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Resan till fältet 
 
Vid varje återseende slås jag av hur perfekt symmetrin är. Det är någon sorts uttänkthet som 

möter ögat och till och med olikheterna är planerade in i minsta detalj. Två radhus följs av en 

länga villor, ersätts av ett tvåvåningshus med allmännyttans hyreslägenheter och slutar med 

ett enplansradhus i bostadsrättsform. Sedan börjar det om igen. Varje avsnitt har en lekplats 

och en kvartersgård. Här är det tänkt att socialisationen mellan de yngre respektive äldre 

boende skall äga rum. Strategiskt placerat, mitt i likformigheten, ligger dagis och skola med 

årskurserna 1-3 och bara ett stenkast därifrån den lokala ICA-handlaren. Varenda husvägg, 

varje garage och alla staket är täckta av mörkbrun, brun eller ljusbrun målarfärg. 

Området hette till en början Norra Oxhagen men bytte så småningom namn till 

Björkhaga, förmodligen för att även semantiskt skapa distans till bostadsområdet Oxhagen. 

Skillnaden de två grannområdena emellan är nämligen mycket stor. Oxhagen slogs upp i 

mitten på 1960-talet och var en del i det omfattande miljonprogrammet. Björkhaga byggdes i 

början av 1980-talet. När vi i dagligt tal pratar om ”förorten” är Oxhagen just ett sånt område 

som brukar avses. Där finns en stor andel familjer som är kvalificerade för socialbidrag, en 

stor andel invånare med utländsk bakgrund och arbetslöshetssiffrorna är högre än 

genomsnittet. Björkhaga är mer av engelskans ”suburb”, vilket brukar konnotera ett etniskt 

homogent ytterområde med relativt stabila familjer, åtminstone vad gäller arbete och 

ekonomi.  

Emellan Oxhagen och Björkhaga ligger Oxhageskolan. Det var där som vi barn från 

Björkhaga för första gången umgicks med barn från Iran, Libanon och Jugoslavien, men 

också med svenska barn som bodde tillsammans med bara en förälder (mamma). När min mor 

tog på sig ansvaret för frökens blomma till skolavslutningen kunde inte Fredriks mor avvara 

de tio kronor som önskades från varje elev. Det var naturligtvis förvånande i mina ögon. 

Något sådant hade ju aldrig hänt i Björkhaga. 

Kanske har erfarenheterna från det stökiga klassrummet på Oxhageskolan, rasterna på 

skolgården där det hände att du oprovocerat kunde få en knytnäve i magen och vissa 

klasskamraters ständigt återkommande raseriutbrott påverkat mig i det jag gör idag. Kanske 

inte. Det är hur som helst med de tankarna i huvudet jag kliver av buss 113 vid Hageby 

Centrum i Norrköping, drygt tio år senare… 
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Inledning  
Den här uppsatsen handlar om ett kommersiellt bostadsprojekt som blev ett ideellt socialt 

projekt och ett kommunalt ungdomsprojekt som blev en del i det ideella sociala projektet. På 

ett övergripande plan är det också en skildring av hur makt och avsaknad av makt kan påverka 

individen och den sociala organiseringen. I ett bostadsområde med hög arbetslöshet och ett 

högt sjukskrivningstal finns ett stort institutionellt beroende som samtidigt inverkar på den 

makt individen förfogar över. Många boende i ett sådant område kommer således i kontakt 

med det system utifrån vilket makten är organiserad och det är där, i utrymmet mellan 

institution och individ, som uppsatsen placerar sig. 

Platsen i det här fallet är stadsdelen Hageby i Norrköping. Området hade i oktober 2004 

7 483 invånare. 2 339 invånare mellan 20-64 år var förvärvsarbetande och 22,2 % utnyttjade 

socialbidrag.1 Hageby är således ett område där institutionen och individen ofta möts vilket 

också bidrar till en högre frekvens av nya projekt som startas i syfte att avhjälpa problemen. 

Ett av dessa projekt går under namnet Ditt Nya Hageby och det är den föreningens 

verksamhet som den här uppsatsen huvudsakligen följer. Under två och en halv månad har jag 

följt och samtalat med människor som alla har anknytning till Ditt Nya Hageby. Alla försöker 

de organisera socialt arbete och samtliga befinner sig i tidigare nämnda utrymme men har 

hamnat där, och genomför också arbetet, på olika sätt. Hur dessa människors roller framträder 

har en framskjuten plats i uppsatsen. 

Eftersom jag har befunnit mig bland dessa människor i rollen som forskare blir jag, i 

såväl fältarbete som skrivande, därmed en högst synlig del av studien. Detta faktum kräver en 

genomgående reflexiv hållning gentemot relationer och intryck, vilket är en inte alldeles lätt 

uppgift. Att låta sig påverkas tillräckligt mycket för att förstå en åsikt utan att uppslukas av 

densamma är en balansgång och detta har varit en ständigt närvarande problematik. 

 
Syfte 
Hur samhällets maktstrukturer är uppbyggda och reproduceras i vardagslivet är ett etablerat 

etnografiskt forskningsfält. Vilken betydelse forskaren har som individ och hur forskningen 

påverkar det utforskade är också av vikt inom den etnografiska forskningen. Den här studien 

berör båda dessa forskningsproblem och syftar till att undersöka hur en social organisation 

                                                 
1 Siffror från Statistiska Centralbyrån publicerade i Norrköpings Tidningar 14 oktober, 2004 
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skapas och upprätthålls i utrymmet mellan institution och individ. I förlängningen studeras 

också hur människor anpassar sig efter detta. 

 

I Hageby finns det säkerligen fler föreningar som på ett eller annat sätt är en del av områdets 

sociala organisation. I den här studien skall Ditt Nya Hageby ses som ett snitt av hur det kan 

se ut. Föreningen tjänar alltså som ett exempel för att kunna åskådliggöra den problematik jag 

intresserar mig för ovan. Detta behöver dock försiggås av flera klargöranden för hur jag vill 

presentera mitt empiriska material. Presentationen placeras inledningsvis i en större kontext, 

där framväxten av den etnografiska traditionen framgår, vilket avser att skapa en uppfattning 

om det arbetssätt som föranlett uppsatsen. 
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Etnografi och reflexivitet 
Både antropologin och etnologin gör anspråk på att vara etnografiska discipliner och det finns 

för den intresserade en mylla av texter kring etnografiskt vetenskapande. De båda 

kunskapsområdenas historieskrivning ser också till stora delar likadan ut. Jag ämnar här göra 

en kortfattad sammanfattning av dessa två discipliner vars metodologiska begrepp den här 

uppsatsen använt sig av. Detta skapar en fond för den efterföljande berättelsen om min egen 

roll och reflexivitet i både fältarbete och skrivande. 

”Ethnography is a research process in which the anthropologist closely observes, records, and 
engages in the daily life of another culture – an experience labelled as the fieldwork method – and 
then writes accounts of this culture, emphasizing descriptive detail.” (Marcus, s 18) 
 
”Självmedvetenheten har inget slutmål, utan är en påbörjad tankeprocess, ett aldrig färdigt arbete 
med att förstå sin egen förståelse.” (Ehn & Klein, s 12) 

 
 
Gårdagens etnografi 
Att etnografin skall vara reflexiv har inte alltid varit självklart. Lena Gemzöe beskriver tiden 

mellan 1925 och 1960 som disciplinens ”klassiska period” där formerna för fältarbetet sällan 

ifrågasattes. Ett viktigt begrepp introducerades dock under den här perioden. Det var den 

polskfödde britten Bronislaw Malinowski som med publiceringen av Argonauts of the 

Western Pacific etablerade metoden ”deltagande observation”. Denna metod innebar enligt 

Malinowski att forskaren deltar mer och mer i samhället, försöker bli accepterad och få 

tillgång till vad som kallats ”the native’s point of view”. Med detta menades den studerade 

infödingens förståelse av sin sociala och symboliska värld. (Gemzöe, s 22) Den nya metoden 

deltagande observation förändrade antropologin och skulle under lång tid komma att ses som 

det enda tänkbara arbetssättet. 

Under samma tidsperiod som antropologerna reste till avlägsna platser, blev 

folklivsforskning ett universitetsämne i Sverige. Folklivsforskarnas uppgift var att 

dokumentera och systematisera kunskap om den förindustriella nordiska allmogekultur som 

ansågs vara på väg att försvinna i moderniseringen (Arvidsson, s 10-11). Det var denna 

forskning som så småningom kom att kallas etnologi.  

Någon diskussion kring reflexivitet existerade inte vid den här tiden. Ehn & Klein 

speglar detta genom att återge ett citat ur Malinowskis dagbok, vilket beskriver den tidens syn 

på såväl forskarrollen som den Andre. 
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”Jag ser infödingarnas liv som ytterligt ointressant och betydelselöst, något så avlägset från mig 
som en hunds liv.” (Ehn & Klein, s 9) 

 
I boken Fältetnologi berättar Karl-Olov Arnstberg om hur han som ung akademiker på mitten 

av 1960-talet genomförde sitt första fältarbete tillsammans med Sigurd Erixon, en av Sveriges 

första etnologer. Rollfördelningen var sådan att Erixon titulerades ”professorn” av både 

Arnstberg, vars roll som assistent var att sköta bandspelaren, och de intervjuade.  

”Sigurd Erixon hade som underlag diverse frågelistor som han tidigare i sitt liv använt och 
fältarbetet bestod av ’frågor och svar’. […] Från många intervjuer kunde en värdefull kunskap om 
en förgången livsform knådas fram. Intervjupersonen var i sig en förmedlare av kunskap och hade 
en skyldighet som kunde påminna om den han via husförhören hade inför prästen. Det var Sigurd 
Erixon som bestämde villkoren för intervjun – var den skulle äga rum, hur lång tid den skulle ta i 
anspråk, vad han ville fråga om etc.” (Arnstberg, s 15-16) 

 
Inom etnologin och antropologin såg vetenskapandet alltså relativt likartat ut även om de 

empiriska fälten skilde sig åt. I båda fallen reste forskarna utanför den akademiska 

institutionen för att på ett eller annat sätt inhämta information från ”vanligt” (eller ”ovanligt”) 

folk. Upptäcktsresandet legitimerades dels i uppdraget att sätta samman historien om folkets 

liv, men det fanns också ett ”uppdrag från borgerligheten att komma tillbaka och berätta om 

det svenska folket – hur bönder, fiskare och andra levde, vad de trodde på, vad de hade för 

vackra saker”. (Arnstberg, s 17) 

Jag ser det som viktigt att i Arnstbergs text notera hur värdefull kunskap knådades fram. 

Informanter och intervjupersoner var alla ett stycke information och forskaren mer av en sorts 

prisjägare som briljerade med sin skicklighet i att kunna krama ur densamma. Vid en 

jämförelse med dagens etnografiska metodologi blir skillnaden total. 

 

Nutida etnografi 
Sigurd Erixon såg tiden och rummet tillsammans med den sociala miljön som de tre 

etnologiska dimensionerna i vilka kulturella uttryck skulle placeras in. Det innebar att ett 

fenomen daterades med ett årtal eller sekel och hänfördes till ett visst landskap. Tid och rum 

var fasta enheter. (Arvidsson, s 24) Idag skriver Lena Gemzöe om kultur, frigjord från plats 

och på samma gång lokalt och globalt närvarande. 

Det etnografiska fältet då och nu kan alltså sägas stå i bjärt kontrast till varandra. Idag 

anses inte platser vara isolerade, vare sig i tid eller rum, och Malinowskis ansikte-mot-

ansikteforskning är en metod bland flera, snarare än Metoden. Mediernas roll i studerade 

samhällen har bland annat lyfts fram som en viktig aspekt i forskningen eftersom dessa högst 
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troligen bidrar till någon form av påverkan i och med förflyttningen av information. (Gemzöe, 

s 28-29) Fältarbetet behöver heller inte med nödvändighet utgå från en plats. Som exempel 

kan nämnas Lars Kaijsers studie av svenska lanthandlare där Kaijser väljer att se 

lanthandlarnas verksamhet som olika konkurrerande fält. (Kaijser, s 15-16) 

Lena Gemzöe beskriver kunskapssökandet som samtidigt centrifugalt och centripetalt. 

En forskning som rör sig centrifugalt, bort från det geografiskt avgränsade området, och 

centripetalt, in mot platsen. (Gemzöe, s 35) En liknande tankefigur, fastän på ett annat plan, 

återfinns hos Karl-Olov Arnstberg när han skriver om forskarens inre distans och yttre närhet. 

Under ett utåtriktat fältarbete möts forskaren hela tiden av, och behöver vara öppen inför, nya 

relationer och intryck. Samtidigt behöver dessa relationer och intryck bearbetas med en inre 

distans för att ett större sammanhang skall kunna skönjas. Deltagande observation är således 

ett möte2, inte bara mellan forskaren och intervjupersonen utan också ett samspel mellan 

forskarens upplevelser och därpå följande tolkningar. (Arnstberg, s 11-25) 

Idag står alltså reflexiviteten i fokus och frågan om vilken betydelse forskaren har som 

individ är högst relevant i nutida etnografi. Också detta står i bjärt kontrast till dåtida 

forskning. 

”I den nya forskarrollen blir professionaliteten näst intill ensam herre på täppan. Forskaren 
representerar inte, som Sigurd Erixson, samhället och nationsbygget. Forskaren ser inte heller som 
sin första uppgift att leverera lättåtkomlig kunskap till en vetgirig allmänhet. Forskarens så gott 
som enda ansvar blir att förse forskarsamhället och den egna stammen av forskare med relevant 
tolkningsmateriel (”food for thought”). Forskaridentiteten hamnar på så sätt i förgrunden.” 
(Arnstberg, s 24) 

 
Denna historiska genomgång leder fram till flera, för den här studien, viktiga metodologiska 

frågor. Hur såg valet och konstruktionen av uppsatsens empiriska fält ut? Vilka 

forskarrelaterade rollkonflikter uppstod under fältarbetsperioden? Vilka övervägningar 

gjordes i det etnografiska skrivandet? 

 

Konstruktionen av Ditt Nya Hageby som fält 
Den sociala, rumsliga och tidsmässiga utgångspunkten för den här studien är föreningen Ditt 

Nya Hagebys verksamhet i stadsdelen Hageby i Norrköping mellan oktober 2004 till januari 

2005. Studien utgår således från en verksamhet snarare än en plats. Min ansats är att förstå 

                                                 
2 Sammankomsten mellan forskare och informant betecknas alltså som ett möte, i kontrast till vad som tidigare 
var mer av ett förhör. 
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problematiken kring det sociala livets organisation och i det arbetet har Hageby som plats en 

underordnad betydelse.  

Ett fältarbete måste också ta sin början någonstans. Jag gjorde valet att börja hos Ditt 

Nya Hagebys organisatör, eftersom det var en person med bra blick över det arbete som 

pågick inom föreningen. Utifrån den kunskap jag fick med mig från det mötet sökte jag mig 

till de två projekt inom Ditt Nya Hageby som kändes mest intressanta för studiens syfte. Från 

dessa projekt uppstod nya möjligheter att fånga upp kunskap på andra delar av fältet vilket jag 

vid några tillfällen tog chansen till. Ditt Nya Hageby består också av flera andra projekt som 

jag, av framför allt två skäl, kommer att lägga mindre vikt vid. Dels har dessa varit av mindre 

relevans för studiens syfte men jag har också begränsats av tiden, vilken fungerat som en 

medveten ram för det empiriska arbetet. Den empiriska kunskapsinsamlingen har, beroende 

på situation, bestått av kvalitativa intervjuer, informella samtal och deltagande observation.  

