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Tankeväckande
om ungdoms-
arbetslöshetens
effekter
Ulla Rantakeisu, Bengt

Starrin, Curt Hagquist. Ung-
domsarbetslöshet. Vardags-
liv  och samhälle. 214 sidor.
Lund: Studentlitteratur, 1996.
Pris ca 325 kr. ISBN 91-44-
61421-7.

Recensent: docent Kristina
Berg Kelly, barnmedicinska
kliniken, Östra sjukhuset,
Göteborg.

I titeln ingår inte begreppet
hälsa. Det tar ändå en stor plats
i denna breda översikt över i
första hand arbetslöshetens ef-
fekter och i andra hand över
dessa effekter hos ungdom.
Bitvis undrar man dock om för-
fattarna glömt sin huvudtitel.
Större delen av boken handlar
om arbetslöshetens effekter i
allmänhet.

Folkhälsogruppen i Karl-
stad, med anknytning till Göte-
borgs universitet, vilken står
bakom denna litteraturgenom-
gång, har forskat kring arbets-
löshet och grundligt satt sig in i
litteraturen på området. Boken
blir alltså en värdefull inkörs-
port till detta viktiga ämnesom-
råde.

Individperspektiv
Själva sammanfattar de nog

bäst sin syn på arbetslöshetens
effekter för den enskilda indi-
viden i det de kallar »ekono-
mi–skammodellen» alternativt
»ekonomi–sociala bandmodel-
len». Kort sammanfattas följ-
derna av arbetslöshet dels i
ekonomiska termer, fattigdom
eller goda ekonomiska resur-
ser, dels i emotionella termer i
form av skamkänslor eller brist
på sådana som i sin tur hänger
samman med hur nätverket, det
sociala stödet, kring individen
uppfattar arbetslösheten.

Individer med acceptabel
eller god ekonomi under ar-
betslöshet kan köpa sig bättre
sjukvård (hälsa!) och delta i
jämnårigas fritidsaktiviteter på
samma sätt som de arbetande
och blir alltså inte sjuka, stres-
sade eller isolerade till följd av
penningbrist.

Om individen själv upple-
ver och omgivningen bejakar
att arbetslösheten är ett »struk-
turfel», samhällsordningens fel
och inte individens eget fel,
kan denne bibehålla sin själv-
aktning och bära arbetslöshe-
ten med jämnmod och med full

energi ta tag i arbete igen när
sådant erbjudes, medan den
som skyller arbetslösheten på
egna brister, efter hand får allt
sämre självkänsla, passiviseras
och marginaliseras.

Samhällsperspektiv
Utöver individperspektivet

har författarna också ett annat
intressant perspektiv med poli-
tisk underton, nämligen om ar-
betslöshetens effekter på sam-
hället – på demokratin och so-
lidariteten. Folkhemmets i
framtiden troligtvis slutspela-
de ideologi som buffrande fak-
tor med ekonomiskt stöd åt de
arbetslösa, solidaritet med de
svaga och med en patriarkalisk
grundton, jämförs med nyare
tendenser i dagens svenska och
europeiserade samhälle, där
bärkraften i denna ideologi inte
längre är allmänt accepterad.

Någon annan framtidsmo-
dell som skulle motverka mar-
ginalisering och utslagning
diskuteras dock inte. Frågan
om framtiden leder till vänster-
radikalisering eller tilltagande
fascism i ett mindre solidariskt
samhälle med allt större grup-
per av arbetslösa belyses dock
med stöd av olika studier i nå-
gra avsnitt.

Föga forskat
på området
Men sanningen är aldrig en-

kel och okomplicerad, och det
är inte heller författarnas åsikt.
I kapitel efter kapitel belyses
olika aspekter på ekono-
mi–skammodellen, med fakta
som talar för eller emot, bero-
ende på vilken forskargrupp, i
vilket land och med vilka indi-
vider som studien genomförts.
Genomgående har författarna
en ödmjuk inställning till sina
teser och uttalar sig försiktigt,

vilket känns välgörande. Den
slående tanken för läsaren är
den som författarna själva
framför, att egentligen finns
det föga relevant forskning på
området, särskilt när det gäller
svenska förhållanden, och inte
minst  när det gäller ungdoms-
årens arbetslöshet.

