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1. De texter som ingår i bibliografin
Föreliggande bibliografi är en kronologisk sammanställning av publicerade texter, för- 
fattade av Bengt Börjeson under åren 1958 fram till hans död 2012. Den omfattar fler 
än 130 texter; merparten olika former av vetenskapliga arbeten (monografier, kapitel i 
antologier samt forskningsrapporter och uppsatser), en mindre del artiklar som publice-
rats i olika tidningar/tidskrifter. Därutöver redovisas två skönlitterära texter.

Underlaget för sammanställningen utgörs av en genomgång av ett antal databaser: Libris 
(en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och 
forsknings bibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek), DIVA (en gemensam söktjänst för 
forskningspublikationer och studentuppsatser publicerade vid 30 lärosäten i Sverige) 
respektive Artikelsök (en databas där material ur 12 svenska dagstidningar och 420 
tidskrifter löpande indexeras). Denna genomgång genomfördes i oktober 2012. När det 
gäller texter som identifierats i Libris respektive DIVA har ambitionen varit att ta med 
samtliga texter, medan det gjorts ett urval bland de texter som identifierats i Artikelsök. 
Utöver de texter som identifierats på detta sätt, har efterforskningar gjorts vid ett antal 
institutioner där Bengt Börjeson var verksam (Socialhögskolan i Stockholm, Barnbyn 
Skå, Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, Lärarhögskolan i Stockholm 
samt Ersta Sköndal högskola).1

2. I debattens centrum under mer än ett halvt sekel

2.1 Teman i Bengt Börjesons texter
Den vetenskapliga produktion som redovisas i bibliografin är omfattande. Den rymmer 
fler än tio monografier, men framför allt ett stort antal uppsatser, kapitel i antologier 
eller vänböcker och artiklar i tidskrifter och dagspress. Det avspeglar att Bengt Börjeson 
etablerade sig som forskare och var verksam i en tid, innan kraven att publicera sig i 
peer-review granskade (i första hand engelskspråkiga) tidskrifter kommit att bli norm 
inom svensk samhällsvetenskap. Men än mer pekar det på två andra dimensioner i hans 
skrivande: I första hand viljan att ta del ta del av – och att driva – en radikal samhällsdebatt. 
Men också, att han helst av allt gjorde det tillsammans, i dialog med, andra människor.

I den kronologiskt upplagda framställningen är det möjligt att följa Bengt Börjesons 
arbete, och även om han under åren kom att arbeta inom olika områden är det också 
möjligt att identifiera teman som återkommer. Från att inledningsvis huvudsakligen ha 
ägnat sig åt frågor kring samhällets svar på ungdomsbrottsligheten, kom han med början 
under 1970-talet att ägna mycket tid åt diskussionen om socialtjänstens framtida inrikt-
ning, och inte minst åt frågorna om tvång kontra frivillighet i vården. Under dessa år 

1  Bibliografin är helt säkert inte fullständig. Till exempel har det varit svårt att finna uppgifter om Bengt Börjesons medverkan i 
tidskriften Konkret som kom ut under åren 1967-1969. Upplysningar om texter som inte kommit med, medförfattare som kommit 
bort eller årtal som blivit fel kan med fördel meddelas Martin Börjeson, Avd för socialt arbete, Linköpings universitet (Campus 
Norrköping), 601 74 Norrköping.
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utgår många av hans texter från familje behandlings arbetet på Barnbyn Skå; det är frågor 
som lever vidare i ”Barn i kris”-projektet, och det är också frågor han tar med sig till 
Institutionen för socialt arbete i Umeå – där han i mitten av 1980-talet publicerar sin 
första text om Jean-Paul Sartres Varat och intet. Under 1990-talet – när han är rektor vid 
Lärarhögskolan i Stockholm – blir texterna om pedagogik och skola fler, innan han under 
sina sista femton yrkesverksamma år åter framför allt kommer att ägna sig åt det sociala 
arbetets villkor och utmaningar.

