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Socialtjänstlagen 5 kap 7§
 Socialnämnden skall verka för att människor som av

fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra.

Om sociala verksamheters
innebörder & effekter
 Vad innebär

boendestöd & sysselsättningsverksamheter
&
vilka är effekterna

•

•
•
•

Social expansion
Sociogeografisk expansion
Förändrat vardagsmönster
Förändrat handlingsmönster

Social expansion
 Det sociala livet vidgas

 Ett socialt sammanhang
 Individen sammanbinds med något

utanför sig själv

Ett socialt sammanhang skapas
genom
Social upprepning, de tre ”å-na”:
 återseendet
 återkopplandet
 återknytandet.

social

geografisk

organisatorisk

tisdag

M
A
R
G
A
R
E
T
A

kl
20

kl
20

20

18

18

18

16

16

16

14

14

14

12

12

12

10

10

10

08

08

08

ab
a=ego
b=boendestödjare

a b
a= hemma
b=affär

Ensamtid
Verksamhetstid

Sociogeografisk expansion
 Kan ske tillsammans med boendestödjare

I en platsöverskridande relation

Sociogeografisk expansion
 Skapar sociala relationer som sträcker sig

utanför lokaliteter & öppettider

Förändrat vardagsmönster
 Ger anledning till en rad handlingar &

aktiviteter

En ordinarie dag

En verksamhetsstängd dag
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Ensamtid
Social tid/verksamhetstid
s

 Studierna visar att de svårigheter som

begränsar vardagslivet kan mildras eller
upphöra genom sociala insatser

 Verkar förändrande
 Kan göra det ogörbara görbart

•

•
•
•

Social expansion
Sociogeografisk expansion
Förändrat vardagsmönster
Förändrat handlingsmönster

HAR BÄRING PÅ HUR INDIVIDEN SER PÅ SIG
SJÄLV
Vi har fått rapporter om:
 Förbättrad självkänsla
 Förbättrat självförtroende
 En annan självbild
 Ökat välmående
 Ökat välbefinnande
 Motverkar passivitet och nedstämdhet
 Fungerar ”anti-depressivt”
Till och med:
 kan ge livet syfte och mening

 Social förmåga är att känna sig själv som någon som

kan ta initiativ, göra val och genomföra handlingar i en
värld som delas med andra; man måste se på sig själv
och känna sig själv som en socialt kapabel individ för
att bli en socialt kapabel individ

(Davidson, 2006, 2011; Davidson & Strauss, 1992).

Jag spenderade ganska många år som hemmasittare, över tio år. Det som
hände var att jag vande mig av med andra människor, jag vande mig nästan
helt och hållet av med det sociala samspelet, jag vande mig av med småprat,
att bemöta människor jag inte känner, såna saker vilket så klart ökade på min
sociala fobi. Det jag lärde mig när jag kom till [träfflokalen] var att bara vara i
ett sammanhang med människor, även om man inte känner de människorna,
är vad vi människor behöver, att ha ett socialt sammanhang. För att sitta
ensam bara med bara sina egna tankar, det är skadligt, det skapar bara ångest.
Här kan man bolla idéer och även om vi bara sitter och pratar om vädret så
känner man del i en gemenskap. Och det gör man inte om man sitter hemma.
Och det har varit så viktigt.
Jag minns första gången när jag varit här en längre stund, typ två, tre timmar
och gick hem och bara grät och grät och grät och jag förstod inte varför. Det
kändes som jag hade varit en krukväxt som varit utan vatten i 20 år och helt
plötsligt så vattnade någon mig… bara det här, ett sammanhang, det behöver
inte vara på ett djupt plan. Vi hemmasittare blir så låsta, och ju mer man
isolerar sig ju konstigare blir man och får svårare att koppla till andra
människor. Som för mig: jaha det är så här man beter sig socialt, tar en kopp
kaffe tillsammans - även fast det är så lite – det har gett så mycket!

 En nödvändig förutsättning för att upptäcka

sin sociala förmåga
är att uppleva sig själv som
socialt förmögen
(Davidson, 2011; Davidson & Strauss, 1992).

 I socialtjänstens verksamheter kan detta ske
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