Intressantast blir redogörel-
sen i bokens senare kapitel, där
man tar upp olika teorier kring
arbetslöshet och dess följder,
inte minst bristen på teoribild-
ning över huvud taget, nog så
viktigt för dem som själva tän-
ker ägna sig åt sådan forskning
att sätta sig in i.

Störst problem
för invandrare
Arbetslösheten drabbar

idag främst unga, som kanske
aldrig får en chans att komma
in i arbetslivet. Unga kvinnor
drabbas i hög grad, liksom de
lågutbildade. Därför är ung-
domsarbetslösheten ett viktigt
ämne att förstå.

Som läsare kan man ändå
inte undvika att tänka på att
även om ungdomsarbetslöshe-
ten är allvarlig för både individ
och samhälle, så ter sig invand-
rarnas arbetslöshet som ett
ännu viktigare problem att ta
upp, åtminstone för oss stor-
stadsbor. Men inget har hindrat
mig från att läsa boken även
med detta perspektiv i bakhu-
vudet och få ut mycket av bo-
ken med hänsyn till detta tema.
Kanske att invandrararbetslös-
heten inte är så påtaglig i
Värmland som i vår segregera-
de storstad, där 60 procent av
vuxna invandrare i Göteborgs
»Rinkeby» är arbetslösa lik-
som 99 procent av våra många
somaliska invandrare enligt
färska uppgifter i vår lokala
dagstidning.

Det gör att ungdomsarbets-
lösheten i detta perspektiv ter
sig mindre oroande, även om
den i sig är hög bland våra in-
vandrade ungdomar. Vad skall
man tro om ekonomi–skam-
modellen för invandrarbarn,
som växer i samhällen där mi-
noriteten arbetar och majorite-
ten lever på bidrag?

Angelägen bok
Även om boken bitvis är

tung att läsa och många kapitel
upprepar tidigare berörda fakta
är det en angelägen bok, som
väcker många tankar och läm-
par sig för alla med ett brett so-
cialt intresse, folkhälsoengage-
mang och framtidsoro. •

Psykiatrisk
sektor
i text och bild
Göran Odbratt, Anders Pe-

tersen. Ingen har sett allt. 150
sidor. Stockholm: Legus för-
lag, 1996. Pris ca 390 kr. ISBN
91-88192-29-6.

Recensent: professor Jan
Beskow, Centrum för suicid-
forskning och prevention,
IPM, Karolinska institutet,
Stockholm.

Enskede–Skarpnäcks psy-
kiatriska sektor är känd för sitt
socialpsykiatriska perspektiv
på psykisk sjukdom. När jag
öppnade denna bok hade jag
därför väntat mig att finna bil-
der av patienter och vårdare i
samarbete på behandlingshem,
restauranger och i verkstäder. I
stället visar Anders Petersen en
serie porträtt av människor, pa-
tienter och/eller vårdare. Jag
förstod så småningom att jag
väntat mig en upprepning av
mycket som jag tidigare sett.
Jag skulle ha sett det jag för-
väntat mig se.

Ökar förmågan att se
Boken gav mig i stället möj-

lighet att själv se och upptäcka.
Jag såg porträtt av enstaka
människor i inåtvänd glädje, i
smärta, sorg och förvirring. De
står där som de är. Andras när-
varo markeras genom en arm
nära ett ansikte i ångest eller ett
par händer lagda över axlarna.
Ingen tränger sig på. Bakgrun-
den är samtidigt en del av deras
liv. Själens förvirring kan flyta
ut i bakgrundens suddighet
med hjälp av en skicklig ljus-
sättning. Det var vad jag såg –
andra kan se något annat. Men
alla kan ensamma eller tillsam-
mans öka sin förmåga att se vad
som verkligen händer med
människor i deras nära omgiv-
ning.

Impressionistisk
verklighetsskildring
Göran Odbratts text ger inte

heller en sammanhängande be-
skrivning utifrån byggnader,
verksamhetsplaner, patient-
strömmar och diagnosförteck-
ningar. I stället är den impres-
sionistisk och beskriver ur en
mångfald perspektiv. Gransk-
ningar av språkets ursprungli-
ga betydelser (omsorg–ombe-
sörjande, sällskap–gemenskap
m m) leder läsaren djupare in i
verkligheten mellan männis-
kor. Lidandet ger upphov till
konflikter mellan behandlings-
hemmets patienter/vårdperso-
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nal och deras grannar, mellan
patienter och vårdpersonal,
och mellan olika grupper av
vårdpersonal. Odbratt noterar
att sektorn har »definierat sin
position som belägen mellan
institution och omvärld»…
»Kanske är det just detta, att
sektorn inte sökt forma och
bygga det ideala avtrycket för
’den lidande människan’, som
mer än annat ger möjligheter
att något kan hända». Och kli-
nikchefen Filip Costa sanktio-
nerar: »På detta sätt ger de rätt-
visa åt Sektorn, både dess uto-
pi och dess människor.»