Fältarbetet innebar också, till skillnad mot Malinowskis och Erixons metod, att samtliga 

parter deltog i en ömsesidig påverkan. Informanterna på fältet konstruerade mig och jag 

konstruerade dem. Detta kan ses som en process där våra roller prövades, utvärderades och så 

småningom konsoliderades. En sådan period blir lätt konfliktfylld och så måste också de 

möten jag var en del av, beskrivas. 

 

Rollkonflikter 
Att Sigurd Erixon titulerades ”professorn” var något han själv krävde. Att jag inledningsvis 

titulerades ”professorn” ser jag som resultatet av en rollkonflikt. I mitt fall rör det sig om den 

person jag kom att följa och samtala med mest under första hälften av fältarbetet. Vad detta än 

berodde på ställde det mig inför ett vägval. Antingen kunde jag protestera mot smeknamnet 

och försöka förklara att jag inte bar på några illasinnade intentioner, eller bara låta det bero. 

Jag valde det senare. 

I det till största delen harmlösa titulerandet av mig som ”professorn”, vilket också 

alternerades med ”la professeur” och ”il professore”, finns uppenbarligen ett humoristiskt 

stråk men jag upplevde det också i viss mån som ett avståndstagande. I efterhand kan jag se 

en annan förklaring till denna jargong. Från den andra partens perspektiv kan det ha varit ett 

sätt att göra mig, forskaren, hanterbar. Kanske krävdes det ett smeknamn för att vi skulle 

kunna kommunicera med varandra till en början? Att smeknamnet senare ersattes med mitt 
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riktiga tilltalsnamn ser jag som ett indicium på att våra roller så småningom sattes och att det 

uppstod förtroende från båda håll. 

En annan rollkonflikt berör mina ställningstaganden inför olika former av tyckande. Jag 

hamnade vid flera tillfällen i situationer där jag ombads tycka till. Det kunde vara allt ifrån ett 

omdöme om Ditt Nya Hageby som förening till en åsikt om ett citat i en tidningsartikel. 

Under fältarbetstiden försökte jag konsekvent undanhålla mig från ett direkt tyckande av flera 

skäl. Framför allt ville jag undvika att färga av mig på intervjupersonerna i största möjliga 

mån så att inga ord lades i någons mun. Jag ville heller inte låta en åsikt etikettera mig utan 

försöka framstå som så neutral som möjligt. I vissa fall blev det nödvändigt att ändå uttrycka 

någon form av åsikt och jag gjorde då detta i kortfattade ordalag. Stundtals upplevde jag att 

detta blev till en liten irritationskälla för några intervjupersoner men dessa konflikter var med 

största sannolikhet nödvändiga och skall inte ses som problematiska för uppsatsen. Istället är 

det snarare en validering på att forskaren verkligen befunnit sig på fältet. Om motsatsen varit, 

att forskaren inte märkts, vad har då egentligen kunnat observeras? 

 

Etnografiskt skrivande 
Inför och under skrivandet av en etnografisk text är följande fråga allestädes närvarande. Hur 

skall det empiriska materialet sättas ihop på bästa sätt?  

I Anthropology as Cultural Critique skriver Marcus och Fischer att den goda etnografin 

alltid innehåller vissa element som inte är avhängiga det avhandlade ämnet. Om texten 

förmedlar en känsla av fältarbetets karaktär, av vardagsliv, av processer på mikronivå och 

samtidigt en helhetsförståelse, är det tecken på att etnografin är just god. (Marcus, s 24-25) I 

en strävan att skriva en sådan etnografi anser jag det nödvändigt att göra avkall på den 

eventuella viljan att återberätta händelseförloppet från första till sista minuten av 

fältarbetstiden. Även om ett sådant angreppssätt skulle kunna användas som argument för att 

påvisa en hög sanningshalt, skulle det bli en närmast oläslig text att ta sig igenom. En viss 

kronologisk diskrepans står alltså att finna i uppsatsen, vilket vill säga att när och var i texten 

inte alltid stämmer överens med när och var i ”verkligheten”. Produkten, uppsatsen, skulle 

kunna ses som skapandet och hopsättandet av ett pussel där olika händelser, åsikter och citat 

får en tänkbar struktur.  

Det behöver ytterst noggrant understrykas att det sammanhang vari detta är placerat är 

min tolkning. Ansatsen är att försöka återge personer och händelser så ärligt som möjligt men 
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i och med att studien stundtals kommer väldigt nära människor och deras berättelser är 

problematiken kring etiska frågor ändå ständigt närvarande. Mina överväganden i det ärendet 

ser ut som följer. 

 

Etisk problematik 
Under ett fältarbete annekterar fältet och dess aktörer mig i rollen som forskare likaväl som 

jag annekterar dem i olika roller, men till sist är det jag som återskapar fältet i den 

representation som denna uppsats utgör. I min roll som forskare är jag undrande och drivs av 

en ambition att förstå någonting som ligger mig nära. Eftersom studien bygger på mänsklig 

social praktik kan de personer som förekommer ibland ses som uthängda eller misslyckade. 

Ur den aspekten vill jag tydligt betona att den här uppsatsen är en erfarenhetsgrundad 

representation och inte ett avstämmande om huruvida någon sköter sig rätt eller fel. 

Uppsatsen är lika lite ett journalistiskt projekt, ute efter någon form av avslöjande, som det är 

någon myndighetsutvärdering av ett instiftat projekt. Uppsatsen är, däremot, ett försök att 

lyfta olika problematiker, att visa på vad som sker i organiserandet av socialt arbete. För att 

kunna göra så anser jag det omöjligt att inte införliva de faktiska representanterna för detta. 

Vissa personer har genom denna representation redan avkrävts en viss offentlighet, vilket gör 

det fruktlöst att dölja dem bakom fingerade uppgifter.  

Det överlägset viktigaste är dock att allt det som står att finna i den här studien är 

upplevt och återberättat genom mina ögon. Personerna som förekommer skall därför ses 

utifrån det perspektiv jag väljer och står för. I den stora mängd empiriskt material jag förfogar 

över, har jag till det yttersta försökt göra en så ärlig representation som möjligt. Min 

inhämtade kunskap från fältarbetet är grundlig och samtliga händelser och personer är insatta i 

ett sammanhang för att kunna svara upp mot det syfte denna uppsats är skriven kring. 

 

Uppsatsens form 
Den beskrivning som uppsatsen utgör är en berättelse som selektivt lyfter fram vissa detaljer i 

ett komplext händelsespektrum för att på olika sätt kunna belysa olika problematiker. 

Beskrivningen gestaltar ett fältarbete som resulterat i en stor mängd erfarenheter och i 

tolkningen av dessa kommer några att accentueras och få en central placering, medan andra 

förflyttas ut i periferin. Detta innebär emellertid inte att en läsning av föreliggande uppsats 

behöver ske rakt upp och ned, även om detta är fullt möjligt. Att återvända till detaljer som till 
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en början kan tyckas perifera kan nyansera de centrala frågorna och skapa en större förståelse 

för den kontext som uppsatsen försöker beskriva. En sorts icke-linjär läsning kan alltså berika 

helhetsintrycket. 

För att kunna erbjuda både en god inblick i verksamheten och läsvänlighet är uppsatsen 

indelad i tre perspektiv, vilka samtidigt återspeglar min uppfattning om det fält jag studerade. 

Perspektiven kan något förenklat sägas svara på frågorna vad, vem och hur. 

 ”Om Ditt Nya Hageby” inleder det första perspektivet och beskriver vad föreningen Ditt 

Nya Hageby är utifrån en organisatorisk blick. ”La Casa” berättar om ett tidigare socialt 

projekt i Hageby och fungerar framför allt som kontrast till föregående kapitel, medan 

”Institutionell exploatering” knyter samman det första perspektivet och leder in på nästa. 

 ”I Ditt Nya Hageby” redogör för vilka eldsjälarna, föreningens medlemmar, är. Inom 

detta perspektiv presenteras två eldsjälar och deras projekt ingående. 

 Det tredje perspektivet berättar om hur arbetet inom ett eldsjälsprojekt kan gå till. I det 

projekt som studeras deltar flera boende i Hageby vilket också ger möjlighet att skildra deras 

reaktioner på Ditt Nya Hagebys verksamhet. 

 Avslutningsvis återfinns kapitlet ”Individuell institutionalisering” som dels avser att 

presentera en helhetsbild för studien och dels placera in densamma i ett större sammanhang. 

 Vissa kapitel och underrubriker är renodlat analytiska men det innebär inte att övrig text 

är icke-analytisk. Snarare är analysen ständigt pågående, inte minst med tanke på det 

ovannämnda faktum att uppsatsen är ett selektivt urval av studiens olika erfarenheter. Med 

andra ord har analysen redan tagit sin början och följande kapitel är således en del i 

densamma. 

 12



Om Ditt Nya Hageby 
Den första ansatsen till vad som så småningom blev Ditt Nya Hageby gjordes under andra 

hälften av 1999. Läget var då sådant att Hyresbostäder3, vid den tiden ensamt fastighetsbolag i 

Hageby, gjorde stora förluster på grund av den höga andelen tomma lägenheter. 

Distriktschefen i området kontaktade därför Tomas Lindqvist, en person som Hyresbostäder 

samarbetat med tidigare. Tomas arbetade vid den tiden på en reklamfirma som 

marknadskonsult och hade sedan ett knappt decennium kommit att jobba mycket mot 

allmännyttiga fastighetsbolag. Tidigare reklamkampanjer i vad Tomas kallar för utsatta 

bostadsområden hade dock, på grund av människors grundmurade föreställningar, 

misslyckats. Den här gången ville han göra ett bättre jobb gentemot Hyresbostäder som kund 

och skapa någonting som i motsats till reklambroschyrer och andra trycksaker inte bara 

skrapade på ytan. Behovet att ta reda på mer om områdets sociala situation uppstod och ledde 

till att den dåvarande kommundelschefen i Hageby involverades. I samråd med Tomas 

beslutade denne att bjuda in till ett större möte med representanter från bland annat 

Hagebyskolan, socialförvaltningen och kyrkan. 

”[…] jag blev…ja, ska jag säga chockad, men jag kom ifrån en värld där man var väldigt tydlig 
med ’det här är målet, det här ska vi göra och dit ska vi.’ Här var det väldigt mycket samtal och 
diskussioner om vad gör vi och vad gör ni och… Alltså det var mer som en information, alltså 
parterna informerade om vad de just gjorde då. Och det är möjligt att de gjorde bra saker men som 
grupp betraktad så såg jag inte att det var en grupp som skulle ta i med hårdhandskarna för att 
förändra eller utveckla det här bostadsområdet.” 

 
Tomas ställde under mötet tre frågor till de deltagande instanserna. Har ni som sitter runt det 

här bordet ett intresse eller ansvar för hur det här bostadsområdet kommer att gestalta sig i 

framtiden? Är ni nöjda med hur situationen ser ut? Tror ni det är bäst att alla jobbar var och en 

för sig eller att vi jobbar tillsammans? Svaret från samtliga blev att intresse och ansvar fanns, 

ingen var nöjd med dagens situation och samarbete var att föredra. På det efterföljande mötet, 

när en gemensam målbild skulle sättas upp, uppstod dock en helt annan situation där de olika 

instanserna lade över ansvar på varandra. Skolan lade över på socialförvaltningen som lade 

över på fastighetsbolagen som lade över på försäkringskassan och till slut enades man om att 

ansvaret var samhällets. Diskussionerna lades således ned utan att ett enande kring en 

gemensam strategi hade kunnat nås. 

En tid efteråt besökte Tomas Chicago i USA och kom där av en slump i kontakt med 

några forskare vid Northwestern University. Deras metod, kallad ABCD (Asset-Based 

                                                 
3 Norrköpings allmännyttiga fastighetsbolag. 
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Community Development) tilltalade honom och Tomas fastnade för den centrala idén att 

fokusera på människors förmågor och kompetenser istället för deras problem. 

”[…] de sa att ska man utveckla ett bostadsområde och göra det liksom på lång sikt hållbart och 
mer attraktivt och mer välmående så förutsätter det ett engagemang från de boende. Och som 
marknadsförare kunde jag väl koppla ihop det ganska logiskt med att kunderna till 
fastighetsbolaget engageras i processen att göra området mer attraktivt. Det var väldigt självklart, 
lika väl som ett företag måste engagera, entusiasmera sin personal för att nå framgång.” 

 
Tillbaka i Sverige fick Tomas med sig de andra på idén att istället börja arbetet bland de 

boende. Samtidigt fick den reklambyrå han jobbade på ett uppdrag från Hyresbostäder om att 

halvera antalet tomma lägenheter till 2002-12-31.  

”[…] vi samlade ihop folk och sa att på nåt sätt måste vi, vi måste döpa, vi måste ge det här 
projektet något slags symbol. Och då jobbade vi fram det här Ditt Nya Hageby, alltså fokus skulle 
vara Ditt, inte Vårt, Ditt Nya Hageby, syftandet står på människorna.” 

 
Hagebyborna skickades information om vad som var på gång och de intresserade samlades 

sedan i fokusgrupper för att arbeta fram idéer om hur den fysiska och sociala miljön samt 

servicen i området skulle kunna förbättras. Några boende tog på sig ansvaret för att driva de 

frågor som kom upp och blev därigenom de första eldsjälarna4. Representanter för olika 

organisationer och föreningar i området bildade samtidigt Resurspoolen och fick en, på olika 

sätt, stödjande funktion i eldsjälarnas arbete. Under det följande året utvecklades sedan 

organisationen. Policydokument5 skrevs, eldsjälarna fick en lokal och så småningom tillsattes 

också en organisatör för att stötta dem i deras projekt. Tomas fullföljde uppdraget från 

Hyresbostäder och efter årsskiftet 2002/2003 upphörde det ekonomiska intresset från hans 

sida. Konceptet var dock så framgångsrikt att han kunde etablera det på andra håll. 

”[…] och sedan har jag ju tagit med mig all den här kunskapen [från USA] och bakat ihop den 
med svenska förutsättningar och gjort alla misstag, utvecklat det och så vidare, så idag har jag en 
komplett, färdig metod som jag då marknadsför via mitt företag. Jag slutade alltså på reklambyrån 
och startade eget företag.” 

 

                                                 
4 Följande är hämtat ur Ditt Nya Hagebys egna skrifter: ”Eldsjäl – en boende som genom sitt engagemang vill 
bidra till utvecklingen av ett mer välmående och attraktivt bostadsområde. Genom sitt eget Eldsjälsprojekt driver 
Eldsjälen en speciell fråga som ska bidra till denna utveckling.”  
5 Följande är hämtat ur Ditt Nya Hagebys egna skrifter: ”Policydokument – Ett dokument som beskriver 
föreningens verksamhets idé och värdegrund. Men det är också ett dokument som reglerar förhållningssättet 
mellan Eldsjälarna och mellan Eldsjälarna och föreningen.” 
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Ett första möte 

Min initiala brist på kunskap om fältet kompenserades med hemmagjorda föreställningar om 

vad det var för organisation jag skulle besöka. Dessa sade mig att organisationen var en 

relativt omfattande sådan och med ett uttalat mål om att på olika sätt avhjälpa de sociala 

problem som existerar på platsen. Det skulle snart visa sig att båda dessa antaganden var 

felaktiga.  

 

Ditt Nya Hagebys lokal, kallad Gula träffpunkten, består av två rum och kök i området 

Porten, direkt intill Hageby Centrum. Efter att ha klivit över ytterdörrens tröskel återfinns två 

rum på höger sida, båda klädda i gult. Det stora rummet verkar vara tänkt som den centrala 

mötesplatsen. Här finns tre datorer längs högra väggen tillsammans med en hylla full av 

fotografier på föreningens eldsjälar. Snabbt räknat är de ett fyrtiotal och vid en första anblick 

tycks det vara något fler kvinnor än män. Människor av utomeuropeisk härkomst ser ut att 

vara få. Den bortre väggen upptas av tre tättsittande fönster och en altandörr. Utanför 

glasrutorna sitter rustika galler. Ditt Nya Hagebys logotyp dominerar den vänstra väggen och 

där hänger också två inramade texter. 

