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Forord
Hovedideen med denne bog om socialpolitik er, at den skal kunne bruges
i undervisningen på socialrådgiveruddannelsen og tilsvarende bacheloruddannelser. Sigtet er at introducere og diskutere nogle centrale, socialpolitiske begreber, forståelser og forklaringer. Derimod har jeg udeladt mere
omfattende, empiriske beskrivelser af de socialpolitiske forhold, idet jeg forudsætter, at disse inddrages på anden vis i undervisningen.
Oprindelig var socialpolitik i Danmark en disciplin for økonomer.
Socialpolitikken blev behandlet som et forsørgelses- og økonomisk omfordelingsfænomen hos rationelle aktører, der forfølger deres subjektive
interesser. Et væsentligt problem ved denne tilgang var, at den ikke rigtigt
kunne medinddrage velfærdsstatens socialiserings- og normaliseringstiltag.
B. Rold Andersen, som selv var økonom, påpegede allerede i 1960’erne, at
den økonomiske tilgang til det socialpolitiske område havde svært ved at
begribe den moderne velfærdsstatslige indsats. Det store gennembrud for
en primært sociologisk og politologisk forståelse af socialpolitikken kom
med G. Esping-Andersens bog ”The Three Worlds of Welfare Capitalism”
fra 1990.
Denne bogs fremstilling ligger indenfor denne tilgang. Jeg mener derfor, at det er vigtigt at undersøge de socialpolitiske forhold og handlinger
i en samfundsmæssig kontekst. Endvidere mener jeg, at selve afgørelsen af,
hvad der er sociale problemer og dermed bliver genstand for en socialpolitisk indsats, skal forstås som led i en politisk kravgørelsesproces. Derfor
kan den samfundsmæssige vurdering af, om der er tale om et socialt problem, ikke umiddelbart bestemmes ud fra den givne sociale kontekst. Der
skal også være nogle aktører, som kræver en ændring af forholdene.
Bogen har otte kapitler. I det første undersøger og diskuterer jeg, hvordan de sociale problemer deﬁneres og forklares. I det andet redegøres for
nogle centrale socialpolitiske begreber. I det tredje undersøger jeg, hvad der
er karakteristisk for et universelt set i forhold til et selektivt, socialt sikringssystem. I det fjerde kapitel gennemgås og diskuteres de forskellige kilder til
social sikring og velfærd i de moderne samfund. I det femte kapitel behandles forskellige forklaringer på den velfærdsstatslige udvikling og ændringer. I
sjette kapitel gennemgår jeg den socialpolitiske udvikling i Danmark siden
reformationen og frem til omkring 1980. Der tages udgangspunkt i fattighjælpens opkomst og sluttes med 1970’ernes socialreform. I det syvende
kapitel behandles den nyeste socialpolitiske udvikling. I det sidste diskuteres
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spørgsmålet om velfærdsstatens udfordringer, ændringer og mulige fremtidsudsigter.
Denne bog er en gennemrevideret femte udgave af min bog “Sociale
Problemer og Socialpolitik”, der første gang udkom i 2000. Det betyder, at
denne udgave for store deles vedkommende indholdsmæssigt svarer overens
med tidligere udgaver, men mange steder er der ændret eller tilføjet ny tekst
for at tage hensyn til den seneste udvikling og viden. Ved udarbejdelsen af
denne udgave har jeg fået velvillig assistance fra Birgitte Ehs og Lars Bonde,
som er bibliotekarer ved socialrådgiveruddannelsen i Odense. Jeg takker
også lektor Jacob Christensen for at have læst og kommenteret manuskriptet.
Odense, januar 2016