2.2 Om människans möjligheter att nå kunskap – och att förändras
Ett av de återkommande temana i Bengt Börjesons texter handlar om kunskapssökandet 
som en kritisk praktik, som ett sätt att möjliggöra förändring. I hans texter kan man 
spåra en starkt antiauktoritär utgångspunkt. Den innebar att han som kritisk debattör 
kunde vara skarp och ibland närmast raljant – så längre kritiken riktades uppåt. I andra 
fall, när det handlade om att diskutera socialarbetares eller klienters villkor, var tonläget 
helt annorlunda, och hans resonemang präglades mer än annat av en öppenhet inför den 
andres erfarenheter. Samtidigt hade han en självklar tilltro till kunskapen och till det 
vetenskapliga arbetssättet. Inte som något man tar till för att hävda auktoritet, eller för 
att legitimera befintliga hierarkier utan som ett uttryck för en möjlighet för människor att 
lära tillsammans, av varandra.

Det citat som lånats till titeln på denna bibliografi är hämtat från en text Bengt Börjeson 
skrev i en vänskrift till Karin Tengvald i samband med att hon slutade som chef på Insti-
tutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen.2 Efter att ha 
slutat som rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm arbetade Bengt Börjeson under några 
år i början av 2000-talet i ett projekt vid Socialstyrelsen, ”Nationellt stöd för kunskaps-
utveckling inom socialtjänsten” – ett projekt som i flera avseenden bidrog till att lägga 
grunden för det arbete som idag bedrivs med sikte på att utveckla en evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten. Åtminstone under projektets första år möttes det av en 
hel del kritik, bland annat från forskare i socialt arbete som menade att det mest av allt 
var uttryck för myndighetens ambitioner att med en kunskapssyn importerad från den 
medicinska vetenskapen, genomdriva en kunskapsstyrning av det sociala arbetet ovan- 
ifrån. Det var säkert en, åtminstone delvis, märklig upplevelse för en person som för det 
mesta känt sig som en outsider att plötsligt befinna sig i en roll där han var företrädare 
för Socialstyrelsen. Men helt säkert bidrog han till att den ömsesidiga misstänksamhet 
som fanns bland myndighetsföreträdare respektive forskare i socialt arbete åtminstone 
för några år kunde övervinnas.

För Bengt Börjeson handlade detta inte om några strategiska överväganden, utan helt 
enkelt om att han tyckte att frågorna om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten var 
alldeles för viktiga för att de skulle lämnas åt sitt öde. Ungefär trettio år tidigare var 
han som chef för Barnbyn ansvarig för en radikal utveckling av verksamheten där. Från 
att ha varit en barninstitution genomförde man ett familjebehandlingsprogram där hela 

2 Bengt Börjeson 2006. ”Maktens arrogans och ignorans”, i Synnöve Ljunggren (red.) Mellan Scylla och Charibdis. En skrift till Karin 
Tengvald. Stockholm: Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete. Citatet återfinns på sid. 40.
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familjer kom till Barnbyn för att tillsammans med personal arbeta med sin sociala och 
psykologiska situation. Samtidigt med omläggningen av Barnbyns arbetssätt slopade man 
i stort sett den konventionella behandlingspersonalen; i stället sökte man bygga upp insti-
tutionen kring forskarrollen som den huvudsaklige yrkesrollen.

I en artikel i Tidskrift for Samfunnsforskning (1976) har Bengt Börjeson beskrivit den modell 
för forskning och utvecklingsarbete inom det sociala arbetets område som man sökte 
etablera på Barnbyn Skå. Utgångspunkten var två principiella ståndpunkter: Dels uppfatt-
ningen att det fanns en brist vad gällde relevant forskning. Det sociala arbetets metoder 
var bristfälligt uppmärksammade inom den beteendevetenskapliga respektive sociolo-
giska forskningen vid universiteten, samtidigt som forskningen vid socialhögskolorna 
var mycket svagt utvecklad. Dels uppfattningen att de forskningsmodeller som allmänt 
tillämpades inom beteendevetenskaperna och sociologin var inadekvata och/eller otill-
räckliga för det sociala arbetets vidkommande.

Ambitionen var att vid Barnbyn Skå utforma en forskningsorganisation som bättre 
svarade mot de krav på forskningen som kunde formuleras utifrån det sociala arbetets 
behov:

Den grundläggande plattformen för forskningsinsatsen vid Barnbyn Skå var upprättandet 
av en fruktbar relation mellan forskaren och de människor som är socialvårdens klienter. 
Denna plattform byggdes upp av två relationskomponenter:

•	 forskaren skall ha både forskar- och behandlaruppgifter;

•	 forskaren skall tillsammans med de individer han (forskar på) ingå i och skapa 
ett fungerande socialt system; forskaren och klienten skall tillsammans tolka denna 
verklighet (sid. 249).