 
TANKAR KRING ATT VARA ELDSJÄL 

Alla är vi olika. Vi kan tycka annorlunda. Vi kan tänka annorlunda. Vi kan ha helt olika 
uppfattning i många frågor. Men vi har en sak gemensamt. 
 
Vi känner för att utveckla Hageby. 
 
Det betyder att vi är Eldsjälar. Men vad innebär då det? Enkelt uttryckt kan vi säga att vi har tagit 
på oss en roll som innebär spännande möjligheter, men också ett ansvar. Därför vill vi peka på 
några viktiga punkter, som gäller för oss alla. Du kanske tycker att de är självklara. Bra! Men vi 
vill ändå sätta dem på pränt. 
 

När vi har våra Eldsjälskläder på oss, representerar vi Ditt Nya Hageby. Då ska vi tänka på att; 

 
- Vi ska bemöta alla människor, oavsett kultur och bakgrund, på ett vänligt och professionellt sätt. 
- Inte använda alkohol eller droger. 
- Våra eldsjälskläder ska vara snygga och representativa. 
- Vi ska vara ärliga och uppriktiga. 
- ”Gula träffpunkten” är till för oss och ska enbart användas då vi arbetar med projektet, om inte 
annat är överenskommet. 
- Vi ska arbeta med våra projekt, så som det är beskrivet i våra projektplaner. 
- Vi lämnar aldrig ut personliga uppgifter om andra eldsjälar, adress, telefon, utan att få den 
personens godkännande. 
- Allt eldsjälsarbete är ideellt, vilket innebär att det aldrig får utgå någon form av ersättning. 
 
Om alla kan leva upp till det här, så agerar vi professionellt. Vi ger respekt. Och vi skapar respekt. 
Då har vi möjlighet att nå framgång. 
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Den andra skylten lyder: 
 

VERKSAMHETSIDÉ 

Ditt Nya Hagebys mission är att med ett tydligt inifrån-och-ut-perspektiv för ögonen, skapa och 
utveckla boendemiljöer som efterfrågas av Hagebys invånare. Det omfattar såväl fysisk som social 
miljö samt områdets serviceutbud 

 
VISION 

Visionen är att åstadkomma ett bostadsområde som är attraktivt för alla boende, näringsidkare, 
tjänstemän, besökare och fastighetsägare. Med det menar vi ett välmående bostadsområde som 
identifierar, värderar och använder de boendes kompetenser som drivkrafter och låter detta vara 
utgångspunkten för all verksamhet. 

 
Vid den närmsta väggen finns, förutom en telefonplats, ytterligare en inramad text: 
 

VÄRDEGRUND 

Varje människa har talang, förmåga och kapacitet. Ett gott liv handlar om möjligheten att få 
uttrycka talangen, utveckla förmågan och tillvarata kapaciteten. Ditt Nya Hageby ska, med respekt 
för allas lika värde, tillvarata dessa mänskliga resurser och därigenom stärka varje individs 
självkänsla och identitet så att hon känner sig värdesatt och är delaktig i samhällsgemenskapen. 
Det individen därigenom tillför, bidrar till att stärka och utveckla samhället runt omkring henne. 

 
Här sitter också de två första orden i föreningens namn i stora svarta versaler. Sista ordet sitter 

på ena väggen i det lilla rummet där organisatören Bernt Schneider har sitt kontor. Denne är 

för tillfället upptagen i möte berättar en kvinna, klädd i gul eldsjälsskjorta, och jag blir 

ombedd att vänta en kort stund. Kvinnan sätter sig vid en av datorerna i stora rummet och 

fortsätter ett parti patiens. Vid datorn intill sitter en äldre man med utländskt utseende, även 

han klädd i gul skjorta, inbegripen i samma spel. Det dröjer runt tio minuter innan mötet är 

över och Bernt Schneider kommer för att hälsa. Han föreslår att vi sätter oss i köket för att få 

vara ifred. Det utrymmet ligger till vänster från ytterdörren räknat och även här är väggarna 

målade i gul färg.  

Bernt är alltså organisatör och det innebär, fritt översatt från det amerikanska 

konceptet6, att han skall nosa, lukta och smaka. Organisatören skall röra sig i området och 

fånga upp vilka frågor som är aktuella, engagera eldsjälar som kan ta tag i dessa och sedan 

finnas tillgänglig som stöd under projektens gång. Alla projekt startas dock inte på 

organisatörens initiativ utan det kan också vara så att folk kommer in med egna idéer. Som det 

ser ut idag är det senare alternativet vanligare. Bernt berättar att administration och stöttandet 

av befintliga eldsjälar tar det mesta av tiden. En organisatör startar inga projekt och tillåts 

heller inte bo i området för att undvika intressekonflikter olika projekt emellan. 

                                                 
6 Notera att här avses arbetsuppgifterna för en organisatör i en allmän kontext. Den metod som Ditt Nya Hageby 
arbetar efter innehåller från början ingen organisatör. Begreppet har hämtats in från andra organisationer i USA. 
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När Bernt tillträdde tjänsten som organisatör hade Ditt Nya Hageby funnits i ungefär ett år. 

Under den tiden hade de organiserande arbetsuppgifterna skötts av eldsjälarna själva och när 

tjänsten utannonserades var det fyra eldsjälar som inbördes slogs om att få densamma. När jag 

vid ett tillfälle pratar med Tomas Lindqvist om detta benämner han tiden utan organisatör som 

”oerhört turbulent”. 

”Man har en lokal med telefoner, datorer. Vem ska ansvara för rutinerna, vad är det som gäller, 
hur startar man ett projekt, vilka värderingar ska vi ha när vi jobbar här? Och det vart mycket då 
att det gällde att vara först på morgonen till kontoret va, för den som var först på morgonen fick 
sitta i den stol som… bestämde den dagen. Så det var Vilda Västern ett tag.” 

 
Med anledning av mina föreställningar om Ditt Nya Hageby som en omfattande organisation 

är jag något förvånad över lugnet i lokalerna.  Jag undrar därför i vilken mån lokalen kan ses 

som en mötesplats och Bernt svarar att besökandet har minskat sedan flytten i somras. De 

första lokaliteterna bestod av gulmålade arbetarbodar som placerades på parkeringen utanför 

Hageby Centrum. Då var besöken fler och mer spontana, vilket Bernt menar berodde på det 

perfekta läget. Folk som skulle handla i Hageby Centrum kom förbi och undrade vad som 

fanns inne i bodarna. Dessa fick dock lämnas efter att det privata bostadsbolag som betalat 

hyran för bodarna skickat ett brev som förklarat att sponsringen skulle upphöra. Under en kort 

period därefter inhystes verksamheten i en lokal i Vrinnevi7 innan den permanenta lösningen 

blev den lägenhet som föreningen nu disponerar. 

Under samtalet räcker Bernt över en mapp till mig bestående av olika informationsblad 

och broschyrer. En broschyr är från 2002 och i den står att antalet eldsjälar är ett 30-tal. Jag 

minns fotografierna på hyllan i stora rummet och frågar hur läget ser ut idag. Det visar sig att 

antalet eldsjälar är 48 stycken. Av dessa är 11 vilande vilket innebär att de antingen hjälper till 

i andra projekt, eller är helt passiva. Av de 37 aktiva medlemmarna är 23 stycken 

långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, förtids- eller ålderspensionärer. 

På grund av min uppfattning om Ditt Nya Hageby som aktivt kämpande för att pressa 

tillbaka arbetslöshet och sjukskrivningar frågar jag hur siffrorna har förändrats sedan 

föreningens arbete började. Bengt drar lite på munnen och berättar att han ofta får den frågan. 

Han förklarar sedan att det ofta sker missförstånd kring vad Ditt Nya Hagebys arbete 

egentligen syftar till. 

”Ditt Nya Hageby arbetar för att utveckla välmående bostadsområden”, säger Bernt men 

menar att det arbetet i sin förlängning kan ge ringar på vattnet. Det ger människor chansen att 

                                                 
7 Område i norra delen av Hageby. 
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bryta ett utanförskap och få möjlighet att engagera sig vilket kanske kan leda till 

arbetstillfällen längre fram, men det sker i sådana fall utanför Ditt Nya Hagebys ram. 

Föreningen som sådan skall inte skapa arbetstillfällen och har vare sig några politiska, 

religiösa eller ideologiska mål. 

”Vi jobbar utifrån alla människors lika värde.” 

Jag fortsätter med frågan om vilken faktisk effekt Ditt Nya Hageby i så fall har haft på 

området och Bernt svarar att föreningen och dess medlemmar, tack vare sitt nätverk, får 

beslutsfattarna att lyssna. Att ringa kommunen i ett visst ärende har större effekt om du är 

eldsjäl eftersom du då är en representant för Ditt Nya Hageby. Som enskild individ är det 

mycket svårare att få gehör, menar Bernt som också upplever ett större intresse för Hageby 

som boplats. Till vissa lägenheter är det till och med kö idag. Samtidigt kan det finnas andra 

orsaker än Ditt Nya Hageby till det, berättar han. Bostadsbolagen genomförde omfattande 

upprustningar av Hageby i samma veva som föreningen startade. I det arbetet revs en del 

lägenheter samtidigt som Campus Norrköpings studenter flyttade in i ett antal andra. Också 

mediernas bild har blivit bättre i och med det minskade antalet bråk i Hageby Centrum, men 

anledningen till det kan samtidigt vara de tre vaktbolag som numera patrullerar platsen, säger 

Bernt. 

 En annan av broschyrerna innehåller Ditt Nya Hagebys verksamhetsberättelse för 2003. 

Medan jag bläddrar i den minns jag Tomas Lindqvists svar på vilka visioner han har för Ditt 

Nya Hageby. 

”[…] jag skulle vilja ha ett bredare engagemang därvidlag att alla olika delar av Hageby fanns 
representerade, från södra till norra, ifrån den och den fastigheten till den och den fastigheten och 
att det fanns ett större spann mellan alltifrån barn och ungdom till pensionärer som kunde 
engagera sig och då är jag övertygad om att vi måste skapa undervarumärken till Ditt Nya Hageby 
och sen så måste vi ha organisatörer vars fokus är barn och ungdomar.” 

 
I verksamhetsberättelsen läser jag att det under 2003 har uppstått ett underskott på 175 000 

kronor vilket bland annat fått till följd att en av de två tjänsterna som organisatör tvingats 

upphöra. Den främsta orsaken till inkomstbortfallet sägs vara att ”det ekonomiska stödet till 

lokalhyran för Gula träffpunkten upphörde mycket oväntat.”8  

”[…] på ett sätt finns det ju många som säger att vi får väldigt mycket pengar. 500 000 från 
kommunen, 200 000 från Hyresbostäder, 200 000 från kyrkan, så i det perspektivet kan man väl 
säga att vi är en förening som har fått stora ekonomiska resurser. Sen kan du ju vända på det och 
säga såhär att om du tar det här på allvar, alltså att det här är ett allvarligt försök att utveckla 
området, att få människorna mobiliserade för att skapa ett bättre bostadsområde så är det ju 
peanuts som vi får. Vi får ju ingenting. Socialförvaltningen vet jag 1998, lade man 82 miljoner i 

                                                 
8 Citatet är hämtat ur Ditt Nya Hagebys verksamhetsberättelse, sidan 9. 
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Hageby, hälften på rent försörjningsstöd och hälften på olika typer av omhändertaganden. Och vi 
får 500 000 från kommunen så jag menar vi har ju inga resurser jämfört med de etablerade 
institutionerna och pengar som man lägger på ett inifrånperspektiv, att mobilisera människorna, se 
möjligheterna och så vidare så är det ju en piss i Mississippi vad vi får.” 

 
Jag frågar vidare om de förutsättningarna upplevs som en bromskloss i arbetet med Ditt Nya 

Hageby. 

”Ja, alltså det tror jag att vi själva har satt begränsningar i vårt huvud. Nånstans har vi liksom, vi 
har satt nivån på vad vi anser oss behöva för att bara överleva och sedan har vi gillat det bara va. 
[…] Det svåraste av allting i det här tycker jag ändå är sättet att mäta och utvärdera det för där har 
vi haft jättebryderier och jag har fortfarande bryderier. För vi kan ju å ena sidan, om vi ska titta på 
statistiken så kan man ju säga att vi har ju inte åstadkommit nånting. Ohälsotalet ser likadant ut. 
Arbetslöshetsstatistiken vet jag inte men den har säkert inte påverkats nämnvärt. 

 

Konsensus 
Ditt Nya Hageby ville med inifrån-och-ut-perspektivet skapa en organisation i utrymmet 

mellan institutionen och individen. Den strävan ställde föreningen inför ett viktigt beslut. Hur 

skulle det redan etablerade systemet hanteras? Ditt Nya Hageby valde att försöka passa in. 

Föreningen gick därför in i öppna diskussioner med de instanser som redan agerade i Hageby. 

Samtliga inbjöds att delta i och stötta det arbete Ditt Nya Hageby föresatt sig. En omfattade 

förberedelse för att skapa ett brett nätverk föregick alltså bildandet av föreningen. Ditt Nya 

Hageby sökte acceptans och fick den. 

 Det framgår tydligt att en organisation av typen Ditt Nya Hageby, som placerar sig i 

utrymmet mellan institution och individ, blir beroende av båda sidor. Å ena sidan är Ditt Nya 

Hageby beroende av det etablerade systemets mekaniska förståelse av verksamheten. Å den 

andra är föreningen beroende av ett engagemang från de individer verksamheten riktar sig till. 

Den mekaniska förståelsen, tydliggörandet av hur föreningen arbetar och når resultat, är 

central i och med att Ditt Nya Hageby är en ideell organisation i behov av ekonomiskt stöd. 

Även om den acceptans som tidigare nämndes kan ses som en form av förståelse har det 

ekonomiska stödet till föreningen ändå förblivit klent. En av orsakerna till det kan vara att 

Ditt Nya Hageby inte har möjlighet att använda sig av resultatredovisande verktyg på samma 

sätt som de etablerade institutionerna. Det är, med andra ord, mycket svårt att resultatredovisa 

ett välmående bostadsområde utan att titta på arbetslöshetssiffror eller sjukskrivningsstatistik. 

Det klena ekonomiska stödet skulle också kunna bero på att Ditt Nya Hageby enbart 

fungerar som försäkring för andra instanser och företag när det gäller att visa på socialt 

engagemang. Att föreningen råkar ut för abrupt avbrutet ekonomiskt stöd skulle därmed 
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kunna förklaras med att vissa stödjande parter ser stödet mer som en punktinsats för socialt 

engagemang, vilket samtidigt medför en möjlighet att synas i ett bra sammanhang. 

 När det etablerade systemets verktyg inte är hanterbara för föreningen kvarstår som 

enda egentliga alternativ att vända sig till den andra sidan, individerna, och skapa ett stort 

engagemang där. Genom en sådan manöver kan föreningen åter vända sig till det etablerade 

systemet och visa för hur många medlemmar föreningen fyller en viktig funktion. Trots att 

mätbarheten är låg kan Ditt Nya Hageby därigenom ändå påvisa ett sorts resultat och hoppas 

på ett fortsatt, eller ökat, ekonomiskt stöd. 

