälle att knyta kontakter bland annat 

på lunchen. Folk som man annars inte träffar och som ger nya 

infallsvinklar. 

– Det jag fastnade för allra mest var föreläsningen om övervak-

ningskameror. Att det är så dåligt utvärderat, och att det skiljer 

sig så mellan polisens kameror och de privata företagens kameror. 

Att övervakningen skapar nya osynliga och otydliga gränser var 

en nyhet för mig. Och att man som ”accepterad” kund inte märker av den gränsdragningen 

eftersom man aldrig blir stoppad. Det väckte många tankar som jag funderat vidare på. 

– Jag deltog i en dialog där man diskuterade DNA-prov och Hagamannen. Det är inte 

solklart att man ska DNA-prov utan vidare. Det borde ifrågasättas mer. Man ska inte kunna 

ta prov på vem som helst i vilket syfte som helst. Hur det här utnyttjas beror ju på vem 

som har makten. Det kan missbrukas i ett annat slags samhälle.

Lennart Mattsson
Representant för Riksförbundet  
Pensionärsgemenskap RPG, Göteborg

– Jag representerar vår organisation i Tryggare och Mänskligare 

Göteborg, därför fick jag en inbjudan. Personligen tycker jag 

Joakim Palme var mest givande. Han var informativ, gav en 

beskrivning svart på vitt om sakernas tillstånd som man redan 

anat. Sen hade det kanske varit bra att få del av alla forsknings-

rapporter efteråt... en kortfattad resumé. 

– Dialoggruppen fungerade också bra, då hade fler röster 

möjlighet att dela med sig av sitt kunnande.
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Ritva Mustanoja
Projektledare, 

Ung Kultur 116, Göteborg

– Jag var här för första gången. Hela symposiet hade ett intressant 

tema, bra föreläsare. Bra för mig som sitter med i Brå. 

– Heidi Mork Lomells föreläsning om den övervakande blicken 

gav mig allra mest, det ligger nära det jag arbetar med, graffiti- 

och klotterfrågor. Heidi beskrev dubbelheten hos medborgarna 

väldigt tydligt, tanken är att man ska bli tryggare av övervak-

ningskameror – men de otrygga blir alltså otryggare. En intres-

sant aspekt för mig att ha med i vårt fortsatta arbete.  

– Annars tycker jag att det skulle varit fler seminarier, mer diskussion, möjlighet till 

fler möten mellan forskare och fältare. Jag deltog i dialogen om MC-gäng och ungdomar 

och hade gärna velat ta del av avhandlingen före dialogen så man varit mer insatt inför 

diskussionen.

Eva Bergström
Individ- och familjeomsorgsfrågor Socialstyrelsen,  

ledamot i Forsas styrelse

– Det här var väl mitt nionde eller tionde symposium. Jag var 

med främst som sällskap till Karl Grunewald och jag tyckte 

faktiskt att hans ”tacktal” visade sig vara snudd på det mest 

intressanta inlägget. Och så överraskande. Man ber en person 

att säga några ord, och så kommer en lysande föreläsning. Men 

Joakim Palme var också intressant, väldigt pedagogiskt. Och 

så ser jag fram mot att ta del av Erik Amnås föreläsning – i 

skriftlig form.
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