Dessa tankar skulle lika väl ha kunnat ha formuleras idag! Ännu en bit in på 2000-talet 
efterlyses i den ena utredningen efter den andra ökade möjligheter att förena forskning 
med praktiskt socialt arbete, att göra det möjligt för klienter och brukare att medverka 
i kunskapsuppbyggnaden m.m. Men det verkar inte som vi i detta avseende kommit så 
värst mycket längre än vad man gjorde på Barnbyn Skå under 1970-talet.

Kanske ska man ändå mest låta sig imponeras av att man lyckades genomföra ett så pass 
radikalt program som man gjorde. En omständighet som bidrog till att över huvud taget 
göra det möjligt, var att man också såg nödvändigheten att vinna politikernas stöd:

På ett helt annat sätt än en vanlig forskningsinstitution, till exempel en universitetsinstitu-
tion, anser vi att vi är tvingade att visa vårt berättigande via några centrala projekt som 
tillhandahåller för vår forskningsverksamhet (livsviktig) kunskap. /.../ Våra navelsträngar 
är direkt knutna till socialvårdens politiker som sitter mitt uppe i praktiskt arbete och som 
kan bedöma (har vi någon användning av det här?). Vi menar inte att detta tvingar oss 
till att bara forska (för dagen), men det tvingar oss att på ett intelligent sätt motivera våra 
projekts fruktbarhet i metodiskt hänseende (sid. 251).
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För Bengt Börjeson är uppgiften med andra ord inte att i någon förenklad mening tillhan-
dahålla kunskap som omedelbart kan omsättas i behandlingsprogram och handlingsplan- 
er. Självfallet måste forskningen bidra med data som kan ”ge en uppfattning om utfal-
let av behandlingsarbetet vid Barnbyn Skå” (sid. 252), men den bör också bidra med en 
”kritisk granskning av socialvårdens mål och funktioner” (sid. 253). 

Samma ”dubbla” perspektiv återkommer i den artikel i Socionomförbundets tidskrift (1967) 
där Bengt Börjeson redogör för Gustav Jonssons avhandling Delinquent Boys, Their Parents 
and Grandparents (1967), och diskuterar ”de möjligheter vi har att praktiskt omsätta avhand-
lingens resultat till nya riktlinjer för det terapeutiska arbetet med svårt missanpassade 
barn och ungdomar” (sid. 385).

Hans utgångspunkt är att Gustav Jonssons avhandling hör hemma inom den kriminolo-
giska orsaks forskningen. Det innebär dels att avhandlingens problem är ”utomordentligt 
komplicerade, svåröver skådliga och kontroversiella” (sid. 385), dels att han skrivit inom 
ett område där den tidigare forskningen ”ofta utmärks av låg teknisk nivå, metodisk 
okunnighet och teoretisk fantasilöshet”. Detta, menar Bengt Börjeson, är orsaken att 
olika sociala insatser är ”utformade mer eller mindre i blindo”:

Vi vet nästan ingenting om behandlingseffekten av de terapeutiska alternativ vi förfogar 
över. Det gäller de ”dynamiska” terapeutiska alternativen, och det gäller miljöterapi och 
socialt case-work. Vi vet inte i denna vetenskapliga bemärkelse – för att ta ett drastiskt 
exempel – om Barnbyn Skå ger en mer effektiv behandling än institutionerna med långt 
mindre terapeutiska resurser (sid. 389).

Detta – att kunskapen är så pass begränsad – är naturligtvis uppfordrande; vi behöver 
kunskapen för att kunna utveckla de sociala insatserna. Minns hur Bengt Börjeson i 
redogörelsen för forsknings verksamheten vid Barnbyn Skå beskrev hur man vid Barnbyn 
var ”direkt knutna till socialvårdens politiker som sitter mitt uppe i praktiskt arbete och 
som kan bedöma (har vi någon användning av det här?)”.