Problemet är att i dagsläget har Ditt Nya Hageby varken det institutionella stöd eller det 

individuella engagemang som föreningen önskar. Vad detta kan tänkas bero på ämnar jag 

återkomma till. Dessförinnan vill jag visa på ett annat försök att etablera en organisation 

mellan det etablerade systemet och individen. Försöket hette La Casa och är det kommunala 

ungdomsprojekt som nämns i inledningen. Mellan La Casa och Ditt Nya Hageby finns både 

likheter och skillnader som utgör en god grund för fortsatta analytiska funderingar. 

Presentationen av La Casa är dessutom intressant ur den aspekten att några aktiviteter som 

skapades inom La Casa är på väg att flyttas över till Ditt Nya Hageby, eftersom den före detta 

projektassistenten idag är eldsjäl inom föreningen. 

 
 

 20



La Casa 
Under 1999 rapporterade polismyndigheten om allt fler fall av tungt narkotikamissbruk bland 

pojkar och unga män med latinamerikanskt ursprung till socialförvaltningens fältenhet i 

Hageby. Socialförvaltningen gjorde därför en kartläggning av missbruket i Hageby och 

kallade sedan till ett möte där kommunen och de chilenska föreningarna i Norrköping slöt upp 

för att samtala om situationen. Som en viktig deltagande instans fanns fritidsgården Hageby 

Hus med på mötet. Fritidsgården hade kontakt med flertalet av pojkarna som levde i riskzonen 

för att hamna i missbruk och många av dem hade äldre, missbrukande anhöriga som 

förebilder i någon mening. Av de äldre ungdomarna var de flesta dock för gamla för att ingå i 

Hageby Hus ordinarie verksamheter. 

De chilenska föreningarna hade tidigare gjort enskilda insatser mot sociala problem men 

något strukturerat samarbete hade aldrig funnits. På det möte som hölls beslutades om 

gemensamma åtgärder tillsammans med kommunen och socialförvaltningen och för att 

projektet skulle nå framgång nämndes fem viktiga faktorer i samarbetet. 

1. Ett förhållningssätt som medgav insatser med ett långsiktigt perspektiv mellan 5 - 10 år. 
2. Ett sammanhållande uppdrag i projektform 
3. Ett konsoliderat samarbete för att nå målen 
4. Ett konkret engagemang bland ungdomar, föräldrar och andra vuxna frivilliga. 
5. En satsning på akuta insatser för unga missbrukare. 

 
En projektplan för de första tre åren skrevs och kostnaderna beräknades till cirka 3,5 miljoner 

kronor. En projektledare med behandlingsbakgrund och två behandlingsassistenter skulle 

utgöra projektets personalgrupp och själva projektet skulle bestå av en drogförebyggande 

verksamhet samt en öppen- och eftervårdande verksamhet. Den drogförebyggande 

verksamheten skulle, genom olika former av aktiviteter, hålla ungdomar borta från droger 

medan den öppen- och eftervårdande verksamheten skulle bestå av en trestegsbehandling. 

1. Motivationsarbete och avgiftning i Norrköping 
2. Öppenvårdsbehandling på Sandino Hus i Rinkeby 
3. Eftervård i öppenvårdsform i Hageby. 

 
Sandino hus i Rinkeby fungerade som en förebild för La Casa. Behandlingsmetodiken som 

skulle användas hade stora likheter med den som användes där och Sandino Hus hade också 

lång erfarenhet av behandlingsarbete för ungdomar med latinamerikanskt ursprung. Kulturella 

uttrycksformer som film, teater och musik användes också som viktiga beståndsdelar för att 

ungdomarna skulle kunna skapa sig en ny identitet, vilket den drogförebyggande 

verksamheten i La Casa skulle utnyttja. 
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När projektet startade under 2000 fanns det redan från början problem med att besätta posten 

som projektledare. Det sågs som nödvändigt att hitta en tvåspråkig person, gärna med 

latinamerikansk bakgrund. Kombinerat med kraven på behandlingsbakgrund blev sökandet 

efter rätt person väldigt svårt och i mars 2001 gavs försöken upp. Istället söktes en 

projektassistent för att driva de aktiviteter som kommit igång och leda de som var planerade 

att starta. 

Öppen- och eftervårdsverksamheten drabbades också av ett stort bakslag när det under 

2001 upptäcktes betänkliga brister i behandlingen på Sandino Hus i Rinkeby. Projektledaren 

svarar följande på min fråga om vad dessa brister bestod i: 

”[…] det föll på att de inte höll måttet vad gäller de krav som man normalt ställer på institutioner 
för behandling av ungdomar med missbruksproblem. De fick problem med inbördes stridigheter 
och en viktig behandlare avgick i protest. […] Jag tror att Sandino Hus inte var tillräckligt 
strukturerat för att ta sig an uppgiften. Sammantaget gjorde det att klagomål började uppstå från 
socialsekreterarna att behandlingen inte fungerade och till slut medförde att man avbröt 
kontakterna.” 

 
När samarbetet avbröts skapade det samtidigt ett misstroende mot hela projektet bland 

socialsekreterarna på Socialförvaltningen. En omarbetning av projektbeskrivningen gjordes 

dock och öppenvårdsverksamheten fick istället läggas på de befintliga resurser som fanns 

inom Norrköpings kommun. La Casa drevs sedan i ungefär två år, till det att projektpengarna 

var slut. Socialförvaltningen ansåg därefter att det inte fanns ekonomi att driva La Casa 

vidare. I ett dokument skrivet av projektsamordnaren återfinns följande sammanfattning av 

den nedlagda verksamheten. 

”Projektgruppen La Casa hade inledningsvis för hög ambitionsnivå, utifrån försök att ena de 
chilenska föreningarna genom att försöka medverka till att skapa en ’paraplyorganisation’. Att få 
med ungdomarnas familjer gick bra i början, men det var sedan svårt att få dem att fortsätta vara 
delaktiga. En hög ambitionsnivå hos projektsamordnaren som engagerat sig i alla pågående 
projekt och aktiviteter för att bevaka målgruppens intressen, har ibland gjort att det varit svårt att 
styra projektet. Under år 2002 ingick samtliga i styrgruppen för La Casa även i övriga projekts 
styrgrupper, och styrningen av projekt La Casa blev under hösten mer splittrad.” 

 
Under korrespondens per e-post med den före detta projektsamordnaren för La Casa frågar jag 

vilka anledningar det fanns till att lägga ned verksamheten. Jag får svaret att det, förutom de 

ekonomiska skälen, fanns chefer på Socialförvaltningen som inte gillade idén med att driva 

projekt så som La Casa drevs. 

”Jag tror att man tyckte att jag var en ’löshäst’ som inte var förankrad i den  
ordinarie verksamheten och som därför ej heller gagnade förvaltningen på det  
sätt man önskade.” 

 
När jag senare träffar den dåvarande projektassistenten beskriver han tiden i La Casa som full 

av dispyter. Projektsamordnaren hade svårt att samarbeta med de olika parterna i projektet, 
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framför allt med fritidsgården och Ditt Nya Hageby, som sedan en längre tid också deltog i 

nätverket runt La Casa.  

”Jag tror såhär va, att [projektsamordnaren], de två första åren av projektet han fick mycket kritik 
för det hade inte hänt så mycket och han hade fått mycket pengar till projektet. Han kände en viss 
press för att göra någonting bra va. […] Om jag till exempel ville med fritidsgården, då ville ha ta 
över istället och ’nej, det här blir för La Casa’ va. Så det började bli den här lite rivaliteten mellan 
varandra. Så fritidsgården kände att ah, hej, de här börjar bli nästan som ett hot för oss va, det är 
två nästan samma verksamheter, det är som att de vill skapa en ny fritidsgård.” 

 

Konflikt 
La Casa valde en annan väg än Ditt Nya Hageby. Det fördes inledningsvis diskussioner med 

berörda och redan etablerade aktörer i Hageby men därifrån började projektet agera allt mer 

på egen hand. Förmodligen var det inte bara projektledaren, utan också projektet i sig som 

sågs som en löshäst. Detta understryks framför allt av de åsikter Socialförvaltningens chefer 

hyste angående La Casas projektform. La Casa valde konflikt och fick aldrig någon acceptans 

från annat än möjligen de ungdomar som deltog i verksamheten. 

För La Casa var den mekaniska förståelsen från det etablerade systemet direkt 

avgörande eftersom projektet var initierat av socialförvaltningen och Norrköpings kommun. 

Att La Casa fick den projektform som beskrivits ovan gjorde ansatsen väldigt svår, särskilt i 

och med att den drogavvänjande verksamheten aldrig startade. När La Casa därför kom att 

bestå enbart av uppehållande verksamheter, vilket vill säga aktiviteter i drogförebyggande 

syfte, fick La Casa precis som Ditt Nya Hageby, stora svårigheter med den presumtiva 

mätbarheten. Om La Casa kunnat visa på ett tveklöst samband mellan ungdomarnas 

engagemang i verksamheten och ett minskat drogmissbruk, hade La Casa då kunnat fortleva? 

Var det så att projektet beviljades pengar främst på grund av den drogavvänjande delen, där 

det är enklare att redovisa resultat? 

 La Casa beskrevs aldrig utifrån ett inifrån-och-ut-perspektiv såsom Ditt Nya Hageby, 

men mellan de båda projekten finns en tydlig likhet i strävan efter att arbeta närmare 

individen. Projektets namnval är ett exempel på denna strävan. Det spanska ordet La Casa 

betyder ”hemmet” på svenska och syftar uppenbarligen till att skapa en känsla av 

identifikation hos deltagarna. Att La Casa sökte efter en latinamerikan för att leda arbetet är 

ytterligare ett exempel på detta.  

Vad säger då dessa två exempel? Ett projekt är nedlagt och delar av dess verksamhet har 

flyttats in i det kvarvarande projektet, som i sin tur dras med svag ekonomi och få engagerade 

medlemmar. Det är uppenbarligen problematiskt att skapa en väl fungerande organisation i 
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utrymmet mellan institution och individ. Båda projekten har också haft problem med att mäta 

och utvärdera det arbete som utförts. Jag vill påstå att detta beror på den organisatoriska 

tankefigur som står bakom projekten. La Casa förespråkade i viss mån och Ditt Nya Hageby 

förespråkar i stor utsträckning, en maktförskjutning från det institutionella systemet, närmare 

individen. Vilken retorik ligger bakom en sådan manöver och inom vilken ram kan vi studera 

de här organisationernas tillkomst? 
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Institutionell exploatering 
Ett kontraproduktivt servicesystem, ett samhälle översvämmat av tjänster och som stirrar sig 

blint på bruttonationalprodukten. Om detta skriver John McKnight i boken The careless 

society och beskriver något som skulle kunna kallas för en institutionell exploatering av 

individens livsvärld. Huvudtesen illustreras av frågan om huruvida glaset, till hälften 

innehållande vätska, skall betraktas som halvfullt eller halvtomt. Enligt McKnight har dagens 

servicesystem kommit att anamma det senare alternativet i synen på människan. Bristerna och 

problemen uppmärksammas samtidigt som klienten meddelas att det moderna servicesystemet 

är lösningen på desamma.  

Ett tjänstesamhälle, till skillnad från ett varusamhälle beroende av råmateriel, känner 

inga gränser för hur mycket som kan produceras. Under de förutsättningarna menar McKnight 

att det konstrueras problem och problemlösningar på löpande band vilket förändrar 

servicesystemets budskap till klienten. Ett samhälleligt behov av att producera professionell 

service gör att budskapet blir följande. ”Vi behöver lösa dina problem, vi behöver tala om för 

dig vilka de är, vi behöver ta hand om dem på våra villkor och du behöver respektera det jobb 

vi gör.”  

Idag gör alltså olika typer av experter anspråk på företeelser i den individuella sfären 

som tidigare styrts av tradition. En Bereavement counsellour9 förvandlar sorg, något som 

tidigare var en möjlighet till gemenskap, till en handelsvara medan Managerns redskap 

förvandlar kollektivism till hierarki och ersätter samtycke med kontroll. ”Där det sunda 

förnuftet en gång styrde, driver managern idag ett bolag”, skriver McKnight och frågar sig om 

ett sådant system inte innebär att mer medicin gör oss mer sjuka? (McKnight, s 12-52) 

 ”Revolutions begin when people who are defined as problems achieve the power to redefine the 
problem.” (McKnight, s 16) 

 
Att förändra synen på det halvtomma glaset är det genomgående temat i John McKnights 

böcker. Tillsammans med John Kretzmann har han författat boken Building communities from 

the inside out. En bok som framför allt är en sammanställning av inskickade tips på hur olika 

problem från olika bostadsområden i och omkring Chicago har kunnat lösas av de boende 

själva. Det var också den boken, vars inledning om att se människors möjligheter istället för 

problem, som delvis inspirerade Tomas Lindqvist till att starta Ditt Nya Hageby.  

 

                                                 
9 På svenska ungefär: ”sorgerådgivare”. 
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Låt oss studera det ovanstående citatet. Ordet achieve är centralt i John McKnights påstående. 

På svenska är betydelsen att uppnå, förvärva eller vinna något. Hur detta förvärv skall gå till i 

praktiken förtäljer däremot inte McKnight, och hur det inifrån-och-ut-tänkande han 

förespråkar skall ta sin början framgår heller inte. Utifrån hur Ditt Nya Hageby skapades blir 

frågan om föreningens eventuella inifrån-och-ut-perspektiv, högst aktuell. När teori blev 

praktik fick de boende i Hageby en form presenterad för sig och uppmanades att fylla 

eldsjälsrollen med innehåll. Själva organisationen planerades till största delen utifrån och är 

snarare ett ”utifrån-och-inifrån-och-ut-projekt”. Ditt Nya Hageby skapades, hur vi än vrider 

och vänder på det, av en reklambyrå, ett bostadsbolag och ett antal institutioner, inte av 

människorna i Hageby. Kanske kan det till viss del förklara det svaga intresset för föreningens 

verksamhet? 

 Här finns också, som jag ser det, en diskrepans mellan vad föreningen vill vara och vad 

föreningen är. Uttrycket står inte i paritet med intrycket. I det material som finns skrivet om 

Ditt Nya Hageby, reklamblad, informationspapper och måldokument, visar föreningen upp en 

tydlig vilja att representera hela området Hageby. Om inte annat beskriver föreningens namn 

vilken ambition som råder. Emellan den vision som Tomas Lindqvist nämner, där föreningen 

finns representerad från hus till hus och där såväl unga som gamla är representerade bland 

medlemmarna, till det faktiska läget, är glappet enormt. Ett 40-tal engagerade medlemmar i 

ett område med cirka 7 500 invånare. Vad får det för konsekvenser när föreningen, under de 

premisserna, fortsätter att vilja representera hela området?  

Enligt John McKnights retorik ser Ditt Nya Hageby närmast ut som ännu en 

problemlösning på ett problem som inte finns. Om så få människor engagerar sig måste väl 

Hageby redan vara ett välmående bostadsområde? Eller är det istället så att föreningen för de 

flesta uppfattas som (ännu en) styrande institution? När Mitchell Dean i boken 

Governmentality beskriver fenomenet styrande ser det ut på följande sätt. 

“The analysis of government is concerned with thought as it becomes linked to and is embedded 
in technical means for the shaping and reshaping of conduct and in practices and institutions. Thus 
to analyze mentalities of government is to analyze thought made practical and technical.” (Dean, s 
18) 

 
“Tankar kring att vara eldsjäl” kallas en skrivelse inom Ditt Nya Hageby. Den hänger, som 

beskrivits tidigare, i föreningens lokaler och talar om hur en god eldsjäl handhar sig själv och 

andra. Under mitt samtal med Bernt Schneider beskriver han hur du som eldsjäl får ett större 

gehör hos politikerna eftersom du representerar Ditt Nya Hageby. Tillsammans med den nyss 
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nämnda problematiken kring föreningens tillkomst finns det anledning att fundera på om inte 

Ditt Nya Hageby trots allt har flera institutionella drag?  