Peter Bundesen

Kapitel 1

Hvad er sociale problemer?
1.1. Hvorfor indlede med sociale problemer?
Når jeg indleder en bog om socialpolitik med et kapitel om sociale problemer, er det fordi hele sigtet med at føre socialpolitik er at afhjælpe sociale
problemer i forhold til individer, familier eller bestemte grupper. For at
kunne forstå socialpolitikkens sigte og dens evne til at afhjælpe problemer
må vi derfor først kaste lys over, hvad det er, som søges afhjulpet (Olsen/
Rasmussen 2011).
Det rejser endnu et spørgsmål, nemlig om afgrænsning af det socialpolitiske felt. Nogle afgrænser det institutionelt til det område, som Socialministeriet beskæftiger sig med. Svagheden ved en sådan deﬁnition er, at
enhver ministeriel ændring samtidig ville betyde en ændring i, hvad der
er socialpolitik. Her vil jeg skelne mellem velfærdspolitik og socialpolitik,
hvor velfærdspolitik er en bredere afgrænsning, som i det mindste også indeholder sygdomsbehandling og uddannelsespolitik. Derimod ses beskæftigelsespolitikken som en del af socialpolitikken i bred forstand. Aktuelt
tillægges ﬂere dele af socialpolitikken et beskæftigelsessigte, hvorfor den
del af socialpolitikken, som ikke har et sådant, bliver begrænset. Begge disse
områder bliver her behandlet under begrebet socialpolitik. Det betyder også
en afgrænsning af, hvad der kan betegnes som sociale problemer.

1.2. Sociale problemer angiver livssituationer, hvor der er behov for
hjælp fra det offentlige1
Når vi taler om sociale problemer i det daglige, tager vi ofte for givet, at
det faktisk er et socialt problem, vi taler om. Der er imidlertid forskellige
opfattelser af, hvad vi skal se som sociale problemer. Et syn på sociale problemer kan være, at det er de forhold, som berørte borgere og/eller berørte
grupper selv opfatter som problematiske og gerne vil have hjælp til at løse.
En umiddelbar vanskelighed ved denne deﬁnition er, at ikke alle borgere
1