Men Bengt Börjeson stannar inte vid det! Tvärtom understryker han att det också är 
viktigt, rent av nödvändigt, att också ifrågasätta utgångspunkterna för den hittillsvarande 
forskningen. Det kan vara så att vi ”valt fel utgångspunkt, fel modell för att påverka de 
individer som avviker i sitt beteende mönster:” 

Det är möjligt att formulera detta påstående mer provokativt: vårt valda betraktelse sätt 
kan ingå som ett led i utvecklingen av det avvikande beteendet. I vårt försök att korrigera, 
att hjälpa och läka kan ingå destruktiva mekanismer som gör ont värre. (sid. 389).

För Bengt Börjeson var utmaningen att medverka till en kunskapsuppbyggnad, som 
svarar mot de frågor man i det sociala arbetet ständigt ställs inför men också att hela 
tiden kritiskt pröva de utgångspunkter arbetet utgår från. Det är naturligtvis en svår 
uppgift, och i en uppsats (”Socialarbetaren och kunskapsneurosen” 2006) konstaterar 
han att det också kan vara plågsamt – rent av neurotiskt – som praktiker att ompröva 
etablerade föreställningar. Men givet att de människor man möter i det sociala arbetet 
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många gånger lever under mycket svåra omständigheter är det naturligtvis nödvändigt att 
vara öppen, både för deras livserfarenheter och för hur de valt att handskas med dem. Att 
se människan.

Bengt Börjesons hållning till de uppenbara dilemman socialarbetarna konfronteras med 
var att hävda möjligheterna till förändring, att inte acceptera de givna förutsättningarna. 
Det är därför det sociala arbetet också måste vara en utforskande praktik, och det är 
därför det är ett förhållningssätt som måste bygga på socialarbetarnas aktiva engagemang 
att (tillsammans med klienterna) utveckla de sociala insatserna. ”Nästa steg i utveck-
lingen av det sociala arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetaren som 
kunskapssökare i anspråk”.

I en krönika Bengt Börjeson skrev i samband med att hans grundbok i socialt arbete, 
Förstå socialt arbete publicerades 2008 beskrev han hur han såg på lärarrollen och samtidigt 
hur han tänkte kring lärandets förutsättningar.

Med ett utdrag ur denna krönika får Bengt Börjeson själv avsluta denna introduktion till 
sitt författarskap:

DET MEST VIKTIGA – att jag som lärare, på alla nivåer av utbildningsväsendet, i förskolan likaväl 
som vid universitet, måste ge eleven, studenten, den blivande forskaren, möjlighet att förstå sig själv som en 
människa som kan erövra världen med hjälp av sitt kunnande. Detta utbildningsväsende rymmer även i 
dag och i vårt framstående Sverige allt för mycket av svart pedagogik, en pedagogik som konstaterar ”du 
kan inte”, ”du vill inte”, ”du förmår inte” – budskap som införlivas och blir en kognitiv barlast livet 
igenom.

JAG MÅR INTE VÄL AV att studenter visar tacksamhet, jag avskyr förordstacken i avhandlingar och 
uppsatser till den allförstående och uppoffrande handledaren. För ett par sedan handledde jag en polsk 
student, gissningsvis redan närmare 60 år gammal med svåra erfarenheter från en uppväxt i ett land där 
tankens frihet var ett upplevt hot mot den politiska överhögheten. Han frågade mig om jag ville vara hans 
handledare, han ville skriva om vad vi avser med människovärde – står detta begrepp för något absolut eller 
i vilken mån är det ett begrepp som avser något som är relativt i förhållande till position i samhället, till 
individens livsval o s v. Jag svarade entusiastiskt ”ja” på hans fråga om handledarskapet. Han såg glad ut. 
”Jag är så tacksam”, sade han. ”Det är förbjudet att vara tacksam”, genmälde jag.

NÄR HAN FÖRSTOD att jag menade allvar uppstod en ganska besvärlig diskussion. ”Men jag är ju 
tacksam”, hävdade min motpart i diskussionen. Till slut öppnade han dörren och jag hörde hans steg i 
korridoren, allt längre bort. Så upphörde de och så hörde jag dem närmre och närmre. Det knackade på 
dörren och han stod i dörröppningen. Han log. ”Jag är tacksam för att jag slipper vara tacksam”, sade 
han. Han skrev en bra uppsats.

www.liber.se (hämtad 2012-12-08)
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