Kanske är det också så att svaret på frågan om engagemang och icke-engagemang bara 

delvis går att synliggöra från ett organisatoriskt perspektiv? Märk väl att ”Tankar kring att 

vara eldsjäl” är utformad kring tilltalet ”vi”. Syftandet står alltså inte på individen utan på oss, 

och hur vi skall tänka. I snart när allt annat som sagts och skrivits ovan betonas individen. Ditt 

Nya Hageby. Eldsjälen. Inifrån-och-ut-perspektivet.  

”Och sedan fick vi upp ett antal utkast till vad de tyckte vi skulle göra och sen sa vi till dem att nu 
får ni själva göra det och dessutom får alla eventuella kostnader som är förknippade med det ni vill 
göra, det får ni själva hitta finansiering till. Så det var ett gigantiskt ansvar vi lade på människan.” 

 
Så beskriver Tomas Lindqvist de inledande mötena med de boende i Hageby och han sätter 

tydligt fokus på något som redan nämnts ovan, nämligen maktförskjutningen från institution 

till individ. När de boende i Hageby uppmanades att bli eldsjälar presenterades det som en 

möjlighet att vara med och påverka, men den möjligheten blir oundvikligen också ett ansvar. 

Innebär det i så fall att det tidigare institutionella ansvaret för den fysiska och sociala miljön 

samt servicen i området, helt eller delvis, har flyttats över på enskilda individer?  

För att kunna studera vilka uttryck individuellt ansvar kan ta sig, och vad som kan stå 

bakom ett engagemang i Ditt Nya Hageby, kräver den här studien ett perspektiv från 

individnivå. Jag ämnar fortsättningsvis studera de två projekt inom Ditt Nya Hageby som, 

enligt min mening, mest intensivt testar föreningens gränser och relevans. I samband med 

detta närmar sig uppsatsen också de två eldsjälar som står bakom respektive projekt. 

”Ohälsotalet i Hageby” drivs av eldsjälen Tony och beskrivs som en hjälp till självhjälp för 

människor som befinner i någon form av missbrukssituation, medan ”Världshuset” drivs av 

eldsjälen Nelson, tidigare projektassistent i La Casa, och syftar till att motverka social 

utslagning i form av drogmissbruk och kriminalitet bland ungdomar. 
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I Ditt Nya Hageby 
 
Tony och ”Ohälsotalet i Hageby” 
Tony arbetade i yngre år som tandtekniker, specialiserad på guldpläteringar. Tillsammans 

med två kompisar hade han också öppnat en praktik som gick med stor vinst. Verksamheten 

växte sig allt större och så småningom tog Tony initiativ till att samla hela områdets 

tandtekniker kring ett samarbete där olika spetskompetenser och nya arbetssätt skulle kunna 

effektivisera verksamheten och öka vinsten ytterligare. Själv arbetade han fram ett system för 

återanvändning av det guld som gick till spillo i slipning och estetisering av tänder. Vinsten 

sköt i höjden och det började diskuteras kring hur alltför mycket skatt skulle kunna undvikas. 

Resultatet av de diskussionerna blev en koncern och Tony flyttade så småningom upp till 

huvudkontoret för att fortsätta utvecklingen av guldåtervinningen. När vinsten fortsatte att öka 

kom så förslaget att via holdingbolag i Europa flytta pengarna till kapitalförsäkringar på Isle 

of Man och där kunna plocka ut vinsten helt skattefritt. Tony protesterade men fick inte gehör 

och kände sig därför tvingad att hoppa av. 

Känslan av att ha blivit sviken och utmanövrerad drabbade honom hårt och han började 

dricka sprit i stora mängder, det kunde röra sig om ett helrör och tio starköl per dag. Vid ett 

tillfälle fick han möjlighet att komma tillbaka till koncernen på samma premisser som tidigare 

men tackade återigen nej. Drickandet fortsatte och till sist spydde han blod. Det gick så långt 

att han var nära att ta sitt eget liv. 

Alkoholmissbruket varade ungefär ett år innan hans ena syster kom och tog honom med 

hem till sig. Tony hade vid den här tidpunkten blivit manodepressiv och kunde inte sluta 

dricka. Väl hos sin syster började han dagligen gå till beroendekliniken för att blåsa. 

Alkoholintaget upphörde men ångesten fanns kvar. Inte förrän han sent omsider fick testa 

litium lyckades Tony få tillbaka ett mer normalt känsloliv. Han började gå ut och dansa och 

träffade en kvinna som bodde i Hageby. För henne berättade han omgående om sitt missbruk 

och hon reagerade genom att berätta för Tony att livet låg i hans egna händer och ansvaret var 

hans eget. Det blev en väckarklocka.  

Efter ett tag följde han med till Ditt Nya Hageby där hans flickvän var eldsjäl. Han 

började hjälpa andra i deras projekt och allt eftersom växte en egen idé fram. Tony kom att 

tänka på hur mycket Hageby liknade det område där han bott hos sin syster, och gissade att 
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det måste finnas massor utav människor i Hageby som levde och mådde som han gjort där. På 

så sätt föddes projekt ”Ohälsotalet i Hageby”. 

 
Första gången jag träffar Tony går han ut hårt. Jag blir överöst med fakta, statistik, teorier och 

samhällsmodeller. Det är överrumplande och känns som han har använt taktiken tidigare. Vi 

träffas sedan vid flera tillfällen under hösten och tonen blir lugnare. Under alla möten skildras 

Ditt Nya Hageby som navet i förändringen av området. Tony omhuldar föreningen varmt och 

talar mer än gärna om sig själv som eldsjäl.  

Till en början är jag framför allt intresserad av vad som ligger bakom hans projekt och 

Tony berättar att det har tagit honom två år av förberedelser för att kunna påbörja det konkreta 

arbetet. Till att börja med sökte och fick han stöd av Folkhälsovetenskapligt centrum vilket 

har varit A och O, menar Tony. Dessutom har tiden gått åt till att övertyga kommunpolitiker, 

försörjningsstöd och socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 

”Det är mycket. De jobbar ju mer eller mindre i sina egna organisationer, de har ingen samverkan 
fastän de pratar om det. Den enda samverkan de har är att så fort det kommer nåt till dem så 
skickar dem det till dem som skickar det till dem som skickar det till dem. På så sätt behöver de 
bara jobba med dem som kommer tillbaka och är förbannade, de andra som ger upp behöver de ju 
aldrig lägga ner nån tid på.” 

 
Varje gång jag träffar Tony återkommer vi till den sociala fattigdomen, som utgör kärnan i det 

arbete han föresatt sig. Det är den han genom sitt projekt vill uppmärksamma och tvinga 

tillbaka. 

”Social fattigdom för mig det är att människor inte har någon tillhörighet bland andra människor. 
[…] Och det är väl den fattigdomen man ser när människor drar sig undan, sitter hemma och 
tänker: ’fan, nu har jag inget jobb, vad ska grannen säga, nu kommer de att reta mig, usch jag är 
inget värd.’ Och så kommer grannen och då går man undan och så tänker grannen: ’fan, det där 
jävla märkvärdiga arslet, han vill inte hälsa på mig ens!’ Där sliter man sig ur det sociala. Till slut 
låser man in sig och så är det förbi Systembolaget så fort man kan och så är det, så sent man kan 
köper man lite mat. Jag levde på fiskbullar och pulvermos i ett år varenda dag. Ja, nån dag 
hoppade jag över, då åt jag ingenting alls, då drack jag bara. Och när det ringde på dörren, för det 
gör det ju alltid i bostadsområden, det var det värsta jag visste!  Då kände jag verkligen att jag satt 
i rädslorutan som jag brukar prata om.” 

 
Alldeles i slutet av vårt första möte frågar Tony mig om jag vet vad motsatsen till kärlek är.  

”Hat”, svarar jag efter att ha funderat ett slag. ”Men jag antar att det är fel svar?” Tony 

nickar och säger att det är fel, det är rädsla som är motsatsen till kärlek. Jag frågar om det är 

mycket rädsla som behöver jobbas bort i de fokusgrupper han skall hålla framöver. Tony 

nickar bifallande. 

”Jag är ju med i det här projektet för att jag själv har varit drabbad och själv hittat vägar upp igen, 
som de inte har hittat. Och jag vet ju efter den resan hur jag tog mig upp och jag vet ju också hur 
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snett jag har sett på tillvaron. Det vill jag ge dem som ett slags tänka till om. Mina fokusgrupper 
handlar inte om att förverkliga mig utan det handlar om att förverkliga dem.” 

 
Tony menar att symptomen, i form av exempelvis alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och 

misshandel, läggs det stora summor på för att få bort. Orsaken, den sociala fattigdomen, är det 

däremot ingen som vare sig ser eller bekämpar. Samhällets institutioner jobbar bara för att 

motverka ekonomisk fattigdom eller få bort den sociala fattigdomens symptom. Jag minns hur 

Tony tidigare kallat det han gör för ett städarbete och frågar vad han menade med det. 

”Ja, det kan hända att jag uttryckte mig på det sättet. Det jag egentligen menar är att det som 
händer när människor varit i systemet är att de blir vrak i systemet. Det man måste vara observant 
på det är de som inte går tillbaks i systemet, som bara får sina pengar. När jag var i systemet så 
kunde jag vara i systemet tre år och inte en jävel frågade efter mig. Jag fick mina pengar bara, det 
kom varje månad den där summan. Det är där jag tycker att städuppgiften finns för då gör man 
inget för människor, då ser man till att människor hamnar i helvetet förr eller senare.” 

 
Tony hävdar att runt hälften av Hagebys invånare lever i social fattigdom idag. Vi talar om 

orsakerna till det och Tony menar att tiden är den största faktorn. Tiden för en socialarbetare 

att vara social, att ha empati, finns inte. Vi kommer överens om att det i så fall finns en lucka 

mellan handläggare och brukare. Brukaren, drabbad av social fattigdom, känner inte sig själv 

och vet inte vad han eller hon vill. När brukaren emellertid kommer till handläggaren 

förväntas han eller hon vara förberedd, handläggaren har en kvart på sig och hinner egentligen 

bara med att beskriva de gällande kriterierna för att få socialbidrag. Pengar blir nämnt i 

sammanhanget och Tony berättar att han vill skilja på välfärdssamhälle och 

välmåendesamhälle. 

”Är det värt att satsa så otroligt mycket energi på välfärd, när vi inte uppnått välmående? Jag 
brukar säga såhär. Jag åker hellre Volvo, 1968 års modell och mår bra än jag åker en BMW, 2008 
års modell och mår dåligt. Välfärdssamhälle i mina ögon det är prylar. Vi ska jobba arslet av oss 
för att vi ska bo i åtta rum och kök, två bilar, tre mopeder till ungarna. Det är välfärd och för mig 
är inte det, det viktiga längre.” 

 
Så småningom går det upp för mig att Tonys budskap delvis är kristet. Vid ett tillfälle 

återkommer han till idén om bilarna men tillägger nu att som bilägare kan vi alltid bilens 

instruktionsbok utan och innan. När det gäller människans instruktionsbok är det däremot 

sämre och syftningen på Bibeln är uppenbar.  

Idag lever Tony på sjukbidrag och för det sitter han en gång i veckan på 

försörjningsstödskontoret som stöd för brukarna. Han finns där som någon att prata med, 

innan man går vidare till dem som har den formella kompetensen. När jag frågar Tony om vad 

han anser om socialarbetarna väntar jag mig ett negativt omdöme men han svarar att det är 

helt okej att de jobbar på det mottot de gör idag. Det är en arbetsuppgift som måste skötas 

säger han, men påpekar samtidigt att de kunde bli mer medmänskliga och försöka fundera lite 
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oftare på vad närhet, värme och omtanke innebär. Vi börjar prata om andra anledningar till 

luckan som vi tidigare nämnt, och jag undrar om Tony tror att den också kan bero på att 

handläggaren inte har någon egen erfarenhet av missbruk. Tony svarar att det visst kan vara 

en anledning och jämför det med att älska med en kvinna. Har du aldrig gjort det kan du inte 

veta hur det är, menar han. 

Innan jag tackar för mig ställer jag en sista fråga och ber Tony att tänka till ordentligt 

eftersom den kanske är svår att svara på. Jag ber honom att ge mig en enda anledning till 

varför han gör det han gör i Ditt Nya Hageby. 

 ”Ja men det är inte så svårt,” svarar han. ”Det är för att jag är direktanställd.” 

 ”Det är ett kall menar du?” frågar jag och Tony svarar att så är det.  

 

Det första eldsjälsperspektivet 
“Government is an activity that shapes the field of action and thus, in this sense, attempts to shape 
freedom. However, while government gives shape to freedom, it is not constitutive of freedom. 
The governed are free in that they are actors, i.e. it is possible for them to act and to think in a 
variety of ways, and sometimes in ways not foreseen by authorities.” (Dean, s 13) 

 
Ovanstående kapitel är ett exempel på vilket innehåll en eldsjälsroll kan komma att fyllas 

med. I Ditt Nya Hagebys lokaler hänger tavlan med föreningens fastslagna vision och den 

talar om ”att identifiera, värdera och använda de boendes kompetenser och drivkraft och att 

låta detta vara utgångspunkten för all verksamhet”. I det här exemplet består kompetensen i en 

erfarenhetsgrundad kunskap om missbrukets mekanismer. Densamma fungerar dels 

legitimerande gentemot det etablerade systemet för att få tillgång till deltagare, dels skapar 

kompetensen förhoppningsvis ett förtroende hos deltagarna. Drivkraften består av en vilja att 

hjälpa människor ur ett ohälsosamt tänkande, men obestridligen också av en kristen mission. 

Är Ditt Nya Hageby därmed religiöst fristående enligt hur organisationen en gång 

konstruerades utifrån, men inte enligt det konkreta engagemanget inifrån? 

 I frågan ligger en konflikt som bottnar i föreningens själva fundament, nämligen 

maktförskjutningen från institution till individ. Eldsjälen sägs vara en representant för Ditt 

Nya Hageby, men hur är det möjligt att representera en förening som uteslutande består av 

individuella projekt och individuellt ansvar? Föreningen är ju i sig tom till dess att 

eldsjälsrollerna och eldsjälsprojekten fyllts med innehåll. Förvisso existerar det ett 

övergripande syfte, att skapa och utveckla välmående bostadsområden, men också detta 

representeras först genom eldsjälens projekt. Det är alltså egentligen inte föreningen Ditt Nya 
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Hageby, utan det egna projektet som eldsjälen representerar och i det konstaterandet blir 

frågan om vad representationen i så fall består i, synnerligen intressant.  

Intressant är också vilket ansvar som representationen medför. Projekt ”Ohälsotalet i 

Hageby” är av sådan karaktär att det testar föreningens gränser, framför allt när det gäller hur 

mycket, och vad, en eldsjäl skall få ta ansvar för. I projektet deltar ju människor som i stor 

utsträckning inte befinner sig inom Ditt Nya Hagebys ramar. Är eldsjälen ansvarig för dem?  

Frågor kring representation och ansvar är högst närvarande även i följande kapitel som 

presenterar eldsjälen Nelson och hans projekt ”Världshuset”. En jämförelse likheter och 

skillnader de båda projekten och eldsjälsrollerna emellan, leder också fram till vad jag anser 

vara svaren på desamma. 
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Nelson och ”Världshuset” 

Nelson var alltså den projektassistent som, efter ett drygt års sökande, till slut tillsattes för att 

driva den drogförebyggande verksamheten i La Casa. Vid tiden för projektstarten var han 

aktiv inom en chilensk kulturförening i Norrköping och en av dem som sökte tjänsten som 

projektledare. Trots att han nekades tjänsten valde han att arbeta som frivillig inom La Casa 

och så småningom träffade han projektsamordnaren under några tillfällen vilket ledde till att 

han fick ta hand om ett sommarläger i La Casas regi. Därefter erbjöds han tjänsten som 

projektassistent.  