Boken är vackert formgiven
av Greger Ulf Nilson och Fred-
rik Preisler. Omslaget manar
till varsamhet och respekt.

Källa till
fruktbara samtal
Boken borde finnas lättill-

gänglig inom psykiatrisk vård,
allmänläkarvård och social-
tjänst och användas i humanis-
tiskt inriktade samtalsgrupper.
Stoffets betoning på det all-
mänmänskliga öppnar vägar
till en djupare förståelse, men
gör också boken kontroversiell
för den läsare som föredrar ett
bestämmande perspektiv. Den
bör därför kunna ge upphov till
fruktbara samtal. •

Grevinna
nedkom med
365 barn
Jan Bondeson, Arie Molen-

kamp. The prolific countess.
Margaretha van Henneberg
and her 365 children. A
legend once famous through-
out Europe. Pris ca 100 kr.
Kan beställas från Draco, Box
2, 221 00 Lund.

Recensent: docent Ulf
Högberg, kvinnoklinken,
Norrlands universitetssjukhus,
Umeå.

Vad tänker de turister som
idag besöker den holländska
kyrkan i Loosduinen och läser
skriften på träplattorna? Vad
tänkte de som under århundra-
den begav sig på pilgrimsfärd
hit? Till Loosduinen vallfärda-
de tusentals barnlösa kvinnor,
tvättade sina händer i dopskå-
len och hoppades att kraften
från legenden skulle göra dem
fruktsamma: »Ers höghet,
grevinnan Margareta av Hen-
neberg, 42 år nedkom på lång-
fredagen år 1276 med 365
barn… pojkarna döptes alla till
Jan och flickorna till Elisabeth;

alla barnen dog, tillsammans
med sin mor, och de begravdes
här i Loosduinens kyrka; detta
hände för att grevinnan hade
mött en fattig kvinna som hade
burit tvillingar på sin arm, och
grevinnan blev förvånad och
förolämpade henne genom att
påstå att tvillingarna måste ha
olika fäder; den fattiga kvinnan
förbannade grevinnan genom
att önska att hon skulle bli ha-
vande med lika många barn
som dagar på året, och detta
mirakel inträffade… Gud skall
därmed vara fruktad, ärad och
prisad i evighet. Amen.»

Legend med
biblisk anknytning
Förtjänstfullt har författar-

na, dr Jan Bondeson i Malmö
och museiintendenten Arie
Molenkamp sökt ursprunget
för legenden, tecknat dess my-
tiska kraft och sökt förstå den i
sitt sammanhang. Visst har
grevinnan varit en historisk
person, tillhörande makteliten i
dåtida Europa. Dödsdatum var
också rätt, men inte någonstans
var det skrivet att något extra-
ordinärt inträffat vid hennes
död. Bara ett par generationer
senare, på 1300-talet, finns le-
genden omtalad av dåtidens
historiker verksamma vid
munkkloster. Legenden upp-
träder sedan i olika versioner,
men i det väsentliga oföränd-
rad. De 365 barnen beskrivs
som helt människolika, men i
storlek som möss eller krabbor.

I en tid när digerdöden av-
folkar landsändar får denna
mångfasetterade legend luft
under vingarna. Legenden
knyter an till det bibliska temat
om barnrikedomens välsignel-
se och barnlöshetens förban-
nelse och ger associationer till
Sara och Hagar, Rakel och Lea,
men också till Mariakulten.
Också temat om Gud som står
på de fattigas och förorättades
sida och straffar den rika syn-
daren tillhör kristendomens
grundackord. Legenden över-
levde till och med reformatio-
nen, och kyrkan var ett vida be-
römt mål för pilgrimsfärder
ända in på 1700-talet. Legen-
den var omtalad över hela Eu-
ropa: från spanska sånger till
encyklopedier.