Det følgende bygger i høj grad på mit indledningskapitel i bogen Sociale Problemer (Bundesen 2015).
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ønsker hjælp til det samme. Hvad der er et problem for den ene selv at løse,
er ikke nødvendigvis også et problem for den anden. I denne opfattelse
mangler åbenbart en instans til at dømme mellem de ønsker, som bør søges
imødekommet, og de ønsker, som ikke bør imødekommes.
En anden mulighed for at bestemme, hvad der er sociale problemer, er
at gøre det ud fra videnskabelige undersøgelser, hvorfor det bliver op til
videnskaben at fastlægge, hvad der er og ikke er sociale problemer. Vi har
da også videnskabelige teorier fx i sociologien og psykologien, der er optaget af at fastlægge, hvad der er sociale problemer ud fra de konsekvenser,
problemerne har for de berørte mennesker og samfundet i øvrigt. Den underforståede opfattelse af sociale problemer i denne tilgang er, at man ud fra
videnskabeligt fastsatte kriterier kan afgøre, hvilke menneskelige situationer
der er præget af sociale besværligheder, lidelser eller sociale uretfærdigheder,
og derfor behøver hjælp.
Dog vil en forventning om, at videnskaben skulle kunne fungere som
en entydig instans til at afgøre, hvad der er eller ikke er sociale problemer,
hurtigt løbe ind i problemer. Der er forskellige videnskabelige perspektiver
og teorier, der forklarer og forstår sociale problemer forskelligt. Videnskaben vil derfor ofte nå frem til en mangfoldig og nogle gange modstridende
viden om, hvad der er eller ikke er sociale problemer. Videnskaben kan
således heller ikke levere en fælles viden om, hvad der er sociale problemer.
Det hænger sammen med, at der også i forskningen indgår spørgsmålet om
værdier, normer og begrebers betydning, som altid vil spille en rolle for den
udførte forskning.
Ydermere er forskningen ikke altid fri for politisk indﬂydelse, hvorfor
der også kan være tale om en direkte eller indirekte styret viden.Videnskabelige teorier om sociale problemer er også afhængige af den forefundne
samfundsmæssige og politiske kontekst. Fx blev de sociale problemer med
udviklingen efter Anden Verdenskrig i Danmark politisk tematiseret på en
bestemt måde, der samtidig blev understøttet forskningsmæssigt (Rasmussen 2015).
Jeg vil derfor i denne bog fokusere på, hvordan bestemte sociale besværligheder, lidelser og oplevede sociale uretfærdigheder bliver til socialpolitiske problemstillinger, som der træffes politiske beslutninger om. Sociale problemer er i denne optik ikke noget, der bare ”er” i sig selv, men
noget, som vi som samfundsborgere gennem en politisk proces er med til
at konstruere og hermed beslutte. Hvad der et givet sted bliver anset som
sociale problemer, afhænger af de her fremherskende samfundsmæssige
interesser, normer og værdier. Pointen er altså: For at oplevede sociale besværligheder, lidelser og sociale uretfærdigheder bliver set som sociale problemer, må de først anerkendes som noget, der bør søges afhjulpet gennem
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en politisk intervention. Hermed angives også, hvad det er for en instans,
der kan træffe afgørelse om, hvorvidt noget er et socialt problem eller ej.
Det betyder imidlertid ikke, at videnskabelig viden bliver ligegyldig, idet
den ofte indgår som et væsentligt element i den politiske beslutningsproces herom.
Dette kapitel handler overvejende om, hvordan man kan forstå og deﬁnere sociale problemer, og om den kravgørelsesproces, der bevirker, at et
problem går fra at være noget individuelt eller privat til at være kollektivt i
betydningen, at det politisk-administrative system får et ansvar for at hjælpe
borgerne med at løse problemet. Det har eksempelvis ikke altid været anset
for at være et socialt problem, at forældre slog deres børn, men blev set som
udtryk for god opdragelse. Det har vi selvsagt svært ved at forestille os i
dag, men det tjener som et eksempel på, at det er os som politisk fællesskab,
der afgør, hvor og hvornår man skal gribe ind eller hjælpe borgerne i deres
sociale livssituationer, som både indeholder handlinger og resultaterne af
samme handlinger. Synet på sociale problemer er i denne bog derfor også
procesorienteret. De anskues som dannet gennem en politisk proces, hvor
der først er tale om sociale problemer, når bestemte situationer er blevet anerkendt af det politiske system som problemer, der skal gøres noget ved, og
hvor nogle institutioner får i opdrag at gøre dette - alene eller i samarbejde
med andre aktører. Dette betyder ikke, at der i samfundet nødvendigvis er
enighed blandt alle grupper om, at det er et problem, som det offentlige
bør løse, blot at der er et ﬂertal for at gøre det, når vi taler om et demokrati.
Man kan sige, at der er en fortsat anerkendelseskamp om, hvad der skal ses
og ikke ses som sociale problemer.
Jeg vil i dette kapitel først redegøre for, hvad der i bogen menes med sociale problemer. I fortsættelse heraf vil jeg redegøre for, hvorfor sociale problemer kan ses som ”vilde problemer” til forskel fra ”tamme problemer”.
Derefter vil jeg vise, hvordan kravgørelsesprocessen kan forløbe, og hvad
der er de drivende kræfter i den. Her vil jeg også vise, at den sociale kontekst har stor betydning for, om en social besværlighed, lidelse eller oplevet
social uretfærdighed vinder politisk anerkendelse eller ej. Denne forståelse
gør det derfor også relevant at skelne mellem processen, hvorigennem et
socialt problem bliver anerkendt, og så situationen herefter. I fortsættelse
heraf vil jeg diskutere forskelle og ligheder mellem de to fremtrædende positioner i teorierne om sociale problemer, som ofte betegnes en ”objektiv”
overfor en ”subjektiv”. Endvidere vil jeg redegøre for forskellige opfattelser
af, hvad der kan ses som årsager til sociale problemer. Til sidst i kapitlet vil
jeg redegøre for sammenhængen mellem sociale problemer, socialpolitiske
indsatsområder og socialt arbejde.