Nelson hade tidigare jobbat en del inom omsorgen med handikappade och äldre, men 

någon behandlingsbakgrund eller kunskap kring drogmissbruk hade han inte. De ungdomar 

som hade problem med droger i Hageby tillhörde generationen under honom och var inte 

bekanta. De första tankarna var därför rädsla för att inte bli accepterad och för att inte klara av 

de krav som ställdes på den roll han fått.  

Det inledande arbetet ägnades åt att skapa relationer till de ungdomar som fanns i och 

runt omkring fritidsgårdens verksamhet. Genom att lokalisera de självutnämnda ledarna inom 

olika grupperingar och bygga en vänskap med dem kunde andra fås att följa efter. Nelson 

drev sedan, tillsammans med andra fritidsledare, igång olika projekt inom La Casa. Det fanns 

en skoltidning, en datorgrupp för nätverksspel, en teatergrupp, en radiogrupp, en killgrupp 

och ett fotbollslag. Så småningom startade också projektet med en antidrogfilm. 

La Casa fortsatte i ungefär ett och ett halvt år från det att Nelson blivit projektassistent. 

Sedan lades projektet ned och Nelson berättar att han aldrig fick något ordentligt svar på 

varför. Det var förvånande med tanke på att alla aktiviteter just då fungerade så bra. 

Ungdomarna var engagerade och intresserade och flera nya aktiviteter var planerade att starta.  

Nedläggningen fick negativa konsekvenser, inte bara för att många aktiviteter fick 

läggas ned, utan också för Nelson personligen som två gånger fick läggas in på sjukhus i tron 

att han drabbats av hjärtattack. Något som visade sig vara panikångest. 

”Jag tänkte om det var värt det, allt som jag gjort. Den första tanken som kommer liksom är ju, 
okej, inte att man mår så dåligt, men var det värt det att jag ska bli psykiskt sjuk för det här. Med 
tanke på att så mycket som jag jobbade varje dag, och det var mycket stressat och så liksom och 
hela tiden kom motgångar liksom, och när man ändå kämpade mot allt det där liksom så kommer 
de med beskedet att det ska läggas ner.” 
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Under nedläggningsfasen av La Casa fanns idén om att flytta över de startade verksamheterna 

på andra instanser. Skoltidningen erbjöds till skolan och killgrupperna erbjöds till 

fritidsgården men responsen var svag. 

”[…] även om jag försökte samarbeta och sa att det jag ville var inte att ta över så kände de en 
viss… kände sig lite hotade av mig.” 

 
I samma veva förde Nelson samtal med Ditt Nya Hageby om att bli eldsjäl inom deras 

förening för att kunna fortsätta med en del av La Casas verksamhet. Han hade redan tidigare 

fått samma erbjudande men tackat nej på grund av det arbete han redan hade. När La Casa 

emellertid försvann accepterade han och kunde på så sätt driva fotbollsverksamheten vidare 

under 2003. Accepterandet skedde också på villkoret att han inte behövde bosätta sig i 

Hageby, något som egentligen krävs av en eldsjäl. Nelson började också vikariera på 

fritidsgården för att på så sätt kunna fortsätta arbetet med killgrupperna och några andra 

verksamheter som startat inom La Casa. 

Under den senare hälften av det året skrevs en projektansökan från Ditt Nya Hageby för 

att bland annat kunna starta upp en musikverksamhet för ungdomar.10 Tanken med projekt 

Världshuset är att flera olika ungdomsprojekt skall startas upp och samlas under ett namn, på 

samma sätt som La Casa fungerade. 

 
De gånger jag träffar Nelson kommer våra samtal till stora delar att handla om 

socialarbetarens roll och Nelsons syn på hur den borde se ut. Nelson menar att det först och 

främst inte kan vara ett jobb man söker sig till för pengarnas skull. Engagemanget från 

socialarbetaren är jätteviktigt och det gäller att hela tiden försöka kommunicera och skapa 

förtroende. Nelson menar att det är i kommunikationen det brister. Socialsekreterarna vet inte 

hur de ska bemöta de ungdomar de är satta att ta hand om. 

”[…] och det säger de själva liksom ’När man sitter där, det känns som att man är som en 
utomjording’. De vet inte hur de ska reagera, det finns en viss rädsla för oss. Jag tycker att det är 
mycket, de fungerar mycket som, alltså på själva namnet socialsekreterare, man ska sitta där, okej, 
skrivbordet där och du där och det är mest papper va liksom. Att det finns inte intresse att fråga 
den här person varför du har det här problemet utan det är mycket rutiner va. Det inte något som 
jag bara säger utan det har jag hört mycket från ungdomarna själva.” 

 
Under tiden fotbollsverksamheten bedrevs i La Casas regi kom Nelson i kontakt med en 

socialsekreterare som var ansvarig för några av de ungdomar som ingick i laget. Det föll sig 

så att socialsekreteraren var med och spelade fotboll tillsammans med ungdomarna vid några 

tillfällen och Nelson fick senare höra vilken förändring det lett till. 

                                                 
10 I januari 2004 har ansökan ännu inte blivit beviljad och följaktligen har inga nya projekt startat. 
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”Han var inte som en socialsekreterare utan var mest som en person som var där och spelade 
fotboll med ungdomarna. Sedan sa han till mig att ’vet du vad Nelson att de två gånger jag har 
varit här har jag haft bättre kontakt med ungdomarna än de fyra år som jag jobbat där uppe [på 
kontoret]’. Så förstå vilken skillnad alltså.” 

 
Jag frågar också om Nelson vet vilka problem som skapar drogmissbruket hos ungdomarna 

och han svarar att det mycket har att göra med lågstatusområdet Hageby. Den höga 

arbetslösheten och de språksvårigheter som finns i ett internationellt område som Hageby 

skapar familjeproblem. Ungdomarna ser sina föräldrars problem att anpassa sig till samhället 

och hitta ett jobb. De problemen leder till att en del föräldrar sluter sig och ungdomarna får 

klara sig själva. Språksvårigheterna gör också att det är svårt för skolan och fritidsgården att 

få kontakt med föräldrarna. Svenska och spanska går bra men när föräldrarna inte kan något 

av språken blir det väldigt svårt att kommunicera berättar Nelson. Han säger också att en 

annan sida av problemet är att föräldrarna får svårt att hjälpa sina barn med läxorna. Allt detta 

skapar en lucka mellan barn och förälder vilket ger barnet en rörelsefrihet som ibland leder till 

missbruk. 

 Nelson blir särskilt engagerad när vi kommer in på frågor som berör dagens 

integrations- och invandrarpolitik. Det svaga intresset för att lära sig om invandrarnas kulturer 

och bättre kunna anpassa dem till den svenska kulturen har gjort att områden som Hageby 

existerar idag. Nelson menar att den undermåliga politiken går att spåra många generationer 

tillbaka och problemet finns kvar än idag. Några dagar tidigare har folkpartisten Mauricio 

Rojas varit på besök hos Ditt Nya Hageby och Nelson berättar om deras möte. 

”Jag träffade honom förra veckan och det är klart att man inte samma politik, alltså samma politisk 
tänkande liksom, jag menar jag har inte med Folkpartiet eller nåt liksom […] men han började 
prata om att det finns mycket arbetslöshet och så här, det går jättedåligt för ungdomarna som bor i 
Hageby. Sen kommer någon från Socialdemokraterna som är i kommunen säger att ’det stämmer 
inte’. Jag menar vadå det stämmer inte, det stämmer! […] Jag menar det finns många som när de 
slutar nian, de kan inte komma till gymnasiet utan de måste gå till den här Marieborgs 
folkhögskola, så jag menar varför måste man dölja det här, varför inte offentligt erkänna liksom att 
det finns problem och vad kan vi göra åt det problemet? Säg det, men det finns folk i Hageby som 
vill göra någonting åt det här, att det här ska förändras liksom va. Att det ska finnas mer 
möjligheter för ungdomar och sådär.” 

 
Innan vi avslutar samtalet ställer jag samma fråga till Nelson som Tony fick. Vilken är den 

främsta anledningen till att han gör det här? 

 ”Integration kanske. […] Det här är ett bra område, här finns bra ungdomar också. Det är bara att 
man måste komma hit och se det själv. Därför tycker jag att integration liksom är ett ord som 
passar, både för de som bor här och för de stora som sitter bakom sina skrivbord som tror att det 
här området finns ingenting att göra.” 
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Det andra eldsjälsperspektivet 
Projekt ”Världshuset” är tänkt att ersätta det nedlagda ungdomsprojektet La Casas 

uppehållande aktiviteter för ungdomar som riskerar att hamna, eller befinner sig, i ett 

missbruk. Syftet kan också sägas vara att skapa bättre möjligheter för Hagebys ungdomar att 

integreras i samhället. ”Världshuset” och ”Ohälsotalet i Hageby” är därmed två projekt som är 

relativt snarlika i sina syftesformuleringar.  

Legitimerandet av den egna kompetensen ser också i stort sett likadant ut de båda 

eldsjälarna emellan. Båda hävdar en större förståelse för det sociala livets problematik än vad 

institutionerna har, och de kan göra det i och med att de själva befinner sig inuti densamma. I 

nämnda åsikt syns också en mer eller mindre uttalad frustration över hur det etablerade 

systemet fungerar. Arbetet för att göra något åt situationen är också något som båda 

eldsjälarna lägger ner mycket tid och kraft på, och just närheten till en viss grupp människor 

är en stor del av de två eldsjälarnas drivkraft. Faktum är att det engagemang som synliggjorts 

ovan är så pass stort att de båda, även utanför Ditt Nya Hagebys vokabulär, högst troligen 

skulle komma att kallas för just eldsjälar. Närheten till de drabbade, vissheten om vad som 

behöver göras och viljan att hjälpa den egna gruppen är följaktligen tre noterbara likheter.  

 Förhållandet till rollen som eldsjäl, och därmed Ditt Nya Hageby, är däremot 

fundamentalt olikartad. I projekt ”Ohälsotalet i Hageby” framställs föreningen som 

förändringsarbetets nav, medan projekt ”Världshuset” snarare är resultatet av en pragmatisk 

manöver för att kunna driva ett redan påbörjat projekt vidare. Något intresse för eldsjälsrollen 

som sådan finns inte, vilket tydligast synliggörs av det faktum att eldsjälen inte ens bor i 

området.11  

 De båda eldsjälarnas diversifierade inställning till rollen som eldsjäl indikerar svaret på 

frågan om vad en eldsjäl egentligen representerar. Jag har tidigare beskrivit Ditt Nya Hageby 

som en organisation i utrymmet mellan institution och individ. I teorin måste också eldsjälen 

beskrivas i dessa termer. Det torde alltså vara en enskild person som är vare sig tjänsteman 

(institution), eller medborgare (individ). Eldsjälen har inget direktiv likt tjänstemannen men är 

heller inte en ”vanlig” boende i Hageby. Istället är eldsjälen tänkt som en representant för de 

                                                 
11 Att eldsjälen måste vara en boende i Hageby är ett krav enligt föreningens stadgar. Ditt Nya Hagebys beroende 
av ett högt medlemsantal har tidigare blivit nämnt och detta agerande skulle kunna ses som en yttersta 
konsekvens av ett sådant. Genom att bortse från stadgarna och engagera en person som inte är, och inte vill bli, 
Hagebybo hoppas föreningen kunna locka till sig fler ungdomar, vilkas intresse för Ditt Nya Hageby hitintills 
har varit obefintligt. En sådan aktion kan förhoppningsvis tillfredsställa ett mål som blivit närmast ett 
självändamål, att växa (eller bestå) som förening. 
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”vanliga” boende i en fråga som skall bidra till utvecklingen av ett välmående bostadsområde. 

I praktiken, däremot, representerar eldsjälen sig själv. 

I det första eldsjälsperspektivet beskrevs drivkraften som delvis kristen. I detta andra 

eldsjälsperspektiv skulle drivkraften kunna sägas vara mer ideologisk. Att det förhåller sig 

just så är i sig oviktigt, eftersom ett tredje och fjärde perspektiv förmodligen består av helt 

andra drivkrafter. En granskning av vad andra projekt inom Ditt Nya Hageby är uppbyggda 

kring berättar om allsång, släktforskning, kvällsvandringar, hundrastning, tjejkvällar, läxhjälp 

och loppmarknad.12 Detta förstärker ytterligare intrycket av eldsjälsprojekten som högst 

individuellt utformade. Eldsjälsrollen och projektet kan alltså ses som en förlängning av den 

egna identiteten. Vilket svar får i så fall frågan om eldsjälens ansvar? 

 Den tankekedja som hittills utkristalliserat sig, ger vid handen att eldsjälen 

representerar, inte i första hand Ditt Nya Hageby, utan sitt projekt, vilket i sin tur tar sin 

början i den egna identiteten. Likafullt är det formellt så, att det är föreningen Ditt Nya 

Hageby som representeras, helt enkelt i och med att stadgarna säger så. Ansvaret är med andra 

ord eldsjälens och det eventuella resultatet är föreningens. Detta torde också innebära att 

eldsjälen, och inte Ditt Nya Hageby, ställs till svars om något skulle gå snett. När det handlar 

om allsång eller tvättstugsvärdar är risken för något sådant möjligen liten, men när projektet 

involverar utsatta människor, till exempel missbrukare, finns det anledning att fundera kring 

rimligheten i att göra en ensam individ ansvarig. Samtidigt kanske en sådan ansvarsfördelning 

är nödvändig för att kunna arbeta utefter ett inifrån-och-ut-perspektiv? 

 Ur Ditt Nya Hagebys perspektiv är situationen av vinn-vinn-karaktär. Det är säkerligen 

av stort intresse med eldsjälar som tar på sig ett stort ansvar i projekt liknande de ovan 

beskrivna, eftersom sådana skulle kunna hjälpa föreningen till en position där den på ett 

tydligt sätt framträder som ett relevant komplement till rådande institutionella system. Att 

ansvaret kan flyttas över på medlemmarna gör dessutom ett eventuellt misslyckande betydligt 

enklare att bära. Om dessa projekt i själva verket blir till relevanta komplement återstår att se 

eftersom de båda ännu är under uppstartande. Projekt ”Ohälsotalet i Hageby” är idag den enda 

verksamhet som dragit igång och mitt besök där gjorde det möjligt att kunna tydliggöra de 

boendes uppfattningar om Ditt Nya Hageby. Utifrån deras syn kan alltså ett tredje perspektiv 

föras in och komplettera vad som hittills kunnat studeras. 

                                                 
12 http://www.dittnyahageby.nu 
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Praktik i Ditt Nya Hageby 
Aktiviteten är större än vanligt på Gula träffpunkten. Det dryftas snart att representanter från 

en lettisk skola är i stan för att besöka Hagebyskolan. Idag skall de också besöka Ditt Nya 

Hagebys lokaler och få lära sig om verksamheten. Jag är där för att följa med Tony på 

morgonens introduktion till de fokusgrupper han planerar att hålla framöver. Introduktionen 

är tänkt som en inspiration för att deltagarna vid nästa tillfälle skall kunna samlas och samtala 

med varandra om vad det går att göra åt den situation som de befinner sig i. 

Tony är försenad och anledningen står att läsa i dagens tidning. Där finns en kort artikel 

kring projekt ”Ohälsotalet i Hageby” med utgångspunkt i Tonys eget liv. Jag sitter vid 

köksbordet och får snart sällskap av två personer som börjar samtala kring artikeln. De är 

rörande överens om att reportern måste vara grön och att det säkert är ett av hennes första 

jobb. 