Obstetriker har
sökt förklaringar
Skeptikerna började sedan

göra sig gällande. Den franske
obstetrikern François Mauri-
ceau relaterade hela händelsen,

om än misstroget, i sina skrif-
ter. Den engelske obstetrikern
John Maubrays tro på legenden
blev till åtlöje under upplys-
ningen. Dr Maubray hade även
varit tillskyndare för Mary
Toft, en engelsk bondkvinna,
som övertygat den engelske
kungen och framstående ob-
stetriker att hon framfött 17 ka-
niner. Det obskyra draget i le-
genden blir alltmer framträ-
dande.

Kungliga museet i Köpen-
hamn, som under århundraden
framhållit att man förvarat ett
av grevinnan Margaretas barn,
stor som en tumme, i en glas-
burk, strök sedan detta från sin
inventarieförteckning. Ratio-
nellt sökte man sedan förklara
det med att Margareta hade
haft en tvillingförlossning eller
måhända en druvbörd. Icke
förty har legenden burit fram
en förhoppning för vallfärdan-
de barnlösa kvinnor och läm-
nar ännu idag ett budskap till
turister som besöker kyrkan i
Loosduinen. •

Utvidgat sam-
arbete mellan
sjukhus och
primärvård
Peter Edwards, Stephen Jo-

nes, Dennes Shale, Mark
Thursz. Shared care – a
model for clinical manage-
ment. 137 sidor. Oxford–New
York: Radcliffe Medical Press,
1996. Pris £ 18.50. ISBN 1-
85775-165-5.

Recensent: professor Calle
Bengtsson, avdelningen för
allmänmedicin, Vasa sjukhus,
Göteborg.

Det var med stort intresse
som jag startade min genom-
läsning om »shared care». För
den som hunnit arbeta i över 20
år på sjukhus, fem år omväx-
lande på sjukhus och i primär-
vård och sedan ytterligare i mer
än tio år inom primärvård skul-
le det kännas fint att läsa om en
väl fungerande modell mellan
sjukhusvård och primärvård
inkluderande ett intensifierat
samarbete.

Lovande inledning
Författarna definierar i sin

introduktion »shared care»

(gemensamt omhändertagande
av patienter i min översättning)
som ett kliniskt omhänderta-
gande som bygger på överens-
komna standarder och ger vård
av hög kvalitet och utnyttjar
tillgängliga vårdresurser på ett
optimalt vis. Man skall ha ett
gemensamt och parallellt an-
svar för patienten.

Ansatsen var lovande, i fri
översättning: »att målmedve-
tet utveckla program för ge-
mensamt omhändertagande av
patienter (shared care) skulle
utan tvivel leda till bättre fun-
gerande vårdteam som arbetar
inom gränsområdet mellan
primärvård och sjukhusvård»,
och »att avsevärda fördelar
kan förväntas om den process
som styr samarbetet mellan de
två organisationerna integre-
ras».

Som en mycket personlig
kommentar kan jag tillägga att
jag själv aldrig riktigt förstått
vitsen med att vi är två olika or-
ganisationer.

Inga nyheter
Efter att ha läst denna lo-

vande inledning måste jag er-
känna att jag efter hand blev
allt mer besviken. Några spän-
nande nyheter fann jag inte.

I mycket handlar boken om
hur man remitterar från en nivå
till en annan, och författarna
framhåller värdet av att det
finns fasta överenskommelser
mellan sjukhusvårdens och pri-
märvårdens företrädare samt
överenskommelser om riktlin-
jer och standarder för god
behandling. Telemedicinens
möjligheter liksom möjlighe-
ter och svårigheter med dataan-
vändning i detta samarbete dis-
kuteras också.

En reflektion jag gjorde var
att jag sett svenska exempel på
samarbete mellan sjukhusvård
och primärvård som varit lika
imponerande som de exempel
som beskrivs i boken.

Begränsat
värde
Jag tror att boken kan ge

viss stimulans för den som ar-
betar för ett vidgat samarbete
mellan sjukhusvård och pri-
märvård, även om jag tror att
de flesta liksom jag skulle fin-
na värdet av boken begränsat.
Jag håller dock helt med för-
fattarna om det grundbudskap
som boken innehåller, nämli-
gen att de historiska barriärer
som finns mellan sjukhusläka-
re/motsvarande och primär-
vårdsläkare inte alltid upp-
skattas av våra patienter och
att det är viktigt att vi finner
modeller för ett utvidgat sam-
arbete. •
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