”Varför finns det inget positivt?” 

Också bilden till artikeln upprör. Den är komponerad så att Tonys huvud avtecknar sig i nedre 

vänstra hörnet medan Ditt Nya Hagebys logga på väggen i stora rummet upptar merparten. En 

av de samtalande menar att de förminskar Tony i och med fotografiet. 

När Tony kommer är han 40 minuter sen och väldigt uppe i varv. Själv är han mest 

upprörd över ett citat i artikeln.  

”Människorna på försörjningsstödskontoret har aldrig befunnit sig i skiten. De vet inte vad det 
innebär. Alla socialarbetare behöver inte gå ner sig, men de borde ha ett gott samarbete med 
brukarna så att de förstår. Men det är de för fina för.”13

 
”Så har jag aldrig sagt!” Tony spänner ögonen i mig. ”Har jag sagt så till dig någon gång?” 

”Inte vad jag minns” svarar jag och sedan åker vi upp till Vrinnevi Kultur & 

Motionscenter där föreläsningen skall hållas. Under bilfärden berättar Tony hur morgonen 

gått åt till att ringa runt och förklara hur han blivit felciterad. 

”De skadar oss”, säger han och menar att det goda samarbetet med Försörjningsstöd 

riskerar att förstöras när tidningarna skriver sådär. Morgonens samtal har ändå låtit Tony veta 

att Försörjningsstöd har fullt förtroende för hans arbete och att sådant här händer ibland. Jag 

undrar om han också ringt upp den aktuella journalisten. 

                                                 
13 Artikel publicerad i Norrköpings tidningar den 9 november, 2004. 
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”Nej. Egentligen ska man ju be att få läsa texten innan de publicerar den men hon hade 

ju skrivit bra saker förut så…” 

När vi kommer till motionscentret har dagens åhörare redan anlänt. Det är tänkt att det 

skall vara sex stycken varje gång men idag är det bara fyra. Tony anvisar oss in på caféet där 

vi slår oss ned vid ett bord för en stunds fika och småprat. I gruppen tar två personer 

omgående på sig talarroller medan de andra två blir lyssnare och samtalen kommer till stor del 

att handla om de två talarnas personliga problem. Tony själv är också aktiv och lägger sig i 

diskussionerna som uppkommer. Innan vi går upp en trappa till den lokal där föreläsningen 

skall hållas är det rökpaus. Jag och en yngre tjej som suttit tyst under hela fikat stannar kvar 

inomhus. Hon börjar genast prata och jag upplever direkt att hennes behov av att få prata är 

stort. Hon berättar att hon gick ut programmet ”Barn och fritid” på gymnasiet för några år 

sedan. Utan att gå in på det närmare nämner hon också att det hände en massa problematiska 

saker under skoltiden. Nu vill hon hitta ett jobb där hon får skriva och där arbetstiderna är 

friare än nio till fem varje dag. 

”De på socialen förstår inte, men jag tänker inte låta dem trycka ner mig.” 

 
Rummet ovanpå caféet tycks vara en gammal danslokal. Väggarna är bruna och vita och 

överallt sitter stora speglar. Vi sätter oss i en halvcirkel i bortre högra hörnet och riktar 

blicken mot den diabildsskärm mot vilken Tony projicerar sina egenhändigt skapade 

PowerPoint-presentationer. Föreläsningen tar cirka två timmar och under dessa pratar Tony 

om social fattigdom, om att ta ansvar för sig själv och om att stärka individen till att förstå att 

institutioner finns till, inte för att leda, utan för att hjälpa. För att kunna älska någon annan 

måste du älska dig själv först. Då och då ger han argumenten tyngd med egna erfarenheter.

 Medan Tony talar noterar jag hur var och en av PowerPoint-bilderna är signerade med 

hans för- och efternamn. Det känns som en viktig detalj och jag tänker att även om den här 

stunden inte främst är till för Tony, är skapandet och visandet av overheadbilderna med stor 

sannolikhet meningsskapande också för honom. 

Föreläsningen sker i lugn samtalston och det som sägs låter väl förberett. 

Rollfördelningen från tidigare fortsätter och de två talarna avbryter och kommenterar ständigt 

alltmedan Tony följer med och bollar tillbaka. En av talarna tar tidigt en hållning som hon 

följer länge och väl. 

”Jag är jävligt duktig, jag har jävligt bra självförtroende, men ingen annan ser det.” 
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Det är akvarellmålning det gäller och hon efterfrågar verktyg för att kunna få folk att förstå 

hur duktig hon är. Tony tycks ha de redskapen menar hon. Den andre talaren nickar och 

hummar bifallande vid flera tillfällen och fyller ibland på det som Tony säger. 

”Försörjningsstöd vill att man ska komma med egna förslag men när man gör det så 

passar det inte. Jobbar man med människor ska man lyssna på människor men de lyssnar på 

en bok, på paragrafer.” Tony svarar direkt. 

 ”De jobbar bara med den ekonomiska fattigdomen, för att ni ska få era pengar, 

ingenting annat.” 

När det sedan är slut sitter talare två och spekulerar fritt kring vilka olika arrangemang 

som skulle kunna ordnas och talare etts akvareller kommer åter på tal. Vid det laget har hon 

dock ändrat sig totalt. 

”Mina akvareller är kanske inte så speciella, jag är vanligt begåvad.” 

Hon uppmanas att inte tänka så och talare två fortsätter spekulera. Själv skulle han vilja 

dra igång karaokekvällar säger han. Det gör att den yngre tjejen jag tidigare talade med, för 

första gången under föreläsningen, säger något. 

”Då vill jag vara med!” 

 

Deltagarna 
Tonys ursprungliga idé med fokusgrupperna hade också ett nästa steg och det var något han 

kallade för Slussen. Det projektet skulle också ligga inom ramen för Ditt Nya Hageby och 

deltagarna skulle i det projektet kunna utnyttja föreningens kontaktnät för att söka praktik 

eller utbildningar och på så sätt slussas ut i arbetslivet igen. På Ditt Nya Hagebys hemsida 

beskrivs projektet på följande vis.  

Specificering: Att minska arbetslöshet, utanförskap, samt genom detta öka jämställdhet mellan 
människor, utifrån ”Alla människors lika värde”. Se till mångfaldens möjligheter. Inom projektet 
få 50 människor i åldern 20 – 50 år att närma sig arbetsmarknaden. Som medel för att nå målen 
erbjuds projekt inom media, uppsökande verksamhet, utbildning, praktik, rehabilitering samt 
friskvård. Utbildningar m.m. skapas utifrån den enskildes behov, önskemål och kompetens.14

 
Slussen förverkligades aldrig på grund av inre konflikter i föreningen. En annan av eldsjälarna 

tog, enligt Tony, över hans projekt och förstörde det. 

                                                 
14http://www.dittnyahageby.nu 
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”Det var ett jävla väsen då. […] han sprang runt här under sommaren och tog kontakt med alla 
mina kontakter och skrev av mina koncept. Så det var ju lite olyckligt. Men det fanns ju plats för 
två men inte för honom, han är ingen social människa. Det måste man va.” 

 
Istället blev det så att deltagarna i Tonys fokusgrupper hämtades från LärCenter/Futurum, ett 

projektsamarbete mellan LO-facken och ABF, finansierat av EU-pengar. LärCenter/Futurum 

är uppbyggt kring arbete med olika medier där långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna får 

delta i olika projekt och på LärCenter hade Tony kontakter sedan tidigare. När jag besöker 

Hagebyavdelningen får jag veta att Tonys idé till en början mottogs med viss skepsis. 

Platschefen berättar att det är viktigt att ha distans när man jobbar med människor i utsatta 

situationer. Från LärCenters sida fanns därför en oro att Tony bara skulle förvärra problemen 

för sina åhörare och att det hela skulle utmynna i ett gottande i varandras problem. Så blev det 

dock inte menar han och säger att Tonys föreläsningar har fallit ut mycket väl. LärCenter 

uppmanar idag alla som kommer dit att gå och lyssna på honom. 

 Under mitt besök på LärCenter samtalar jag med tre personer som vid olika tillfällen 

varit och lyssnat på Tonys introduktion till fokusgruppsmötena. Vi pratar enskilt om 

upplevelsen av föreläsningen, känslorna efteråt och deras uppfattning om Ditt Nya Hageby. 

 Den förste personen är Anders som berättar att han först trodde att föreläsningen skulle 

handla om social kompetens och det kändes inte särskilt intressant, för det tyckte han att han 

redan hade gott om. Efteråt var uppfattningen en annan och Anders beskriver föreläsningen 

som intressant, men att det inte stämmer i verkligheten eftersom människor är alldeles för 

elaka för att tänka i de banor Tony beskrev. Han förklarar sedan att han själv många gånger 

blivit utnyttjad och sviken av folk han sett som vänner. Anders säger också att det har varit 

människor som på något sätt lever i ohälsa och jag frågar om han upplever att det är många i 

Hageby som gör det. 

”Ja, det är svårt att se på människor jämt alltså om de gör det eller inte men vad jag förstår så är 
det nog många som gör det i och med att så pass hög procent av de jag känner gör det så vore det 
ju konstigt om jag just har lyckats lära känna bara de som gör det och de andra inte skulle göra 
det.” 

 
Anders är själv eldsjäl i Ditt Nya Hageby men för honom är eldsjälssysslorna mer än en 

frivillig sysselsättning, det är hans levebröd. Hans arbete inom Ditt Nya Hageby är avlönat 

genom ett komjobb15, trots att eldsjälarnas arbete skall vara ideellt enligt föreningens idé. Jag 

frågar om Ditt Nya Hageby, förutom försörjningen, har betytt något för honom. 

                                                 
15 Komjobb är ett samarbete mellan kommun, AMI/Af och försäkringskassan för att lotsa handikappade, 
flyktingar och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden.  
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”Jag vet inte, ja det har det väl, man vet ju att man har någonstans att gå till och träffa människor 
man känner och ta en fika om det är så att man inte orkar med någon annan så vet man att det finns 
trevliga människor här alltid. Socialt, kan man säga att det betyder en del, det gör det ju.” 

 
Jag undrar också om Anders ofta stöter på folk som känner till Ditt Nya Hageby men inte är 

medlemmar. Anders kommer genast in på vilka missuppfattningar de gula kläderna skapar 

och säger att många nog tror att de är några slags vakter. ”Jag tror folk i största allmänhet är 

ganska okunniga om vad det gäller, här i Ditt Nya Hageby ändå”, säger han och jag påpekar 

att av det jag sett av honom tidigare så undviker han gärna den gula klädseln. Anders ler innan 

han svarar. 

”Skjortan och t-shirten brukar jag ha ibland. Men nä jag är lite för såna där kultgrejer att det blir 
lite väl såhär amerikansk frikyrkomentalitet, eller klan eller nåt sånt därnt. Till påsk brukar jag ha 
den för då passar det bra. Nä men, jo visst, jag har det ibland om det är nåt uppdrag jag ska på då 
brukar jag väl ha.” 

 
Därefter samtalar jag med Bengt som inte är medlem i Ditt Nya Hageby. Han hörde talas om 

Tonys föreläsning på LärCenter och tyckte att det var ganska trevligt att sitta och snacka 

några stycken för en stund. Bengt får frågan om det som sades var någonting han kände igen 

sig i. 

”Ja visst alltså, det är ju sånt där som man har bearbetat. Så det var igenkännande. Jag har ju gått 
igenom en hel del, så jag kände igen mycket och sen hur man tar hand om det och det här.” 

 
Jag fortsätter att fråga om det gav honom någonting nytt. 

”Nä, det var väl, det som var nytt var väl det här att vara i en grupp. Annars har jag, jag har ju 
hållit på nu så länge och fixat till det här att lära sig att må bra utan att ta till piller och grejer.” 

 
Bengt säger också att han kan tänka sig att gå på de fokusgruppsmöten som ska hållas så 

småningom. ”Har man tur kan man ju få en aha-upplevelse, kan man leva på den ett par 

dagar”, säger han. Någon medlem i Ditt Nya Hageby kommer han däremot aldrig att bli. 

”Nej jag kan inte med såna här saker. Jag kan va i en grupp på ett arbete. Jag räknar det där som 
ett arbete [LärCenter] och så går det va men inte såhär. Varför vet jag inte, jag tror jag var med i 
nåt skit när jag var liten vet du, nåt yngre, nåt liknande scoutaktigt eller nåt sånt och då fick jag 
avsky för det alltså. Och här med vet du, jag träffar ju många, jag känner ju många eller har börjat 
känna många som håller på med det här. Men de får hålla på med det.” 

 
Sist träffar jag Claes som precis har blivit medlem i Ditt Nya Hageby och jag frågar honom 

vad det var med föreningen som lockade. Claes säger att han är en öppen person som alltid 

går omkring och bär på idéer. När han fick höra om Ditt Nya Hageby såg han en chans att 

kanske kunna förankra några av dem.  

”[…] människorna som är här har liknande bakgrunder som en annan och man har gått omkring 
och känt sig fruktansvärt malplacerad på många olika såna här åtgärdsprojekt och ja, bara för att 
man ska göra nåt liksom, inte hur man mår och inte vad man har för andra resurser, inneboende 
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resurser eller kunskaper utan man ska bara liksom…nu tycker arbetsförmedlingen att det passar 
bra, nu ska vi sätta så många personer där och så ska vi sätta ett gäng personer där. Inte ifrågasätta 
om de över huvud taget klarar av det men de ska vara där bara för att det har regeringen bestämt 
att så många ska vara i någon slags konstgjord bubbla bara för att det ska se bra ut i papperna.” 

 
Claes berättar om en uppväxttid i utanförskap. Han var mobbad i skolan och pappan var 

alkoholist vilket gjorde att han hade väldigt svårt att känna sig hemma någonstans. Teatern 

blev hans räddning men känslan av att inte bli accepterad för den han är har förföljt honom 

hela livet.  

”Men sedan jag började på LärCenter så känner jag att det här är ju i alla fall en… Här finns det i 
alla fall lite möjligheter att bli på något sätt bedömd för den man är och bedömd efter vad man kan 
och att det tillför nånting, inte att det blir ett hinder men att det tillför nånting liksom. Och de [Ditt 
Nya Hageby] tycks ju tydligen ha sett nåt utan att jag över huvud taget behövde säga nåt eftersom 
de ville ha hit mig som eldsjäl.” 

 
Claes kom i kontakt med Tonys föreläsning genom LärCenter men efter att ha varit där vill 

han inte riktigt kalla det för en föreläsning. ”Det kändes som kompisar som pratade om livet 

och vad det finns för förutsättningar att fortsätta leva”, säger han och tycker att Ditt Nya 

Hageby verkar vara en organisation som kan hjälpa till utan att göra jobbet åt en. 

Under mina entimmeslånga samtal med de tre tidigare deltagarna möter jag tre 

människor med olika erfarenheter bakom sig. Uppfattningen om Ditt Nya Hageby och den 

föreläsning de har besökt är, kanske just därför, högst skild. Min förståelse av syftet med 

föreläsningen är att den skall stimulera deltagarna till självreflektion. Så har den säkerligen 

verkat i vissa fall och vissa fall inte. Några kommer dit och hoppas på en aha-upplevelse, 

andra kommer dit för att få prata med någon, ytterligare andra lyssnar för att de är tillsagda att 

lyssna men går därifrån som de kom dit. Av de deltagare jag lyssnat till och talat med tycks 

det enda som egentligen förenar, vara en önskan om att hitta ett jobb.  

 

Ett sista möte 
Deltagandet på föreläsningen och samtalen med de tre tidigare deltagarna blev de sista 

besöken på fältet och en process där jag försökte sortera bland alla upplevelser i sökandet 

efter en gemensam nämnare, tog sin början. Här finns en förening som startades av en 

marknadsförare i syfte att kunna göra ett bättre jobb gentemot sin uppdragsgivare. Idag har 

föreningen hamnat i en situation där uppgiften att engagera fler medlemmar kräver större 

resurser, vilka inte kan ackumuleras utan just fler medlemmar. Här finns några få eldsjälar 

som, till skillnad från den stora massan, engagerar sig men de flesta gör det på andra 
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premisser än vad konceptet grundades på. Här finns också ett antal deltagare, boende, som har 

involverats i Ditt Nya Hagebys verksamhet och de tycks vilja… ja vadå? 

Den här studiens sista möte kom att stå mellan mina upplevelser och därpå följande 

tolkningar. Efter att ha presenterat Ditt Nya Hageby utifrån tre olika perspektiv kommer jag i 

följande, tillika avslutande, kapitel att argumentera för vad jag anser vara den gemensamma 

nämnaren. I den argumentationen beskrivs Ditt Nya Hageby som ett resultat av flera, ibland 

oförenliga behov, vilka i sin tur ses som en följd av en ökad individuell institutionalisering.  
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Individuell institutionalisering 
Den moderna människan och det moderna samhället sägs ofta växa fram ur traditionernas 

sönderfall. Vad som tidigare varit självklarheter har fragmenterats och blivit till ständiga 

frågor som pockar på uppmärksamhet i var människas huvud. Gud, natur, sanning, vetenskap, 

teknologi, moral, kärlek – det moderna livet förvandlar allting till vad Ulrich Beck i boken 

Individualization kallar för ”bekymmersamma friheter”. Stora, ibland livsavgörande, frågor är 

heller inte det enda som bryts ned. Också för givet tagna, tidigare närmast undermedvetna 

vanor blir till ett moln av möjlighetspartiklar som individen måste fundera på och förhandla 

om. (Beck, s 2-6) 

 I Modernity and Self-Identity beskriver Anthony Giddens tre huvudorsaker till denna 

utveckling. Den första orsaken är; separationen mellan tid och rum. I förmoderna samhällen 

knöts tid och rum samman på en avgränsad plats, idag är världen på samma gång globalt och 

lokalt närvarande genom exempelvis medierade platser. Detta skapar; dissektionen av sociala 

institutioner. Traditionella, sociala relationer lyfts alltså ut ur en lokal kontext och 

omdefinieras över ett närmast oändligt område i tid och rum. De två drivande mekanismerna 

bakom detta är framför allt den alltmer symboliska ekonomin, vars frigörelse i tid och rum 

möjliggör transaktioner mellan människor som aldrig fysiskt möts, och olika typer av 

expertsystem.  

“Expert systems bracket time and space through deploying modes of technical knowledge which 
have validity independent of the practitioners and clients who make use of them. Such systems 
penetrate virtually all aspects of social life in conditions of modernity – in respect of the food we 
eat, the medicines we take, the buildings we inhabit, the forms of transport we use and a 
multiplicity of other phenomena. Expert systems are not confined to areas of technological 
expertise. They extend to social relations themselves and to the intimacies of the self. The doctor, 
counsellor and therapist are as central to the expert systems of modernity as the scientist, 
technician or engineer.” (Giddens, s 18) 

 
Som den tredje länken i kedjan följer den institutionella reflexiviteten, vilket avser varje 

individs regelbundna bearbetande av kunskap, information, dialoger, förhandlingar och 

kompromisser för att kunna inrätta och upprätthålla sitt eget liv. (Giddens, s 16-19) 

 Idag finns det knappast en mer utbredd önskan i västvärlden än den om att dirigera sitt 

eget liv. Kärlek, giftermål och föräldraskap behövs för att kunna knyta och hålla samman 

individens egna, centrifugala livshistoria, skriver Ulrich Beck. Dagens välfärdsstat gör den 

enskilda individen till förmånstagare och därigenom upprätthålls idén om att människor bör 

organisera mer och mer av sina egna liv. Den övergripande regeln är att, i rent 

överlevnadssyfte, vara aktiv, uppfinningsrik och rådig, utveckla egna idéer, vara snabbare, 
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mer kvicktänkt och mer kreativ, inte bara då och då, utan ständigt, varje dag. Individerna blir 

därmed agenter för sina egna biografier, identiteter och sociala nätverk. För att kunna sätta 

samman och dirigera det egna livet blir individen därför, enligt Beck, fullkomligt beroende av 

institutioner. 

“In the place of binding traditions, institutional guidelines appear on the scene to organize your 
own life. […] The crucial difference is that modern guidelines actually compel the self-
organization and self-thematization of people’s biographies. […] Today, by contrast, many sets of 
guidelines – in the educational system, the labour market or the welfare state – involve demands 
that individuals should run their own lives, on pain of economic sanction.” (Beck, s 23-24) 

 
 

”Organisera ditt liv hos oss, bli eldsjäl nu!”  
 

Egentligen säger reklambroschyren något annat men budskapet skulle kunna vara just detta. 

En sådan uppmaning fixerar också rollen som eldsjäl i det mellanläge som tidigare 

diskuterats. Det är ditt liv som du kan göra något med genom att bli eldsjäl och påverka uppåt, 

men samtidigt kan du göra något för andra boende. I ett tidigare citat av Mitchell Dean 

påpekas det faktum att styrande handlar om att forma människans frihet. Att det just är 

styrandet som försöker forma friheten och inte tvärtom, gör dock att individen i dirigerandet 

av det egna livet kan handla och agera på ett sätt som styrandet inte tänkt sig. När de boende 

fick hem reklambroschyren i brevlådan kan de alltså ha läst in något helt annat än möjligheten 

att organisera sitt liv genom att arbeta för ett välmående bostadsområde. Här börjar Ditt Nya 

Hageby uppenbara sig som det resultat av olika behov som tidigare nämnts och för att föra 

resonemanget vidare skulle jag till att börja med vilja återgå till ett tidigare skede i Ditt Nya 

Hagebys tillblivelse. 

 Med utgångspunkt i teorin kring individuell institutionalisering blir John McKnights 

retorik belyst som ett manifest, mot de moderna strömningarna i samhället och för ett 

bevarande av tradition. Moderniteten, i form av olika expertsystem, bidrar till en institutionell 

exploatering av individens livsvärld och ersätter det traditionella, väl beprövande och 

fortfarande väl fungerande. Med anledning av det vill alltså McKnight uppmana till aktion för 

en kursändring och förhindra att människors inneboende kunskaper och möjligheter går 

förlorade. 

  Ditt Nya Hageby skapades utifrån ett helt annat, paradoxalt nog kommersiellt, syfte. 

Jag vill här uppmärksamma det första behovet i en serie av flera. Hyresbostäders, och 

följaktligen Ditt Nya Hagebys, mycket konkreta behov var att fylla ett visst antal tomma 
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lägenheter. Det uttrycktes förvisso i termer av att skapa ett välmående bostadsområde, men 

inte heller då appellerade förslaget till de boende i Hageby. Det behovet kunde tillfredsställas 

ändå, men när föreningen så småningom skulle verka utan uppdraget att fylla lägenheter blev 

det skrala intresset från de boende ett problem som skapade ett annat behov. Plötsligt blev det 

prioriterat att kunna visa på ett stort engagemang från individerna och föreningen hamnade i 

något som i den McKnightska retoriken liknar en vi-behöver-lösa-dina-problem-filosofi. 

 Huruvida en potentiell medlem känner ett verkligt behov av att gå med för att bidra till 

utvecklingen av ett välmående bostadsområde eller inte, blir under sådana premisser mindre 

viktigt. Ditt Nya Hageby fylldes därför av projekt där de ansvariga eldsjälarna hade helt andra 

behov.  

”[…] man vet ju att man har någonstans att gå till och träffa människor man känner och ta en fika 
om det är så att man inte orkar med någon annan så vet man att det finns trevliga människor här 
alltid.” 

 
Karaktären på de existerande projekten inom Ditt Nya Hageby berättar om ett behov av 

umgänge, snarare än någon form av förändringsarbete. Behovet att ta hand om sitt 

bostadsområde blir sekundärt i förhållande till behovet att ta hand om sitt eget liv. Majoriteten 

av föreningens aktiva medlemmar är ju långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, förtids- och 

ålderspensionärer och hos dessa finns troligen ett stort behov av just umgänge. Det är också 

detta som har kommit att bli innehållet i deras eldsjälsroller och eldsjälsprojekt. En ironisk 

slutsats av projektet Ditt Nya Hageby blir därmed att det aldrig var första prioritet att ge de 

boende makten att själva ta hand om sitt område, samtidigt som det aldrig var första prioritet 

från de boende att förvärva den makten. 

  Det förhåller sig alltså så, att i Ditt Nya Hagebys dokumentation finns en version av 

verksamheten utifrån vilken föreningen legitimerar sig själv. Det är också utifrån den som 

institutionerna ovanför föreningen får en möjlighet att visa på engagemanget i Hageby. På 

andra sidan föreningen finns medlemmarna vars egentliga behov är att ordna tjejkvällar, 

allsångsträffar och hundrastning för att träffa andra människor och ha något att göra. En sådan 

föreningsverksamhet kan tyckas så god som någon men följande fråga blir oundviklig. 

Behöver hundrastning institutionaliseras? 

Ditt Nya Hagebys relevans måste ifrågasättas om föreningens funktion i projekt 

”Tvättstugsvärdar” enbart är att klä medlemmarna i den gula jackan, eller förse deltagarna i 

projekt ”Tjejkvällar” med bord och stolar. Det stora flertalet projekt framstår som aktiviteter 
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där föreningens roll är passiv och det uppstår ett märkligt förhållande i frågan om vem som 

behöver vem. Hundar går att rasta ändå men Ditt Nya Hageby klarar sig inte utan medlemmar. 

Trots projekt av ovan nämnda typ och värvningar av eldsjälar som både avlönas och inte 

bor i Hageby är och förblir icke-engagemanget ett problem för Ditt Nya Hageby. Redan 

tidigare har föreningens institutionella framtoning anförts som en tänkbar orsak och det 

individuella perspektivet bestyrker detta genom röster som säger att Ditt Nya Hageby ibland 

liknas vid ett vaktbolag, en scoutförening och till och med en sekt. Sedan är det naturligtvis 

så, att samtidigt som Ditt Nya Hageby har blivit en möjlighet till umgänge för vissa, finns det 

andra som söker, eller redan har, den möjligheten på andra håll. Finns det heller ingen önskan 

om att arbeta för föreningens egentliga syfte är sannolikheten stor att föreningen inte fyller 

något behov alls. I det enorma utbudet av information blir alltså Ditt Nya Hageby bortvalt i 

dirigerandet av det egna livet. Engagemang behöver inte saknas, men det läggs på andra 

aktiviteter. 

Återstår gör då de projekt inom Ditt Nya Hageby, två av dem presenterade i denna 

uppsats, där engagemanget i föreningens verksamhetsidé är tydligare och där eldsjälarna har 

tagit på sig ett stort ansvar. I dessa fall är det inte diskrepansen mellan teori och praktik som 

är det centrala problemet, utan just den oklara ansvarsfrågan som i korthet skulle kunna 

formuleras på följande sätt. Vad händer om något händer?  

”Your own life – your own failure. Consequently, social crisis phenomena such as structural 
unemployment can be shifted as a burden of risk onto the shoulders of individuals.” (Beck, s 24) 

 
Ditt Nya Hageby är inte det första projektet som introducerar ett underifrånperspektiv. Det har 

sedan 1990-talet förekommit ett flertal statliga satsningar för att få bukt med ökande 

segregation och arbetslöshet och ambitionen att arbeta med ett underifrånperspektiv har blivit 

alltmer uttalad. I dessa satsningar lyfts de boendes delaktighet fram som en av de absolut mest 

betydelsefulla, till och med avgörande, faktorerna för framgång när det gäller förändringar i 

bostadsområden. (Lahti Edmark, s 44-59) Vad Ditt Nya Hageby däremot kan sägas ha 

introducerat, är idén om att de boende skall göra jobbet på egen hand. Det handlar alltså 

mindre om delaktighet och mer om fullt ansvar.  

Ditt Nya Hageby kan, mot bakgrund av underifrånperspektivets utveckling, ses som 

ännu ett steg mot total individuell institutionalisering. I en sådan värld är vi alla eldsjälar, där 

det övergripande projektet består i att designa vårt eget liv. När ett projekt som Ditt Nya 

Hageby presenteras har var och en ett aktivt val att göra, mellan att engagera sig eller att inte 

engagera sig. Alla institutioner blir valbara och i det fall Ditt Nya Hageby väljs bort i 

 48



organiserandet av det egna livet, finns andra alternativ att välja istället. Det enda som inte är 

valbart är möjligheten att inte välja. Alla måste välja och var och en måste ta konsekvenserna 

av sitt val, också om det visar sig vara ett misslyckat sådant. Risken att välja fel är något som 

varje individ måste ta med i beräkningarna inför varje val hon eller han gör. Utgår vi från 

citatet ovan kan vi alltså hävda att alltfler människor i allt större utsträckning kommer att 

tvingas engagera sig i Din Nya Arbetslöshet. 

 Bland de människor som kommer till uttryck i den här uppsatsen finns det, förutom den 

röda tråden som löper mellan olika behov och slår knut på sig själv i Ditt Nya Hageby, 

ytterligare en gemensam nämnare. Den har i högsta grad med allt det som tidigare nämnts att 

göra, men hamnar ändå utanför Ditt Nya Hagebys ram. Denna gemensamma nämnare är 

Luckan. Under många av de samtal som har förts under studien av Ditt Nya Hageby har 

luckan nämnts, om inte ordagrant så mellan raderna. Luckan avser i första hand den upplevda 

distansen mellan institutionerna och tjänstemännen å ena sidan samt den enskilda individen å 

den andra. Märk väl att det alltså rör sig om samma utrymme som den här uppsatsen placerar 

sig i, men det möte som Ditt Nya Hageby är, ägde inte rum på önskvärd plats. Från ett 

individperspektiv hade det, utifrån vad som tidigare framkommit, varit betydligt mer attraktivt 

med en inifrån-och-ut-organisation som arbetar för att krympa luckan mellan institutionen och 

människan. En organisation där handläggaren får samma roll som eldsjälen och institutionen 

samma roll som Ditt Nya Hageby. Detta framstår som en allt överskuggande önskan från 

individerna, långt viktigare än att arbeta för ett välmående bostadsområde. Nämnas bör att det 

också ur organisationsperspektivet framförs en kritik mot luckan, även om den yttrar sig i en 

frustration över att det etablerade systemet genom skralt ekonomiskt stöd inte ger en ny typ av 

organisation som Ditt Nya Hageby, en riktig chans. 

 Om prototypen Ditt Nya Hageby kommer att utvecklas eller anammas av andra 

organisationer återstår att se. Kanske det etablerade systemet så småningom tvingas se till 

individens behov, snarare än systemets överlevnad? Kanske kommer mellanrollen, i den här 

uppsatsen benämnd som eldsjälen, att bli något mer än ett redskap för institutionerna att låta 

människor disciplinera sig själva och samtidigt slippa ansvar? Kanske står vi då inför Ditt 

Nya Samhälle? 

“Is this a kind of epidemic of egoism, an ego fever, to be overcome through daily doses of ethics 
and references to the public good? Or are individuals, despite all the glitter of the campaign for 
their own lives, perhaps also in the vanguard of a deeper change? Do they point to new shores, 
towards a struggle for a new relationship between the individual and society, which still has to be 
invented?” (Beck, s 22) 
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